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Profesjonelle
Produkter og Tjenester
Produkter, tilbehør og digitale løsninger for et smartere arbeidsliv

TREPLEIE FOR SKOGBRUKERE OG ARBORISTER

Alt du trenger for den
beste arbeidsdagen

AUTOMOWER® 550 EPOS

Virtuelle grenser for en mer
allsidig klippeopplevelse

Gjør arbeidsdagen
bedre
Produkter og løsninger fra Husqvarna er utviklet for deg. Vi jobber
for å forbedre livet ditt i alt vi gjør, og også livet til de rundt deg.
Med robotgressklipperkonseptet vårt, batteridrevet utstyr og
flåtehåndteringsløsning, gir vi kontinuerlig hjelp for å opprette de
beste forholdene for en sunn bedrift.
Fra toppmoderne verktøy, verneklær, og banebrytende
tekniske innovasjoner, til tjenester etter kjøp – vi har ett eneste
mål: å gjøre arbeidsdagen bedre, for at du skal bli bedre.

LES MER PÅ SIDE 6–17

Fem grunner til at profesjonelle
velger Husqvarna
Det er mange grunner til at profesjonelle velger Husqvarnas produkter
og tjenester. Her presenterer vi fem måter å øke produktiviteten og
ytelsen på, samt å skape et bedre arbeidsmiljø.
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Husqvarna
fleet services™
Enkel overvåkning og kontroll over
robotgressklipperne dine. Hold oversikt
over utstyret ditt, få omfattende over
sikter, se hvordan arbeidet går og ha
kontroll på posisjon, servicebehov,
inventar, utslipp og mye mer med
Husqvarna Fleet Services™.

Husqvarna driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder
seg retten til å endre utforming, spesifikasjoner, tekniske data og
utstyrsnivå uten forvarsel. Som operatør er du ansvarlig for riktig
bruk av produktene våre, og skal lese og være inneforstått med
alle instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen, før du bruker
produktene. Snakk med forhandleren om utstyret og ytelsen til
produktene våre i ditt land, da disse kan variere mellom ulike
land. Når det gjelder utforming og bruk av reflekterende klær,
verneklær og sikkerhetsutstyr, må du sjekke de juridiske kravene
i landet ditt nøye. Nødvendige forholdsregler tas for å sørge for
at tekniske data er oppdatert ved publiseringstidspunktet. Vi kan
ikke påta oss ansvar for trykkfeil.

Vurderer du
å kjøpe ny maskin?
Tenk en gang til.
Vi må alle tenke på nytt når det gjelder hvordan vi gjør ting for å sikre
en bærekraftig fremtid. Vi forplikter oss til å gjøre vår del. Det er grunnen
til at vi skaper digitale verktøy som kan gi deg oppdatert statistikk for
hele maskinparken din. Det er også grunnen til at vi fortsetter å utvikle
batteridrevne maskiner som er like kraftige som de bensindrevne. Dessuten
tenker vi sirkulært når vi utforsker nye løsninger for å eie og ha tilgang
til produkter. For bare å nevne noen av de mange store og små tingene
vi arbeider med.
Så neste gang du vurderer å kjøpe en maskin fra oss, still deg selv
følgende spørsmål: Trenger jeg den virkelig (basert på statistikk fra maskin
parken din)? Og i så fall, finnes det et batterialternativ? (Det gjør det
i de fleste tilfeller.)
Bli med oss på en bærekraftreise som er bra for deg, din virksomhet
og vår planet.

Din endringsprosess starter her!

I Husqvarna driver vi mange ulike miljøprosjekter med høye mål for å bidra aktivt til en bærekraftig fremtid for oss alle.
Les om hva vi gjør for å fremme endring og virkelig gjøre en forskjell på husqvarna.com/sustainability

Med færre maskiner,
er alle vinnere

Ha kraften
med deg

Med Husqvarna Fleet Services™ får du tilgang til maskindata.
Slik kan du unngå å ha for mange maskiner du sjelden bruker,
noe som er en sløsing med ressurser. Et vinnende konsept
både for bedriften og miljøet. Se side 14.

Sats fullt og helt på batterikraft
og gled deg over effektiv, eksosfri
og svært stillegående drift. Med
våre batteridrevne maskiner kan
du redusere kostnadene og opp
rettholde konkurranseevnen selv
når kundene og gjeldende forskrifter
stiller strengere krav.
Se side 10–11.

La robotgressklipperen
bevege seg fritt
Automower® beveger seg fritt omkring for
å levere en konsekvent jevn, teppelignende
plen. Nesten helt stillegående og ingen
direkte utslipp, slik at du frigjør tid til andre
oppgaver. Se side 120.

Gjør avtrykket mindre
Når du bytter fra bensindrevne produkter til batterimaskiner, kan du
se miljøpåvirkningen i alt du gjør. Dette takket være vår digitale funksjon
kalt Carbon Footprint Calculator, altså en kalkulator for karbonavtrykket.
Se side 17.

Bruk andres maskiner
Vi mener at det å dele utstyr, kan være et godt
supplement i fremtiden. Derfor gjennomfører
vi testprosjekter som “Tools For You”.
Se husqvarna.com

Et bedre
arbeidsmiljø
Selv om vi har sterke batteriprodukter,
er det fortsatt enkelte oppgaver som
krever bensindrevet kraft. Heldigvis,
reduserer våre X-Torq® motorer eksosutslippet betydelig. Bra for deg og
de rundt deg. Se side 9.

Etterfyll med naturen.
Vår alkylatbensin Re-Power har fornybart innhold
og gir dessuten renere forbrenning og mindre
direkte utslipp. Dette forlenger maskinenes levetid,
forbedrer arbeidsmiljøet ditt og reduserer karbon
avtrykket. Da er det absolutt verdt å bytte,
ikke sant? Se side 150.
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1. PROFESJONELL 500-SERIE

Skapt for
virkelige proffer
Husqvarnas 500- serie er designet for å yte. For å levere imponerende resultater
og tåle tøff bruk dag etter dag. Uansett om du velger en batteri- eller bensindrevet
maskin er hver detalj utviklet med tanke på profesjonelle brukere, for å maksimere
ytelse og produktivitet og å gjøre krevende jobber om til lett arbeid. Året rundt.

F E M G RUN N E R T IL AT P ROF ES J ON E L L E VE L G E R HUS QVA R N A

OMFATTENDE UTVALG

Alt du trenger for å få jobben gjort
Uansett om du trimmer hekker, klipper store gressplener eller feller
hele skogholt, kan vi forsyne deg med alt du trenger for å gjøre jobben
– effektivt og enkelt. I vårt utvalg finner du alt fra profesjonelle hånd
holdte maskiner, hjuldrevne gressklippere og jordfresere, til kraftige
motorsager med optimert manøvrerbarhet. Vi er verdensledende
på robotgressklippere som gir perfekt klipperesultat mens du bruker
tiden din på andre oppgaver. Dessuten tilbyr vi naturligvis service
og support slik at du kan holde driften i gang.

SOLID DESIGN

Holdbare og tøffe. Akkurat som deg.
Profesjonelt hagestell kan være krevende og utfordrende. Derfor
utmerker Husqvarna 500-serien seg når det kommer til slitestyrke og
levetid. Hver eneste del i maskinene våre har blitt nøye valgt, utviklet
og testet for å garantere at de tåler krevende bruk, for å maksimere
driftstiden, minimere uforutsett nedetid og repetitive vedlikeholds
prosedyrer.

FUNKSJONER OG FORDELER

Øk produktiviteten
Ditt profesjonelle utstyr må være holdbart og pålitelig, men det må
også få jobben gjort så effektivt som mulig. Husqvarnas maskiner blir
alltid utviklet med tanke på anvendelse og produktivitet. Det betyr at
du kan føle deg trygg på at de har både stor kraft og høy hastighet,
samtidig som de aldri kompromisser med sikkerhet, ergonomi eller
å beskytte omgivelsene. Vi klarer dette ved hele tiden å utforske nye
teknologier og innovasjoner, og ved å legge til smarte egenskaper
og funksjoner som alle øker din og din virksomhets effektivitet
og produktivitet.

BRUKERSENTRERT FOKUS

Tar vare på deg
Vibrasjonsdemping med Low Vib™, enkel oppstart med Start Mode,
komfortable håndtak eller spesialdesignede, ergonomiske seler.
Med Husqvarnas utmerkede, smarte egenskaper og funksjoner
i kombinasjon med godt balanserte og lette maskiner vil du oppleve
bedre ergonomi, mindre vibrasjoner og en enklere arbeidsdag.
Alt dette omsettes til en bedre arbeidsdag – og i like stor grad
at du føler deg bra.
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2. HUSQVARNAS MOTORTEKNOLOGI

Kraften du trenger
for å lykkes
Uansett om du velger bensin- eller batterikraft, kan du alltid stole på at Husqvarnateknologien leverer det resultatet du krever. Med utgangspunkt i vår lange og stolte
historie innen teknisk utstyr er alle våre 2-taktsmotorer og elektriske motorer utviklet
for å maksimere ytelse og holdbarhet. Alt for å øke din produktivitet.

Husqvarna elektriske
E-TORQ-motorer
De unike Husqvarna E-TORQ-motorene er utviklet og produsert
av Husqvarna og perfekt tilpasset for hver enkelt anvendelse.
Den børsteløse designen minimerer antall bevegelige deler
og de innkapslede motorene er bygd for å tåle krevende,
langvarig profesjonell bruk. De er helt vedlikeholdsfrie
og designet for å vare gjennom hele levetiden
til produktet.
BØRSTELØSE MOTORER
– HØY YTELSE
De børsteløse motorene leverer høyt og jevnt
dreiemoment fra lave turtall, nok for de mest
krevende jobbene. Alt for å sikre oppetid
og produktivitet.

DESIGNET AV HUSQVARNA
– FOR Å PASSE PERFEKT
Alle elektriske kontrollenheter og batterier er designet
av Husqvarna. Det betyr at vi kan optimere hele
systemet, noe som gir maskiner med lav vekt, slank
design og perfekt balanse.

HØY ENERGI – HØY EFFEKTIVITET
For å sikre lang driftstid er det viktig med effektive komponenter
med minimalt energitap. Alle våre motorer, kontrollenheter og batterier
er utviklet med tanke på høy effektivitet. Det betyr at mest mulig av
energien i batteriet brukes til virkelig arbeid.

F E M G RUN N E R T IL AT P ROF ES J ON E L L E VE L G E R HUS QVA R N A

Husqvarna
totaktsmotorer
Vi har hele tiden forbedret våre bensindrevne
totaktsmotorer, helt siden vi begynte å lage motor
sykler i 1903. Denne kontinuerlige jakten på
perfeksjon har resultert i dagens kraftige, pålitelige
og effektive motorer. Men vi gir oss ikke med det.
Det som virkelig gjør at moderne Husqvarnamotorer skiller seg ut, er de innovative funksjonene.
De sørger for at motorene leverer topp ytelse
under alle forhold, samtidig som de utnytter
hver dråpe drivstoff til det fulle.
X-TORQ® – ØKT
ENERGIEFFEKTIVITET
X-Torq®-motorer har utmerket for
brenningseffektivitet, uten at man har
kompromisset med kraft eller dreie
moment. I hver syklus spyles sylinderen
med frisk luft før blandingen av luft og
drivstoff kommer inn i sylinderen. Dette for
å hindre at uforbrent drivstoff blander seg
med avgassene. Dette omsettes til daglige
fordeler for brukeren, minskede utslipp og
drivstoffbesparelser, sammenlignet med
tidligere modeller uten X-Torq®.

HURTIG, PÅLITELIG OG
KRAFTIG AKSELERASJON
Husqvarnas profesjonelle totaktsmotorer er
optimerte for å levere maksimal akselerasjon
og høyt dreiemoment. Når dette kombineres
med hurtig motorstart, sørger akselerasjonen
for at du får jobben gjort raskere, uten at du
kompromisser med effekt eller pålitelighet.

AUTOTUNE™

Full motorytelse, uansett forhold
Med AutoTune™ kan du alltid forvente pålitelig oppstart og maksimal
ytelse fra din Husqvarna. Dette er en automatisk funksjon som hele tiden
finjusterer blandingen av luft og drivstoff, og kompenserer for faktorer
som fuktighet, høyde, temperatur, drivstoffkvalitet og – ikke minst,
tiltetting av luftfilteret. Motoren din går perfekt – og du trenger aldri
mer å justere forgasseren manuelt.
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3. BATTERISERIEN

Ingenting er nytt,
bortsett fra alt
Den ser kanskje helt lik ut. Og, ja, den presterer like imponerende som du er vant til.
Men likevel, det er noe nytt. Den har forandret seg. Den er konstruert for enda bedre ytelse.
Fordi det er bedre. Både for deg, hendene og kroppen din. Og for miljøet og fremtiden.
De batteridrevne maskinene våre er en glede å jobbe med for fagfolk. Fra det lave
vibrasjonsnivået til perfekt balanse og en beskyttet, innkapslet motor – batteriprodukter
er positivt, både for deg og miljøet.

LES MER
Utforsk hele utvalget av batteriprodukter
på husqvarna.com/Professional-Battery
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YTELSE

Klar for profesjonell bruk
Vårt utvalg av profesjonelle batteridrevne maskiner er nå sterkere enn
noensinne. De tilbyr et imponerende forhold mellom kraft og vekt samt
høy kapasitet og ytelse som er på høyde med noen av deres kraftigste
bensindrevne motstykker. Alle maskiner har en effekt som leverer fullt
dreiemoment fra null omdreininger per minutt. Samtidig gjør den robuste
designen og den aktive kjølingen at du kan arbeide uavbrutt i all slags
vær. Dessuten har maskinene flere smarte funksjoner som gjør arbeidet
enda mer effektivt og produktivt.
BRUKERGRENSESNITT

Praktisk batteridrift på et helt nytt nivå
En batteridrevet maskin fra Husqvarna er så praktisk som det går an
å bli. Du starter og stopper den ved å trykke på en knapp og styrer den
enkelt med det brukervennlige tastaturet. Det intuitive brukergrensesnittet
viser tydelig batteristatus og hastighetsinnstillinger. For å øke sikkerheten
har den en LED-lampe som angir når maskinen er på, og en timer som
slår den av etter en periode med inaktivitet.
VANNTETT DESIGN

Arbeid videre i all slags vær
Regn, vind, solskinn – det spiller ingen rolle. Takket være et nøye
gjennomtenkt og grundig testet design oppfyller våre batterimaskiner
IPX4 – en streng værbeskyttelsesstandard for elektroniske produkter.
Dette gjør dem til pålitelige verktøy med lang levetid – spesielt godt
egnet for arbeid under våte forhold.
FLEKSIBILITET

Bare velg et batteri og koble til
Husqvarnas batterisystem er basert på en felles plattform slik at
fleksibiliteten blir størst mulig. Det betyr at du så og si kan velge fritt
blant våre batterier, ladere og tilbehør, avhengig av dine behov. Enten
du velger å bære batteriene på ryggen, i beltet eller i selve maskinen,
passer alt perfekt sammen. Akkurat så enkelt som det bør være.
Les mer på side 138–145.
UTVIKLET INTERNT

Perfekt passform – perfekt ytelse
Alle Husqvarnas litium-ion-batterier er utviklet og testet av Husqvarna.
Vi har vært veldig nøye med å sikre konstant høy ytelse, holdbarhet, lang
levetid og kort ladetid. Og takket være Husqvarnas unike design, der alle
viktige deler er innkapslet, er batteriene også regn- og støvbestandige.
Dette betyr at du kan kjøre på – uansett forhold.
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4. GRESSKLIPPINGSKONSEPT

Utvalget som dekker
hvert eneste grøntområde
Ingen plener er like. Det er grunnen til at vi tilbyr et bredt utvalg
av utstyr – fra våre høykapasitets Zero-Turn ridere og frontgress
klippere til våre praktiske trimmere og skyvegressklippere. Ved å
velge den rette maskinen for jobben blir du ferdig så fort som mulig
og du unngår å bruke unødvendig tid på ettertrimming. Dessuten
kan du velge våre profesjonelle robotgressklippere og da trenger
du ikke å bruke tid i det hele tatt.

PROFESJONELLE FRONTGRESSKLIPPERE

Store nok til å gjøre det raskt.
Smidige nok til å gjøre det
hvor som helst.
Du trenger ikke å forlate setet før jobben er gjort. Våre
kommersielle frontgressklippere gir deg det beste fra to verdener.
Du får den høye kapasiteten du trenger for å klippe store plener
raskt, og den smidigheten du trenger for å trimme rundt busker,
gjerder og parkbenker, takket være den finjusterte styringen og
klippeaggregatets lave profil. Med disse maskinene er du
garantert et suverent resultat. Les mer på side 100–113.
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PROFESJONELLE ROBOTGRESSKLIPPERE

Klipper alle plener perfekt. Bare se.
De profesjonelle robotgressklipperne våre har førsteklasses
ytelse for ulike terreng og skråninger. De takler smale passasjer
og gir en imponerende klippekvalitet. Det beste av alt er at de
kan jobbe døgnet rundt hver dag uten problemer, samtidig som
du har total kontroll fra hvor som helst – fra kontoret eller ute
i felten – med Husqvarna Fleet Services™.
Lær mer på sidene 118–129.
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5. HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Full kontroll over
maskinparken
Spar tid og penger ved å koble utstyret til Husqvarna Fleet
Services™. Det er enkelt å holde oversikten over hva du har
og hvor det befinner seg, og om deler må vedlikeholdes
eller erstattes. Vi tilbyr en komplett oversikt over alle
operasjoner.
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Hold kontakten med flåten
Alt du trenger å gjøre er å installere en liten sensor. Du kan sette
sensorer på alle typer utstyr, selv utstyr fra andre produsenter.
Mange av Husqvarnas produkter har integrerte tilkoblingsmulig
heter, takket være den innebygde Bluetooth®-teknologien. Dette
gjør det enda enklere å koble dem til Husqvarna Fleet Services™,
og du får alle fordelene fra flåtehåndteringssystemet direkte
fra produktet.

Spar tid og penger ved å fjernstyre
robotgressklipperne dine
Med gode maskindata og smarte funksjoner kan du spare mye tid
og penger, slik at du kan utvikle virksomheten din ytterligere. Våre
profesjonelle robotgressklippere har f.eks. innebygd konnektivitet
og du kan enkelt spore og kontrollere dem fra hvor som helst.
Les mer på side 122–123.

Opplev forbedringene i dag
Prøv Husqvarna Fleet Services™ og finn ut hvordan det kan forbedre
bedriften din. Det er enkelt å komme i gang – kjøp antallet sensorer
du trenger, og prøv ut de nye kontrollnivåene som tjenesten tilbyr.
Produkter med integrert, trådløs Bluetooth®-teknologi er enda enklere
å koble til tjenesten. husqvarna.com/FleetServices
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Slik blir arbeidsdagen
din enklere

BLUETOOTH®-TEKNOLOGI

OVERSIKT OVER UTSTYRET

MASKINPLASSERING

Enklere tilkobling
med innebygde
tilkoblingsmuligheter

Alt utstyr på ett sted

Spor dem alle på kartet

Ikke gjør deg avhengig av papirarbeid. Med
Husqvarna Fleet Services™ kan du bare sjekke
utstyrslisten, så vet du nøyaktig hvor mange
maskiner du har av hver type. Gi dem unike navn
slik at det blir lett å skille mellom dem. Du kan
feste sensorer på alle typer utstyr, også maskiner
fra andre produsenter.
Ved å navngi maskinene i et system kan de
enklere kategoriseres og filtreres for ulike formål.
Eksempler kan være å merke maskiner for ulike
steder, ulike team og lignende. Denne gruppe
ringen gir en enklere håndtering i det daglige
arbeidet for ulike roller i Husqvarna Fleet
Services.

Få full kontroll over hvor du sist brukte utstyret.
Så snart en maskin med en sensor er innenfor
Bluetooth-avstand fra appen, registreres
plasseringen. Så hver gang du leter etter en
maskin, er det bare å sjekke kartet for å finne
ut om den er lagret, på service eller i arbeid.
Våre robotgressklippere har innebygd GPS og
konnektivitet, og dermed kan du spore dem
til enhver tid.
Merkingen, eller navngivningen gjør det mulig
å ha grupperte maskiner som utfører spesifikke
oppgaver på spesifiserte geografiske steder.
Dette er spesielt praktisk for robotgressklipperne
våre med innebygd GPS og tilkoblingsfunksjon,
slik at de kan spores konstant.

Mange av Husqvarnas produkter har integrerte
tilkoblingsmuligheter takket være den innebygde,
trådløse Bluetooth®-teknologien. Dette gjør det
enda enklere å koble seg til Husqvarna Fleet
Services™. Du får alle fordelene fra flåtehånd
teringssystemet – innsikt i og loggføring av
operasjoner – direkte fra produktet, og du kan
også oppdatere fastvare direkte fra appen.
Innebygd, trådløs Bluetooth®-teknologi betyr
også at produktet er fremtidssikkert og klart
for enhver produktoppdatering.

F E M G RUN N E R T IL AT P ROF ES J ON E L L E VE L G E R H US QVA R N A

KARBONAVTRYKK

Et praktisk verktøy for
å redusere co2-utslippene
Enten du arbeider for en kommune eller
en entreprenør, er det et viktig mål å redusere
CO2-utslippene. Med Carbon Footprint Calculator
(kalkulator for karbonavtrykk) får du de dataene
og den kunnskapen du trenger for å gjøre tiltak
– og selvfølgelig for å rapportere om progre
sjonen til dine interessenter.

MASKINSTATISTIKK

SERVICEOVERSIKT

Se når og hvor mye
maskinen ble brukt

Servicehistorikk og -meldinger

Sensorer registrerer motortimene til hver maskin
og dermed kan du enkelt få en oversikt med
Husqvarna Fleet Services™. Du kan lage en logg
over arbeidsdagen med detaljert informasjon om
hvor mange timer de er blitt brukt hver dag.

Ved å bruke Husqvarna Fleet Services™ har du alltid tilgang til
servicehistorikken for hver utstyrsenhet, noe som gjør det mye
enklere å følge med på utstyrets status og feilsøke dersom noe
svikter. Du kan også få servicepåminnelser basert på de faktiske
motortimene eller kalenderen, og dermed kan du sørge for
at utstyret ditt alltid er i topp stand.

LES MER
Finn ut mer om hvordan Husqvarna Fleet Services™ gjør arbeidsdagen
enklere, ved å gå til husqvarna.com/FleetServices
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PRODUKTNYHETER 2022

Utstyrt for de aller
tyngste oppgavene
De nye 90cc-sagene drar fordel av å være
utstyrt med våre nye X-TOUGH™ LIGHTsverd og X-TOUGH™-sverd. X-TOUGH™
LIGHT-sverdet er et robust sverd med
redusert vekt som øker manøvrerbarheten
betraktelig. X-TOUGH™-sverdet er laget av
solid stål for ekstra holdbarhet og stivhet,
og gir langvarig og pålitelig bruk med
rette kutt. Side 38

UTFORSK 90-TALLET
Finn ut mer om vår nye motorsag
på husqvarna.com/90cc

P ROD UKT N YH E T E R 2022

PRODUKTNYHETER 2022

Kraftigere enn noensinne
Høyere effekt. Mer effektiv. Og mer pålitelig. De helt nye Husqvarna 90cc-motorsagene tar produktivi
teten i arbeidsdagen din til helt nye nivåer. Utformet for å forbedre deg og arbeidet ditt. For en bedre
skjæreopplevelse. De nye Husqvarna 592 XP®, 592 XP® G og Husqvarna 585 -motorsagene er utformet
for å oppfylle de tøffeste kravene på de mest brukervennlige måtene for profesjonelle trepleiearbeidere.
De er designet for å takle tøffe utfordringer med effekt, brukersentrert design og utmerket manøvrer
barhet. De er bygget for å vare og for å være virkelig pålitelige. De er ganske enkelt laget for å gi deg
den aller beste arbeidsdagen. Side 26

Kraftig og brukervennlig
batteridrevet finfordelings
klippere

Bruk hansker som er
utformet til å håndtere de
daglige utfordringene

Den nye batteriklipperen Husqvarna LB 553iV er utstyrt
med forhjulstrekk, variabel hastighet og et finfordelende
klippeaggregat på 53 cm, som gir et nytt nivå av bære
kraftig effektivitet til flåten din av konvensjonelle gress
klippere. Selvsagt har den alle de brukervennlige
funksjonene som du allerede kjenner fra utvalget vårt
av batteridrevne gressklippere. Side 134

Hendene dine fortjener beskyttelse, komfort og sikkerhet,
om du så jobber med skogbruk, trepleie, eller landskaps
arkitektur. Arbeidshanskene skal være utformet for akkurat
den jobben du skal gjøre, akkurat som alt personlig be
skyttelsesutstyr fra Husqvarna. Det er idéen bak det nye
utvidede utvalget av vernehansker fra Husqvarna. Velg
riktige vernehansker, og nyt fordelene med å bruke dem.
Side 163
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MOTORSAGER

Gjør skjære
opplevelsen bedre
Motorsager som er tilpasset perfekt til oppgaven. For presisjonskutting høyt
oppe i tretoppene, eller de tøffeste av trefellingsoppgavene. Motorsager med
barberbladskarpe kjeder, som er perfekt tilpasset til sagen, og et robust, men
lett sverd som er imponerende enkelt å håndtere og manøvrere. Uansett hva
du måtte velge kan du være sikker på at den er utformet for deg, for en
forbedret skjæreopplevelse.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Du finner hele utvalget av motorsager og tilbehør
på husqvarna.com/ProChainsaws

M OT ORSA GE R

X-TORQ®

All kraften du trenger. Uten alle
avgassene du ikke trenger.
X-Torq®-motorer har utmerket forbrenningseffektivitet, uten at man
har kompromisset med kraft eller dreiemoment. I hver syklus spyles
sylinderen med frisk luft før blandingen av luft og drivstoff kommer
inn i sylinderen. Dette for å hindre at uforbrent drivstoff blander seg
med avgassene. Resultatet? En betydelig reduksjon i avgassutslipp
samt forbedret drivstoffeffektivitet, sammenlignet med lignende
modeller uten X-Torq®.

BRUK ERSEN T R ER T DE SIG N

Designet for mennesker
Høy kraft er ikke nødvendigvis synonymt med tunge, upraktiske
maskiner. Når vi designer våre motorsager, har vi alltid som mål
å gjøre arbeidet ditt lettere. Alle Husqvarnas motorsager har
smarte designegenskaper som gir optimert manøvrerbarhet,
slik at de er lette å vri og vende.
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MOT ORSAG ER

BATTERIDREVNE MOTORSAGER

Rene og stillegående,
men kraftige
Mindre vibrasjon og mindre støy. Og ingen
direkte utslipp. Men fortsatt all kraften du
trenger for å gjøre jobben. I tillegg får du enkel
start og stopp med et knappetrykk. Våre kraftige
batterimotorsager vil hjelpe deg med å gjøre
arbeidsdagen bedre – og akkurat like produktiv.

SMARTE FUNKSJONER

Alt ligger i detaljene
Husqvarnas motorsager har en rekke smarte funksjoner som gjør dem
mer ergonomiske å håndtere og lette å starte. Deres holdbare design,
sammen med sikkerhetsfunksjonene, gjør at du kan holde både deg
selv og maskinen i god arbeidstilstand.

X-CUT™-KJEDER OG X-FORCE™-SVERD

Sageresultat på et helt nytt nivå
Den nye serien av X-CUT™-kjeder og X-FORCE™-sverd er designet spesifikt for Husqvarnas
motorsager. Hver detalj er optimert til det perfekte, for å gi utmerket skarphet, ekstrem hold
barhet og lav vekt. Dette gir et imponerende og maksimert sageresultat med et minimum
av nedetid. Les mer på side 38.

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Beskytt deg selv
og arbeid sikrere
Vårt omfattende utvalg av verneutstyr har de nyeste innovasjonene
innen design og materialer. Alle våre klær gir deg det beskyttelsesnivået
og den komforten du trenger for å få jobben gjort, ikke bare sikkert, men
også effektivt. Les mer på side 150.

M OT ORSA GE R

AUTOTUNE™
HUSQVARNA AIR INJECTION™

Holder sagflis ute
og deg i gang
Husqvarna Air Injection™ er en verdifull funksjon som effektivt
renser luften før den når motoren. Ved å sentrifugere den
innkommende luften fjerner denne funksjonen sagflis og andre
partikler. Dermed unngår du at filteret tiltettes og motoren kan
holde det gående mye lenger uten at du må rense filteret. Det
sparer også motoren for unødig slitasje, noe som gir produktet
betydelig lengre levetid.

Full motorytelse,
uansett forhold
Med AutoTune™ kan du alltid forvente pålitelig oppstart
og maksimal ytelse fra din Husqvarna. Dette er en auto
matisk funksjon som hele tiden finjusterer blandingen
av luft og drivstoff, og kompenserer for faktorer som
fuktighet, høyde, temperatur, drivstoffkvalitet og, ikke
minst, tiltetting av luftfilteret. Motoren din går perfekt
– og du trenger aldri mer å justere forgasseren manuelt.

OMFATTENDE TESTING

Vi har prøvd så godt
vi kan å ødelegge den,
slik at du ikke gjør det
Alle våre motorsager underlegges omfattende testing, både i
laboratorier og ute i felten. Vi prøvekjører maskinene i flere hundre
timer i testrigger med vannbrems hvor de belastes i ulike hastigheter
for å simulere vanlige arbeidssituasjoner. Dette gjør vi for å oppdage
temperaturproblemer eller problemer med slitestyrken. For å oppdage
vibrasjonsproblemer kjører vi også motorsagene med full gass
i laboratorietestrigger i flere hundre timer.
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MOTORSAGER

LOW V IB™

Spar fingrene
for vibrasjoner
Takket være effektiv vibrasjonsdemping kan
du arbeide komfortabelt og effektivt i lengre tid.
Ved å skille tanken og håndtakene fra motoren
og kutteutstyret med finjusterte antivibrasjons
elementer, har vi klart å oppnå en betydelig
reduksjon av vibrasjonen i håndtakene. Alt dette
bidrar til å spare armene og hendene dine slik
at du forblir trygg i det lange løp.

HUSQVARNA AIR INJECTION™

Holder sagflis ute.
Og deg i gang.
Husqvarna Air Injection™-teknologi utnytter maskinviftens sentrifugal
kraft til å gi bedre luftrensing. Takket være dette kommer det mindre
sagflis inn i luftfilteret og motorens levetid forlenges betydelig.
Det muliggjør også lengre driftstid.

M OT ORSA GE R

KOMPE T EN T K V I S T ING

Beveg deg enkelt
langs stammen
Våre små og mellomstore profesjonelle motorsager
er utmerkede valg for kvisting. Det kortere sverdet –
sammen med den høye kjedehastigheten, imponerende
sageresultat og utmerket manøvrerbarhet – gjør at du raskt
og enkelt kan forflytte motorsagen rundt stammen med
minimal belastning på kroppen.

SIDEMONTERT KJEDESTRAMMER

Rask og enkel justering
Sagkjedet må være ordentlig strammet for at motorsagen din skal
fungere sikkert og effektivt. Derfor må du sjekke kjedestrammingen
regelmessig når du bruker sagen. Husqvarnas motorsager har en
sidemontert kjedestrammer som gjør justeringen rask og enkel.
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BENSINDREVET MOTORSAG

592 XP G
®

92,7 cm³
5,6 kW
3 /8"

NYHET

45–90 cm
7,6 kg

BENSINDREVET MOTORSAG

585

86 cm³
5,1 kW
3 /8"

NYHET

BENSINDREVET MOTORSAG

572 XP® G

70,6 cm³
4,3 kW
3 /8"

45–90 cm
7,5 kg

38–70 cm
6,8 kg

585-motorsagen er robust og holdbar, og har alle
fordelene med en moderne motorsag, med tradisjonell
teknologi som du kjenner og setter pris på. Utmerket
holdbarhet kombinert med imponerende kraft/vektforhold og en velbalansert kropp gjør dette til den
perfekte partneren for felling, kvisting og
presisjonskapping av store trær, selv i de mest skitne
forholdene. Du kan bruke sverd på opptil 36 tommer
(90 cm).

Kraftig, ergonomisk og holdbar 70 cm³ motorsag med
utmerket ytelse og sagekapasitet for felling, kvisting og
kapping av store trær. Den slanke designen og en rekke
innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og
komfortabel drift.

■ AutoTune™ 3.0 med forenklet oppstartsteknologi

■ Low Vib™

■ X-Torq®

■ Low Vib™

■ Smart Start™

■ AutoTune™

■ Husqvarna Air Injection™

■ Husqvarna Air Injection™

■ Oppvarmet håndtak og forgasser

■ X-Torq®

■ X-Torq®

Med førsteklasses skjærekapasitet og effekt/vektforhold, fantastisk manøvreringsevne, ny
oppstartsteknologi, og pålitelig drift og oppetid – selv i de
tøffeste miljøene, er 592 XP®G den perfekte
arbeidspartneren når det gjelder felling, kvisting og
presisjonskapping av store trær. Du kan bruke sverd på
opptil 36 tommer (90 cm), uten å ofre balanse eller
kontroll.
■ Tilkoblingsklar

■ Low Vib™
■ Smart Start™
■ Husqvarna Air Injection™

■ Oppvarmede håndtak og forgasser

BENSINDREVET MOTORSAG

BENSINDREVET MOTORSAG

BENSINDREVET MOTORSAG

565

562 XP G

560 XP® G

70,6 cm³
3,7 kW
3 /8"

®

38–70 cm
6,5 kg

Kraftig og holdbar 70 cm³ motorsag for felling, kvisting
og kapping av store trær. Den slanke designen og en
rekke innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig
og komfortabel drift.
■ Low Vib™
■ Smart Start™
■ Husqvarna Air Injection™
■ X-Torq®
■ AutoTune™

59,8 cm³
3,5 kW
3 /8"

59,8 cm³
3,5 kW
.325" / 3 /8"

38–70 cm
6,3 kg

33–60 cm
6,1 kg

Kraftig og lettmanøvrert 60 cm³ motorsag med et
enestående forhold mellom kraft og vekt. For felling,
kvisting og kapping av små og mellomstore trær samt
til krevende trepleie. Den slanke designen og en rekke
innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og
komfortabel drift. Den kan brukes med sverd på
opptil 28" (70 cm).

Kraftig og lettmanøvrert 60 cm³ motorsag med et
enestående forhold mellom kraft og vekt. For felling,
kvisting og kapping av små og mellomstore trær samt
til krevende trepleie. Den slanke designen og en rekke
innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og
komfortabel drift.

■ Low Vib™

■ Smart Start™

■ Smart Start™

■ Husqvarna Air Injection™

■ Husqvarna Air Injection™

■ X-Torq®

■ X-Torq®

■ AutoTune™

■ AutoTune™

■ Oppvarmet håndtak og forgasser

■ Low Vib™

■ Oppvarmet håndtak og forgasser

Sylindervolum, cm³
Effekt, kW
Kjededeling, tommer
Anbefalt sverdlengde min – maks., cm
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 34–37.

Vekt (uten kutteutstyr), kg

M OT ORSA GE R

AU TOT UNE™ 3.0

Intuitiv oppstart
og optimalisert ytelse
Enkel oppstart – både kald og varm – og maksimal
ytelse i alle slags forhold. AutoTune™ 3.0 forenkler
oppstartsprosedyren og optimaliserer motorinn
stillingene automatisk etter faktisk høyde, temperatur,
luftfuktighet og drivstoffkvalitet. Ingen behov for å
justere forgasseren manuelt.

BENSINDREVET MOTORSAG

555

59,8 cm³
3,1 kW
.325" / 3 /8"

33–60 cm
5,9 kg

Kraftig og lettmanøvrert 60 cm³ motorsag for felling,
kvisting og kapping av små og mellomstore trær. Den
slanke designen og en rekke innovative funksjoner
sikrer effektiv, pålitelig og komfortabel drift.
■ Low Vib™
■ Smart Start™
■ Husqvarna Air Injection™

SKOGSVERKTØY

■ X-Torq®

Alt annet som du kan trenge i skogen

■ AutoTune™

Motorsagen er kanskje det viktigste utstyret ditt, men absolutt ikke det eneste. Enten du er
skogsarbeider på heltid eller arbeider profesjonelt med trepleie, har vi et bredt utvalg av utstyr
å tilby, fra felleverktøy og økser til verktøybelter og bager. Samtlige produkter holder
selvfølgelig vår gjennomgående høye standard for kvalitet og pålitelighet. Les mer på side 42.
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BENSINDREVET MOTORSAG

550 XP G Mark II
TrioBrake™
®

50,1 cm³
3,0 kW
325"

NYHET

33–50 cm
5,5 kg

BENSINDREVET MOTORSAG

BENSINDREVET MOTORSAG

550 XP Mark II/
550 XP® G Mark II

545 Mark II /
545 G Mark II

®

50,1 cm³
3,0 kW
325"

50,1 cm³
2,7 kW
325"

33–50 cm
5,3 / 5,5 kg

Kraftig og lettmanøvrert 50 cm³ motorsag med et
enestående forhold mellom kraft og vekt. For felling,
kvisting og kapping av små og mellomstore trær samt
til krevende trepleie. Den slanke designen og en rekke
innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og
komfortabel drift. Har den unike TrioBrake™kjedebremsen.

Kraftig, holdbar og lettmanøvrert 50 cm³ motorsag
med utmerket ytelse og sagekapasitet. For felling,
kvisting og kapping av små og mellomstore trær samt
til krevende trepleie. Den slanke designen og en rekke
innovative funksjoner sikrer effektiv, pålitelig og
komfortabel drift.

■ Low Vib™

■ Husqvarna Air Injection™

■ Smart Start™

■ X-Torq®

■ Husqvarna Air Injection™

■ AutoTune™

■ X-Torq®

■ Oppvarmet håndtak og forgasser
(550 XP® G Mark II)

■ AutoTune™

■ Low Vib™

33–50 cm
5,3 / 5,5 kg

Kraftig, holdbar og lettmanøvrert 50 cm³ motorsag for
felling, kvisting og kapping av små og mellomstore trær.
Den slanke designen og en rekke innovative funksjoner
sikrer effektiv, pålitelig og komfortabel drift.
■ Low Vib™
■ Smart Start™
■ Husqvarna Air Injection™
■ X-Torq®
■ AutoTune™
■ Oppvarmet håndtak og forgasser (545 G Mark II)

■ TrioBrake™
■ Oppvarmet håndtak og forgasser

BENSINDREVET MOTORSAG

BATTERIDREVET MOTORSAG

BATTERIDREVET MOTORSAG

543 XP

540i XP

535i XP®

®

43,1 cm³
2,2 kW
325"

®

33–45 cm
4,5

.325"mini
30–40 cm
2,9 kg

.325"mini / 3 /8"mini /1/4"mini
25–35 cm
2,6 kg

En lett og kraftig, batteridrevet motorsag. Ideell
for kapping av trekroner og lettere trefelling, der
du trenger den ekstra rekkevidden du får med en
motorsag med et bakre håndtak. Har utmerket
ergonomi, høy kjedehastighet og all komfort ved
batteridrift uten at det går på bekostning av ytelsen.

■ Husqvarna Air Injection™

En batteridrevet motorsag med bakhåndtak, med
imponerende effekt – på høyde med en 40 cm³
bensindrevet motorsag. Ideell for felling og rydding og
for arborister på bakken. Avansert brukergrensesnitt
med batteristatus og start/stopp, enestående ergo
nomi og brukervennlig balanse og håndtering. Må brukes
med batteritype BLi300 eller BLi200X for full ytelse.

■ X-Torq®

■ Børsteløs E-TORQ-motor

■ savE™

■ savE™

■ Intuitivt tastatur

■ Intuitivt tastatur med batteristatus

■ Værbestandig (IPX4)

■ Værbestandig (IPX4)

■ Ytelse som en 35 cm³ batteridrevet sag

Effektiv 43 cm³ motorsag for små og mellomstore trær
samt for krevende trepleie. Dens lave vekt og høye
kjedehastighet gjør den ideell til kvisting.
■ Low Vib™
■ Smart Start™

■ Børsteløs E-TORQ-motor

■ Ytelse som en 40 cm³ batteridrevet sag

Sylindervolum, cm³
Effekt, kW
Kjededeling, tommer
Anbefalt sverdlengde min – maks., cm
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 34–37.

Vekt (uten kutteutstyr), kg

M OT ORSA GE R

HUS QVA R N A 5 4 5 Mar k II O G 55 0 X P® Mar k II

Skjæring med høy ytelse
i en mindre pakning
Holdbarhet og driftssikkerhet er noen av de viktigste tingene når man
skal bryne seg på utfordringer i skogsarbeidet. Med Husqvarna 545
Mark II og 550 XP® Mark II, kan du oppleve virkelig imponerende
manøvreringsevne og utmerket skjærekapasitet, samt rask akselerasjon
og enkel, pålitelig oppstart. Alt pakket i en slank, men slitesterk
motorsag som garanterer lang levetid.

HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

Forbedre ferdighetene dine
Velkommen til Husqvarna Chainsaw Academy – vår online kilde til
informasjon om sikkert, bekvemt og effektivt motorsagarbeid. Dette er
den perfekte guiden for fagfolk. Uansett hvilken erfaring du har og hvor
mange trær du har felt i årenes løp, er det alltid rom for forbedring.
Slik at du er forberedt på skog der trærne er felt av vinden og alt
annet uvanlig og farlig som naturen har å by på.
Gå til https://chainsawacademy.husqvarna.com/nn/

TRIOBRAKE™

Oppfunnet for å redde ditt liv,
og arbeidsstilling
TrioBrake™ er et sikkerhetssystem på Husqvarna motorsager, der kjede
bremsen kan aktiveres på en tredje måte – med høyre hånd – i tillegg
til de to vanlige måtene: med venstre hånd og via treghetsfunksjonen.
TrioBrake™ kan gi deg ekstra beskyttelse i situasjoner der en vanlig
kjedebrems ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. Denne funksjonen hjelper
deg også med å arbeide mer ergonomisk, sikkert og komfortabelt.
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MO TORSAGER

BENSINDREVNE TREPLEIE-MOTORSAGER

BENSINDREVNE TREPLEIE-MOTORSAGER

BENSINDREVNE TREPLEIE-MOTORSAGER

T540 XP

T435

T525

®

37,7 cm³
1,8 kW
3 /8"mini

30–40 cm
3,9 kg

35,2 cm³
1,5 kW
 .325"mini /
3 /8"mini

27,0 cm³
1,1 kW
 .325"mini /1/4"/
3 /8"mini

30–35 cm
3,4 kg

Med motoren på 38 cm³ er dette en imponerende
og kraftig motorsag med topphåndtak. Det perfekte
verktøyet for alle typer profesjonell trepleie når du
trenger enestående ytelse kombinert med god
ergonomi.

Mellomstor, lettvekts 35 cm³ motorsag med topp
håndtak, for alle typer profesjonell trepleie. Den lave
vekten og den velbalanserte sagkroppen gjør det
veldig lett å arbeide med denne maskinen.

■ X-Torq®

■ Low Vib™

■ Low Vib™

■ Smart Start™

■ X-Torq®

Svært lett og velbalansert, 25 cm³ motorsag med
topphåndtak. Takket være hurtig akselerasjon, enkel
oppstart og utmerket pålitelighet er dette et effektivt
valg for trimming, beskjæring og kapping av mindre
trekroner.
■ X-Torq®
■ Low Vib™
■ Husqvarna Air Injection™

■ Smart Start™
■ Husqvarna Air Injection™
■ AutoTune™

BATTERIDREVNE TREPLEIE-MOTORSAGER

BATTERIDREVNE TREPLEIE-MOTORSAGER

T540i XP

T535i XP®

®

.325"mini
30–40 cm
2,5 kg

Vår kraftigste batteridrevne motorsag med topphånd
tak, med imponerende effekt – på høyde med en 40 cm³
bensindrevet motorsag. Ideell til trepleie og arbeid med
klatring takket være enestående ergonomi og lav vekt.
Avansert brukergrensesnitt med batteristatus og start/
stopp, enestående ergonomi og brukervennlig balanse
og håndtering. Må brukes med batteritype BLi300 eller
BLi200X for full ytelse.
■ Børsteløs E-TORQ-motor
■ savE™
■ Intuitivt tastatur med batteristatus

.325"mini / 3 /8"mini /1/4"mini
25–35 cm
2,4 kg

En svært lett og kraftig, batteridrevet motorsag med
topphåndtak. Ideell for kapping av trekroner og lettere
trefelling. Har utmerket ergonomi, høy kjedehastighet
og all den komforten som batterikraft gir, med en effekt
som tilsvarer en 35 cm³ bensindrevet motorsag.
■ Børsteløs E-TORQ-motor
■ savE™
■ Intuitivt tastatur
■ Værbestandig (IPX4)
■ Ytelse som en 35 cm³ batteridrevet sag

■ Værbestandig (IPX4)
■ Ytelse som en 40 cm³ batteridrevet sag

Sylindervolum, cm³
Effekt, kW
Kjededeling, tommer
Anbefalt sverdlengde min – maks., cm
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 34–37.

20–30 cm
2,7 kg

Vekt (uten kutteutstyr), kg

M OT ORSA GE R

HUSQVARNA T540i XP® OG 540i XP®

Utmerket batterieffekt
Imponerende kraft på samme nivå som 40 cm³ bensin
motorer. Start og stopp med et knappetrykk. Helt uten eksos.
Husqvarnas batteridrevne motorsager er innovasjoner og
teknologi innen trepleie tatt til et nytt nivå.

TILBEHØR FOR ARBORISTER

Skaff deg utstyret
du trenger i tretoppene
Husqvarnas utvalg av tilbehør til arborister dekker behovene til
fagpersoner som trenger kvalitetsverktøy til å utføre arbeid med
høy kvalitet. Hjelmer, kasteliner av høy kvalitet og vekter, kiler,
karabiner og solide tauvesker – vi har alt du trenger.
Les mer på sidene 47 og 154.
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BENSINDREVNE STANGSAGER

BENSINDREVNE STANGSAGER

BENSINDREVNE STANGSAGER

525PT5S

525P5S

525P4S

25,4 cm³
1,0 kW
3 /8"mini
25–30 cm
340 cm
6,4 kg

25,4 cm³
1,0 kW
3 /8"mini
25–30 cm
243 cm
5,3 kg

25,4 cm³
1,0 kW
1 /4"
25–30 cm
402 cm
7. 0 kg

25 cm³ stangsag med teleskopskaft som gir vår
største rekkevidde. Den utmerkede ergonomien og
den suverene balansen hjelper deg med å oppnå
topp resultat med minimal innsats. For å få en bedre
arbeidsstilling, bruk Balance Flex-selen.
■ X-Torq®
■ Teleskopskaft

25 cm³ stangsag med avtagbart skaft som gir deg
lang rekkevidde under arbeidet og enkel transport
mellom arbeidsstedene. Lav vekt, utmerket ergonomi
og suveren balanse hjelper deg med å arbeide
komfortabelt selv i vanskelig, og lite tilgjengelig
vegetasjon.

Denne 25 cm³ stangsagen er designet for lett manøvrer
barhet. Den gir deg utmerket ergonomi og suveren
balanse, slik at du kan unngå belastningene og
påkjenningene som vanligvis følger med ubekvemme
arbeidsstillinger.
■ X-Torq®

■ X-Torq®
■ Avtakbart skaft

BATTERIDREVNE STANGSAGER

BATTERIDREVNE STANGSAGER

BATTERIDREVNE STANGSAGER

530iPX

530iP4

530iPT5

3 /8"
25–30 cm
180 cm
3,1 kg

Batteridrevet skogryddesag som også kan brukes som
en stangsag (kuttehodet kan vinkles 90 grader) med
en effekt som tilsvarer en 30 cm³ bensindrevet maskin.
Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillegående drift
er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på
dagen.
■ Børsteløs E-TORQ-motor
■ savE™
■ Intuitivt tastatur
■ Værbestandig (IPX4)

1 /4"
25–30 cm
250 cm
3,4 kg

1 /4"
25–30 cm
400 cm
5,0 kg

Batteridrevet stangsag med en effekt som tilsvarer
en 30 cm³ bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket
ergonomi og stillegående drift er den komfortabel
å bruke uansett sted og tid på dagen.
■ Børsteløs E-TORQ-motor

Batteridrevet stangsag med teleskopskaft som gir deg
vår største rekkevidde og en effekt som tilsvarer en
30 cm³ bensindrevet maskin. Med lav vekt, utmerket
ergonomi og stillegående drift er den komfortabel
å bruke uansett sted og tid på dagen.

■ savE™

■ Børsteløs E-TORQ-motor

■ Intuitivt tastatur

■ savE™

■ Værbestandig (IPX4)

■ Intuitivt tastatur

■ Kuttehode med slank design

■ Værbestandig (IPX4)

■ Justerbart kuttehode med slank design

Sylindervolum, cm³
Effekt, kW
Kjededeling, tommer
Anbefalt sverdlengde min – maks., cm
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 34–37.

■ Teleskopskaft
■ Kuttehode med slank design

Maks. lengde med kutteutstyr, cm

Vekt (uten kutteutstyr), kg

M OT ORSA GE R

BAT T ER I SER IE

Mer praktisk kan det ikke bli
Det er lett å bli forelsket i batteridrevne stangsager.
Uten støy, avgasser og vibrasjoner blir arbeidet mindre
slitsomt, slik at du kan holde deg opplagt hele arbeids
dagen. Dessuten blir ytelsen bedre takket være den
elektriske motorens høye dreiemoment.

LES MER
Finn hele utvalget av stangsager og tilbehør
på husqvarna.com/ProPoleSaws

SAGHODEDESIGN

Imponerende presisjon
og fri sikt
Med Husqvarnas stangsager får du en komfortabel arbeidsstilling
der du alltid har full kontroll. Nøkkelen er saghodets slanke design,
noe som gjør at sagen er veldig godt balansert. Du har også fri sikt
over det du beskjærer, noe som forbedres ytterligere av det faktum
at klippesverdet er plassert på venstre side i stedet for på høyre.
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MOT ORSAG ER

BENSINDREVNE MOTORSAGER

592 XP® G

585

572 XP® G

565

562 XP® G

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sylindervolum, cm³

92,7

86

70,6

70,6

59,8

Effekt, kW

5,6

5,1

4,3

3,7

3,5

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

112

112

107

105

106

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **

119

119

120

119

118

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s²***

6,6/5,3

6,6/5,3

5,4 / 4,1

5,2/5,3

3,2 / 5,0

Kjededeling, tommer

3/8

3/8

3 /8

3 /8

3 /8

Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer

45–90/18-36

45–90 /18-36

38 –70 /15 –28

38-70 / 15-28

38 –70 /15 –28

Vekt (ekskl. kutteutstyr), kg

7,6

7,5

6,8

6,5

6,3

Low Vib™

•

•

•

•

•

Smart Start™

•

•

•

•

•

Justerbar oljepumpe

•

•

•

•

•

Treghetsbrems for kjede

•

•

•

•

•

Veivhus i magnesium

•

•

•

•

•

Luftfilterdeksel med hurtigutløser

•

•

•

•

•

Luftfilter med hurtigutløser

•

•

•

•

•

Husqvarna Air Injection™

•

•

•

•

•

Sidemontert kjedestrammer

•

•

•

•

•

X-Torq®-motor

•

•

•

•

•

Kombinert kontroll for choke/stopp

•

•

•

•

•

Sylinderdeksel med smekklås

•

•

•

•

•

Oppvarmede håndtak

•

—

•

—

•

Oppvarmet forgasser

•

—

•

—

•

AutoTune™

•

—

•

•

•

Drivstoffpumpe

•

•

•

•

•

Fastholdte sverdmuttere

•

•

•

•

•

Synlig drivstoffnivå

•

•

•

•

•

TrioBrake™

—

—

—

—

—

FUNKSJONER

BATTERIDREVNE MOTORSAGER

540i XP®

535i XP®

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Batteritype

Li-ion

Li-ion

Spenning, V

36

36

Motortype

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

95

93

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **

106

106

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² ***

3,6 /3,7

2,5 / 2,8

Kjededeling, tommer

.325mini

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

Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer

25 –40 /12 –16

25 –35 /10 –14

Vekt (ekskl. batteri og kutteutstyr), kg

2,9

2,6

FUNKSJONER
savE™

•

•

Oppvippbart tanklokk

•

•

Treghetsbrems for kjede

•

•

Intuitivt tastatur med batteristatus

•

—

Intuitivt tastatur

—

•

Fastholdte sverdmuttere

•

•

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen inkluderer
statistisk usikkerhet. **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) rapportere som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med
statistisk variasjon inkludert. Målt iht. ISO 22868. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene målt i henhold til EN ISO 22867, m /s².
Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±1 m /s².

M OT ORSA GE R

560 XP® G

555

550 XP® G Mark II
TrioBrake™

550 XP® Mark II/
550 XP® G Mark II

545 Mark II /
545 Mark II G

543 XP®

59,8

59,8

50,1

50,1

50,1

43,1

3,5

3,1

3,0

3,0

2,7

2,2

106

106

106

107

106

101

118

118

116

117

116

113

4,4 /5,3

3,2 / 5,0

3,8 / 3,7

3,3 /4,9

3,6 /4,1

4,5 /4,2

.325/3 /8

.325/3 /8

.325

.325

.325

.325

33 – 50 /13 –20

33 – 50 /13 –20

33 – 50 /13 –20

33 – 50 /13 –20

33 – 50 /13 –20

33 – 45 /13 –18

6,1

5,9

5,5

5,3 / 5,5

5,3 / 5,5

4,5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

—

•

—

•

—/ •

—/ •

—

•

—

•

—/ •

—/ •

—

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

—

—

—

•

—

—

—

*Ekvivalent lydtrykksnivå, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike lydtrykksnivåer under ulike arbeidsforhold. Typisk statistisk variasjon for ekvivalent lydtrykksnivå er et
standardavvik på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden
med 1–3 dB(A). ***Ekvivalent vibrasjonsnivå, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike vibrasjonsnivåer under ulike arbeidsforhold. Rapporterte data for ekvivalente vibrasjons
nivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m /s².

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.
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MOT ORSAG ER
BENSINDREVNE MOTORSAGER MED TOPPHÅNDTAK

T540 XP®

T435

T525

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sylindervolum, cm³

37,7

35,2

27,0

Effekt, kW

1,8

1,5

1,1

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

104

103

98

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **

116

114

111

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s²***

3,5 /4,2

3,6 /3,9

4,9 / 5,2

Kjededeling, tommer

3 /8mini

3 /8mini / .325mini

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

Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer

30 – 40 /12 –16

30 – 35 /12 –14

20-30 /8-12

Vekt (ekskl. kutteutstyr), kg

3,9

3,4

2,7

FUNKSJONER
X-Torq®-motor

•

•

•

Low Vib™

•

•

•
•

Smart Start™

•

•

Treghetsbrems for kjede

•

•

•

Justerbar oljepumpe

•

•

•

Drivstoffpumpe

•

•

•

Luftfilterdeksel med hurtigutløser

•

•

•

Luftfilter med hurtigutløser

•

•

•

Sidemontert kjedestrammer

•

•

•

Oppvippbare tanklokk

•

•

•

Husqvarna Air Injection™

•

—

•

Fastholdte sverdmuttere

•

—

•

Veivhus i magnesium

•

—

•

Festekrok for belte

•

—

•

AutoTune™

•

—

—

Synlig drivstoffnivå

•

—

—

*Ekvivalent lydtrykksnivå, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike lydtrykksnivåer under ulike arbeidsforhold. Typisk statistisk variasjon for ekvivalent lydtrykksnivå er et standardavvik
på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A).
***Ekvivalent vibrasjonsnivå, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike vibrasjonsnivåer under ulike arbeidsforhold. Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk
statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m /s².

BATTERIDREVNE MOTORSAGER MED TOPPHÅNDTAK

T540i XP®

T535i XP®

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Batteritype

Li-ion

Li-ion

Spenning, V

36

36

Motortype

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

92

93

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **

103

106

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² ***

2,1 / 3,4

2,0 / 2,4

Kjededeling, tommer

.325mini

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

Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer

25 –40 /12 –16

25 –35 /10 –14

Vekt (ekskl. batteri og kutteutstyr), kg

2,5

2,4

FUNKSJONER
savE™

•

•

Intuitivt tastatur med batteristatus

•

—

Intuitivt tastatur

—

•

Treghetsbrems for kjede

•

•

Festekrok for belte

•

•

Oppvippbart tanklokk

•

•

Fastholdte sverdmuttere

•

•

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen inkluderer statistisk usikkerhet.
**Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) rapportere som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med statistisk variasjon inkludert. Målt iht. ISO 22868.
***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±1 m /s².

M OT ORSA GE R
BENSINDREVNE STANGSAGER

525PT5S

525P5S

525P4S

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sylindervolum, cm³

25,4

25,4

25,4

Effekt, kW

1,0

1,0

1,0

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

89

90

91

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **

107

107

107

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s²***

6,3 / 5,3

2,3 / 3,7

2,9 / 3,2

Kjededeling, tommer

1 /4

3 /8mini

3 /8mini
25 –30 /10 –12

Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer

25 –30 /10 –12

25 –30 /10 –12

Maks. lengde med kutteutstyr, cm

402

340

243

Vekt (ekskl. kutteutstyr), kg

7,0

6,4

5,3

FUNKSJONER
X-Torq®-motor

•

•

•

Stoppbryter med automatisk retur

•

•

•

Kjedesmøring

•

•

•

Kjedestrammer

•

•

•
•

Drivstoffpumpe

•

•

Bakre støtbeskytter

•

•

•

Frittstående starter

•

•

•

Teleskopstang

•

—

—

Avtakbart skaft

—

•

—

SELE INKLUDERT
Standard enkel

•

•

•

Balance Flex

(•)

(•)

(•)

( ) = Tilbehør *Ekvivalent lydtrykksnivå, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike lydtrykksnivåer under ulike arbeidsforhold. Typisk statistisk variasjon for ekvivalent lydtrykksnivå
er et standardavvik på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med
1–3 dB(A). ***Ekvivalent vibrasjonsnivå, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvektede energitotalen for ulike vibrasjonsnivåer under ulike arbeidsforhold. Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en
typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m /s².

BATTERIDREVNE STANGSAGER

530iPX

530iPT5

530iP4

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Batteritype

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Spenning, V

36

36

36

Motortype

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

96

83

88

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) **

101

98

98

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² ***

1,1 / 1,2

1,4 / 1,2

1,9 / 1,1

Chain pitch, inch

3 /8

1/4

1/4

Anbefalt stanglengde, min.–maks., cm/tommer

25-30 /10 -12

25-30 /10 -12

25-30 /10 -12

Maks. lengde med kutteutstyr, cm

180

400

250

Vekt (ekskl. batteri og kutteutstyr), kg

3,1

5,0

3,4

FEATURES
savE™

•

•

•

Intuitivt tastatur

•

•

•

Festekrok for belte

•

•

•

Bakre støtbeskytter

•

•

•
•

Fastholdte sverdmuttere

•

•

Oppvippbart tanklokk

•

•

•

Teleskopstang

—

•

—

SELE INKLUDERT
Standard enkel

—

•

•

Sele for ryggsekk-batteri

•

—

—

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A).
**Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) rapportere som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med statistisk variasjon inkludert. Målt iht. ISO 22868. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer
(ahv,eq) ved håndtakene målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±2 m /s².

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.
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MOT ORSAG ER

X-CUT™-KJEDER OG X-FORCE™-SVERD

Designet av Husqvarna
for din Husqvarna
I Husqvarna er vi eksperter på å lage motorsager. Vi vet hvor viktig drivstoffet, sverdet og kjedet er for den totale
ytelsen. Det er grunnen til at vi betrakter dette som forlengelser av motorsagen, ikke tillegg. Derfor har vi brukt
vår unike ekspertise til å utvikle optimale drivstoff, sverd og kjeder spesifikt for Husqvarnas motorsager. X-CUT™kjedene våre er utviklet for å gi perfekt passform og ytelse, og produseres side om side med motorsagene våre
ved produksjonsanlegget i Huskvarna. Denne prosessen har gitt en vesentlig forbedring av kjedene og
motorsagens effekt. Vi har stor tro på at du vil si deg enig, så snart du har prøvd.

Optimert sveisemønster for
bedre holdbarhet og stivhet

MINIMAL NEDETID, MAKSIMALE RESULTATER

Husqvarna X-CUT™
X-CUT™-kjedene er de første sagkjedene som er utviklet, konstruert
og produsert av Husqvarna – og alt er gjort i byen Huskvarna i Sverige,
der våre motorsager blir utviklet og testet. Husqvarna X-CUT™kjedene er konstruert for å maksimere arbeidseffekten din, slik
at du kan arbeide mer og uten avbrudd. Du vil merke forskjellen,
og i det lange løp vil du produsere mer.

VI HAR DET DU TRENGER
Se hele utvalget av tilbehør, oljer og smøremidler
på husqvarna.com/ChainsawParts

M OT ORSA GE R

Materialer og produksjonspro
sesser raffineres til det ekstreme,
noe som gir X-CUT™-kjedet impo
nerende skarphet rett fra fabrikken,
og enda viktigere – skarphet som
varer mye lenger før kjedet må
kvesses.

X-CUT™-kjedet er strukket på fabrikken
slik at du kan arbeide lenger før det er
påkrevd med ny stramming. Det kreves
ingen unødvendig kjedestramming, og
faren for å skade kuttesystemet med
et slakt kjede er redusert.

En nøye balansert kombinasjon
av konstruksjon, materialer og
prosesser betyr utmerket,
dynamisk holdbarhet. Slitasjen
på kuttesystemet er redusert
– og det er også behovet for
service.

Takket være det intuitive gylne
leddet er det lett å finne start
punktet, noe som gjør det enklere
å file kjedet.

X-CUT™ er laget for raskere
saging, og det er klart til bruk rett
fra esken. Det gir deg både bedre
effektivitet og resultat. Den enkle
sagingen reduserer behovet for
matekraft, slik at arbeidet går
lettere med mindre belastning
på kroppen.

Optimert profil for mindre
slitasje og lengre levetid

Økt sverdbredde for
bedre holdbarhet

Forsterket, vedlikeholdsfritt
nesehjul
Optimert senterplatedesign for
redusert vekt og et mer robust
sverd med lang levetid.

HOLDBARE OG LETTE SVERD

EKSTRA HOLDBARE OG SOLIDE SVERD

Husqvarna X-FORCE™

Husqvarna X-TOUGH™ og X-TOUGH™ LIGHT

X-FORCE™ sverd er Husqvarnas svar på utfordringen om å skape det
perfekte sverdet. Sverdet er lett, noe som betyr mindre belastning for
deg som bruker, samtidig som det er sterkt nok til å tåle hardt arbeid
over lang tid. Husqvarna X-FORCE™-sverd er utviklet i kombinasjon
med Husqvarna X-CUT™-kjeder, optimert for Husqvarnas motorsager.
Resultatet er et skjæresystem som gjør at motorsagen din yter på
et helt nytt nivå – den gir et raskt og presist snitt med minimalt
friksjonstap.

X-TOUGH™ er en perfekt match for Husqvarna-motorsagen din når
du vil prioritere et holdbart og robust sverd. Den solide stålkroppen
har lang levetid, mens den robuste RSN-beskyttelsen gjør nesen like
holdbar. Høy stivhet gjør det enklere å få et rett kutt i mer eller mindre
alle ulike miljøer, og utformingen minimerer sverdet å komme i klem.
X-TOUGH™ LIGHT gir en lignende robust ytelse samtidig som den er
10–15 % lettere. Dette er gode nyheter for sagens manøvrerbarhet,
spesielt med bruk av lengre sverd.
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PIXEL-SKJÆREUTSTYR
– RASKERE OG LETTERE

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

SP21G er et halvrundt 0,325-tommers minikjede med
lite rekyl på 1,1 mm som er spesielt utviklet for å øke
skjærehastigheten og effektiviteten for batteridrevne
motorsager for heltidsbruk. Kjedet er energieffektivt,
og den optimaliserte geometrien gir jevne skjær,vflotte
innstikk samt forbedret håndtering og manøvrerbarhet
– viktige egenskaper i trepleie. Passer til .325"mini
X-PRECISION™-sverd.

Halvrundt Pixel .325" 1,3 mm kjede med lite rekyl
og lite strekk. Det smale sagsnittet gir imponerende
skjæreeffekt. Utviklet for profesjonell bruk på
mellomstore sager opp til 55 cm³. Originalutstyr
på de fleste Husqvarna 550 XP® motorsager.

Pixel-skjæreutstyrets slanke design gir
et smalere skår, noe som betyr høyere
skjærehastighet. Vektreduksjonen flytter
sagens tyngdepunkt bakover. Gyrokraften
reduseres også på grunn av den litt lavere
rotasjonsmassen. Begge disse er viktige
faktorer, for eksempel ved kvisting.

NYHET
HUSQVARNA X-CUT™ S93G

HUSQVARNA X-CUT™ C85

HUSQVARNA X-CUT™ S85

Det halvrundt 3/8” mine 1,3 mm S93G-kjedet er utviklet
for å passe til mindre sager med bak- og topphåndtak.
Optimalisert geometri og riveeffekt gir høy kappe
hastighet og lite rekyl. Høy effektivitet balansert med
motorsagens effekt gir et jevnt og nøyaktig kutt.

Overlegen skjærekapasitet i rene forhold. Avansert
rundt 3/8-tommers 1,5 mm kjede for 60–90ccmotorsager. Utviklet for profesjonell heltidsbruk. Kjedet
er utviklet 100 % av Husqvarna, slik at du får maksimal
nytte av motorsagen. Med sin imponerende holdbarhet
og skjæreeffekt, skarphet som varer og lite strekk, får
du bedre resultater, mindre vedlikeholdsbehov og
lavere kostnader.

Pålitelig skjærekapasitet i tøffe forhold. Robust halvrundt
3 /8-tommers 1,5 mm kjede for 60–90cc-motorsager.
Utformet for tungt arbeid, mindre sensitivt ovenfor smuss
og enklere å kvesse. Spesielt utformet for trepleiearbeidere
i urbane områder og tømmerhoggere som setter pris
på enkel kvessing og produkter som holder seg skarpe
lenge. Robust chassis og optimalisert knivmateriale
er perfekt for ytelse og slitestyrke rett ut av esken.

HUSQVARNA X-TOUGH™ SVERD MED HARD NESE
HUSQVARNA X-FORCE™-SVERD
X-FORCE™ laminerte sverd gir enklere vedlikehold og økt produktivitet. Avhengig
av modellen kommer disse fordelene fra egenskaper som oppdaterte profiler, større
nesehjul, utsparinger i senterplaten, ekstra lagre, støttede skjold og fjerning av
smørehullet. Tilgjengelig i 3/8" (15–20"), 3/8"mini (12–16") og .325" (13–20").

Kompakte sverd brukes til harde tresorter, tykk bark og i svært sandete, støvete
eller sotete forhold. Sverdene er belagt for å beskytte mot riper og korrosjon.
Tilgjengelig i 3/8" (18–28") og .404" (24–42").

NYHET
HUSQVARNA X-TOUGH™ SVERD MED AVTAGBAR TOPPTRINSE

HUSQVARNA X-PRECISION™-SVERD

Solid RSN-sverd med god slitestyrke og robusthet. Lasten overføres til et rullelager
av høy kvalitet. Sverdene er belagt for beskyttelse mot riper og korrosjon. Utskiftbar
tupp er tilgjengelig som reservedel. Tilgjengelig i 3/8" (16–28"), .325" (18")
og .404" (24–42").

X-PRECISION™-sverdene er designet spesifikt for bruk med X-CUT™ SP21Gkjedet på Husqvarnas batteridrevne, profesjonelle motorsager. Den optimerte
totale geometrien og den smale neseradiusen gir effektiv saging med presis
kontroll, utmerkede egenskaper for innstikkskutting og redusert risiko for kast.
Tilgjengelig i .325"mini (10–16").

NYHET
HUSQVARNA X-TOUGH™ LIGHT-SVERD MED AVTAGBAR TOPPTRINSE
Et solid RSN-sverd som veier lite. Forbedrer manøvrerbarheten mens den opprettholder
holdbarheten og robustheten. Lasten overføres til et kulelager av høy kvalitet. Slitesterk
maling beskytter mot riper og korrosjon. Utskiftbar tupp er tilgjengelig som reservedel.
Tilgjengelig i 3/8-tommers (20–36").
HUSQVARNA KOMPAKTE SVERD MED UTSKIFTBAR NESE
Anbefalt for bruk med lange sverd for å redusere belastningen på sverdets tupp.
Belastningen overføres til kulelageret som er av høy kvalitet. Sverdene er belagt
for å beskytte mot riper og korrosjon. Utskiftbar nese er tilgjengelig som reservedel.
Tilgjengelig i 3 / 8"mini (10–16").
HUSQVARNA CARVINGSVERD
Presisjonssverd har mindre neseradius og er egnet for skulpturering og annet
presisjonsarbeid. Tilgjengelig i 1/4" (10 –12").
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Produktguide – sverd og kjeder

KJEDE

SVERD

SPORBREDDE

KJEDEDELING

SVERDLENGDE

KJEDEMODELL

592 XP®

585

572 XP® /   565

372 XP® /   365

560 XP® / 555

MONTERINGSPUNKT FOR STORT SVERD

562 XP®

550 XP® Mark II / 545 Mark II

543 XP®

T540i XP®

540i XP®

T535i XP®

525PT5S

535i XP®

525P4 S / 525P5S

T540 XP®

T525

T435

530iPX / 530iP4 / 530iPT5

MONTERINGSPUNKT FOR LITE SVERD

LAMINERT SVERD MED NESEHJUL
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

H00
H00
H38 Pixel
H38 Pixel
H38 Pixel
X-CUT™ SP21G Pixel
X-CUT™ SP21G Pixel
X-CUT™ SP21G Pixel
X-CUT™ SP21G Pixel
X-CUT™ S93G
X-CUT™ S93G
X-CUT™ S93G
X-CUT™ S93G
H37
H37
H37

10" / 25 cm
12" / 30 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm

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

.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm

575 84 22-58
575 84 22-64
501 95 95-40
501 95 95-45
501 95 95-52
593 91 43-46
593 91 43-51
593 91 43-59
593 91 43-64
501 95 92-40
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56

501 84 40-58
501 84 40-64
581 80 79-40
581 80 79-45
581 80 79-52
593 91 41-46
593 91 41-51
593 91 41-59
593 91 41-64
585 40 42-40
585 40 42-45
585 40 42-52
585 40 42-56
576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56

LAMINERT SVERD MED NESEHJUL, X-FORCE™
•

X-CUT™ S93G

12" / 30 cm

3 /8"mini

.050" / 1,3 mm

582 20 76-45

585 40 42-45

•

X-CUT™ S93G

14" / 35 cm

3 /8"mini

.050" / 1,3 mm

582 20 76-52

585 40 42-52

•

X-CUT™ S93G

16" / 40 cm

3 /8"mini

.050" / 1,3 mm

582 20 76-56

585 40 42-56

H38 Pixel

14" / 35 cm

3 /8"mini

.043" / 1,1 mm

582 20 74-52

581 80 79-52

•

•

•

•
•

•

X-CUT™ SP33G Pixel

13" / 33 cm

.325"

.050" / 1,3 mm

582 07 53-56

581 64 31-56

•

•

X-CUT™ SP33G Pixel

15" / 38 cm

.325"

.050" / 1,3 mm

582 07 53-64

581 64 31-64

•

•

X-CUT™ SP33G Pixel

16" / 40 cm

.325"

.050" / 1,3 mm

582 07 53-66

581 64 31-66

•

•

X-CUT™ SP33G Pixel

18" / 45 cm

.325"

.050" / 1,3 mm

582 07 53-72

581 64 31-72

•

X-CUT™ SP33G Pixel

20" / 50 cm

.325"

.050" / 1,3 mm

582 07 53-80

581 64 31-80

•

•

•

H25

13" / 33 cm

.325"

.058" / 1,5 mm

582 08 69-56

501 84 04-56

•

•

•

H25

15" / 38 cm

.325"

.058" / 1,5 mm

582 08 69-64

501 84 04-64

•

•

•

H25

16" / 40 cm

.325"

.058" / 1,5 mm

582 08 69-66

501 84 04-66

•

•

•

H25

18" / 45 cm

.325"

.058" / 1,5 mm

582 08 69-72

501 84 04-72

•

•

H25

20" / 50 cm

.325"

.058" / 1,5 mm

582 08 69-80

501 84 04-80

•

X-CUT™ C85

15" / 38 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

585 94 34-56

581 62 66-56

•

X-CUT™ C85

16" / 40 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

585 94 34-60

581 62 66-60

•

X-CUT™ C85

18" / 45 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

585 94 34-68

581 62 66-68

•

X-CUT™ C85

20" / 50 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

585 94 34-72

581 62 66-72

•

•

•

X-CUT™ C85

15" / 38 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

585 95 08-56

581 62 66-56

•

•

•

X-CUT™ C85

16" / 40 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

585 95 08-60

581 62 66-60

•

•

•

•

•

X-CUT™ C85

18" / 45 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

585 95 08-68

581 62 66-68

•

•

•

•

•

X-CUT™ C85

20" / 50 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

585 95 08-72

581 62 66-72

SOLID, LETT SVERD MED NESEHJUL SOM KAN BYTTES UT, X-TOUGH LIGHT
•

•

X-CUT™ C85

20" / 50 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

5996566-72

581 62 66-72

•

•

X-CUT™ C85

24" / 60 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

5996566-84

581 62 66-84

•

•

X-CUT™ C85

28" / 70 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

5996566-92

581 62 66-92

•

•

X-CUT™ C85

32" / 80 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

5996566-05

581 62 66-05

•

•

X-CUT™ C85

36" / 90 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

5996566-15

581 62 66-15

KOMPAKT SVERD MED UTSKIFTBARE NESEHJUL
•

•

X-CUT™ C85

18" / 45 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 15-68

581 62 66-68

•

•

X-CUT™ C85

20" / 50 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 15-72

581 62 66-72

•

•

•

•

X-CUT™ C85

18" / 45 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 11-68

581 62 66-68

•

•

•

•

X-CUT™ C85

20" / 50 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 11-72

581 62 66-72

•

•

•

•

X-CUT™ C85

24" / 60 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 11-84

581 62 66-84

•

•

•

•

X-CUT™ C85

28" / 70 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 11-92

581 62 66-92

501 84 40-60

SOLID SVERD MED HARD NESE
•

•

•

H00

10" / 25 cm

1 /4"

.050" / 1,3 mm

587 39 44-60

•

•

•

H00

12" / 30 cm

1 /4"

.050" / 1,3 mm

587 39 44-68

501 84 40-68

•

•

•

•

X-CUT™ C85

18" / 45 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 08-68

581 62 66-68

•

•

•

•

X-CUT™ C85

20" / 50 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 08-72

581 62 66-72

•

•

•

•

X-CUT™ C85

24" / 60 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 08-84

581 62 66-84

•

•

•

•

X-CUT™ C85

28" / 72 cm

3 /8"

.058" / 1,5 mm

596 69 08-92

581 62 66-92

H64

24" / 60 cm

.404"

,063" / 1,6 mm

596 69 10-76

501 84 31-76

H64

28" / 70 cm

.404"

,063" / 1,6 mm

596 69 10-84

501 84 31-84

H64

30" / 75 cm

.404"

,063" / 1,6 mm

596 69 10-92

501 84 31-92

H64

36" / 90 cm

.404"

,063" / 1,6 mm

596 69 10-04

501 84 31-04

H64

42" / 105 cm

.404"

,063" / 1,6 mm

596 69 10-24

501 84 31-24

•

H37

10" / 25 cm

3 /8"mini

.050" / 1,3 mm

501 82 85-40

576 93 65 -40

•

S93G

10" / 25 cm

3 /8"mini

.050" / 1,3 mm

501 82 85-40

585 40 42-40

OVALFORMET SVERD FOR RYDDING

Se alltid brukerhåndboken for informasjon om kappeutstyr som passer til din motorsag. Denne utstyrsguiden er generell. Se brukerhåndboken for din motorsag
for å sjekke om det finnes en sertifisert kombinasjon av kjede og sverd for din motorsagmodell i ditt land.
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MOTORSAGER

Ta med bare
det viktigste
Når du tilbringer hele arbeidsdager i skogen, vil du være sikker på at
du har alt det utstyret du trenger. Du vil også ha det lett tilgjengelig,
uten begrensninger, slik at du kan arbeide effektivt og komfortabelt.
En motorsag fra Husqvarna er selvfølgelig en utmerket start.
Og når du har de rette profesjonelle verktøyene innen rekkevidde,
får du jobben gjort enklere, sikrere og raskere.

VERKTØYBELTE
FLEXI – KOMBISETT

VERKTØYBELTE
FLEXI – KILESETT

VERKTØYBELTE
FLEXI – BÆRESETT

Et fleksibelt og ergonomisk verktøybelte med utmerket
vektfordeling og justerbar beltespenne som kan utløses
med én hånd. Spesialutviklet for skogsarbeid. Intuitivt
og enkelt å tilpasse med lettmonterte holdere, lommer
og sele.

Et fleksibelt og ergonomisk verktøybelte med utmerket
vektfordeling og justerbar beltespenne som kan utløses
med én hånd. Spesialutviklet for skogsarbeid. Intuitivt
og enkelt å tilpasse med lettmonterte holdere, lommer
og sele.

Et fleksibelt og ergonomisk verktøybelte med utmerket
vektfordeling og justerbar beltespenne som kan utløses
med én hånd. Spesialutviklet for skogsarbeid. Intuitivt
og enkelt å tilpasse med lettmonterte holdere, lommer
og sele.

Verktøybelte FLEXI. Sele. Kombihylster med kilelomme. Fil- og
kombiverktøyholder. Universalbag. Universal verktøyholder.
Kombihylster.

Verktøybelte FLEXI. Sele. Kilelomme. Fil- og kombiverktøy
holder. Universalbag. Universal verktøyholder. Kombihylster
med kilelomme.

Verktøybelte FLEXI. Sele. Tilbehørsbag. Fil- og kombiverktøy
holder. Universalbag. Bærekrok. Kilelomme.

593 83 72-01

593 83 72-02

593 83 72-03
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1. FLEXI VERKTØYBELTE
Et fleksibelt og ergonomisk verktøybelte med utmerket
vektfordeling og justerbar beltespenne som kan utløses
med én hånd.

1

593 83 74-01

2

2. SELE FOR FLEXI VERKTØYBELTE

8. UNIVERSAL VERKTØYHOLDER

Takket være de polstrede skulderremmene
fordeler selen belastning over skuldrene.

Universalholder for bæring av verktøy som øks,
støtjern m.m.

593 83 76-01

9

8

3. UNIVERSALBAG

9. BÆREKROK

Universalbag for førstehjelpssett, GPS-sporer,
energibar og andre mindre gjenstander.

Universalkrok for bæring av ulike verktøy, vannkanner
eller annet utstyr.
593 83 96-01

593 83 92-01

3

10

4. KOMBIHYLSTER
Kombihylster for løftetenger eller -kroker
pluss festekroker for målebånd.

4

5

593 83 97-01

10. SPRAYBOKSHOLDER
Hylster for en sprayboks som sørger for at den holdes
sikkert på plass.

11

593 83 83-01

593 83 95-01

5. HOLDER FOR MÅLEBÅND

11. FIL- OG KOMBIV ERKTØYH OLDER

Holder målebåndet sikkert på plass.

Holder for én rund og én flat fil, samt kombiverktøy.
Holderen sikrer at verktøy ikke blir ødelagt eller mistet.

593 83 91-01

593 83 94-01

6

7

6. K OMBIHYLSTER MED
KILELOMME

12. KLAVEHYLSTER

Kombihylster for løftetenger eller -kroker
pluss en lomme for kiler.

Skyvelærehylsteret fra vårt klassiske verktøybelte kan
også brukes med verktøybeltet FLEXI.

593 83 83-02

505 69 32-04

12

7. KILELOMME
Lomme for flere kiler, med individuelle
seksjoner som holder dem på plass.

13

593 83 88-01

13. BRYTEJERNHYLSTER
Brytejernhylsteret fra vårt klassiske verktøybelte kan
også brukes med verktøybeltet FLEXI.
505 69 32-92

BLYANTHOLDER
MED RING
Holder med fjærbelastet
metallring for 12 mm blyanter.
Robust design med en metall
ring som kan festes til verktøy
beltet eller selen.
593 83 98-01
Grafittblyanter, 12 stk.
593 97 55-01

BAKRE VERKTØYHOLDER
Med stor lomme for førstehjelpssett, reserve
kjede og skrutrekker for forgasser. Hylster for
fil, filmal, kombinasjonsnøkkel og målebånd.
505 69 05-10

MÅLEBÅND
Lett å bruke og lav vekt, ideelt for å måle
stokker og stammer. Kan justeres uten
verktøy. Merket på begge sider. Robust
med topp i aluminium.

KOMPLETT VERKTØYBELTE
Komplett verktøybelte med to hylstre,
løftekrok, løftetang, bakre verktøyholder
og målebånd 15 m. Verktøybeltet
er ekstra bredt, for å gi bedre støtte
for ryggen.
505 69 90-15

Kombihylster i LD-polyeten,
505 69 16-06
Kombihylster med kilelomme,
579 21 71-01
Tape hylster, 505 69 75-00

15 m utløserkrok, 586 99 75-01
20 m utløserkrok, 586 99 75-02
15 m tømmerkrok, 586 99 75-03
15 m / 50' utløserkrok, 586 99 76-01
20 m / 66' utløserkrok, 586 99 76-02
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STØTJERN

FOTBRYTEJERN

BRYTEJERN MED KANTHAKE

LANGT BRYTEJERN

Kombinert støt- og brytejern med
spesialformet støthæl for å hindre vibrasjoner
når man treffer kilen.

Teleskopisk fotbrytejern. Kan bæres i et
hylster festet i beltet.

Helsmidd med plasthåndtak, repetisjonshæl
og vendehake.

46 cm, 504 98 16-92
Hylster, 505 69 32-92

80 cm, 586 89 69-01

Til nedlegging av større trær. Smidde
bunndeler for ekstra styrke. Fronttenner
gir bedre grep. Langt håndtak muliggjør
tohåndsgrep.

FØRSTEHJELPSSETT

VENDEBÅND

MERKETAPE

BELTE

Inkluderer førstehjelpsbandasje, 9 plaster
i ulike størrelser, 2 sårkompresser, 1 speil,
1 bomullsdott.

For flytting/vending av trær som sitter fast,
og som bærerem for kanner.

100 % viskose, biologisk nedbrytbar. 20 mm
bred og ca. 75 m. lang.

Lær, 505 69 00-01

505 69 80-20

Oransje, 574 28 77-00
Rød, 574 28 77-01
Blå, 574 28 77-02
Gul, 574 28 77-03

47 cm, 574 38 71-01

504 09 53-01

TRYKKBANDASJE

130 cm, 574 38 72-01
Vendehake, 574 38 73-01

505 66 52-06

KLAVE

RYDDESAG

TØMMERKROK

Med tabell for sylindervolum
og centimeterskala på to sider.

Med hickoryskaft og
dobbeltegget blad som kan
vendes og skiftes ut.

Tømmerkrok med kort håndtak for flytting av stokker.
Hode i polert metall og med skarpt buet tupp. En del
av trehåndtaket er malt i oransje for bedre synlighet.

579 00 06-01
Reserveblad, 579 00 40-01

38 cm. 579 69 28-01
80 cm. 579 69 28-02

36 cm, 505 69 47-30
46 cm, 505 69 47-46
Hylster, 505 69 32-04

GRENSAG
Buet sagblad med krok i forkant og støtkniv
for å skjære bark slik at den ikke flises opp.
33,3 cm barkblad, 505 69 45-66
Reserveblad, 505 69 45-77

SAMMENFELLBAR
BESKJÆRINGSSAG 200 FO
Sammenfellbar sag med 200 mm blad for
ulike anvendelser.

RETT BESKJÆRINGSSAG 300 ST

BUET BESKJÆRINGSSAG 300 CU

Rett sag med 300 mm blad for saging
av friskt og tørt tre. Hylster inkludert.

Buet sag med 300 mm blad for kraftig
beskjæring. Hylster inkludert.

967 23 65-01

967 23 66-01

967 23 64-01

TELESKOPSKAFT FOR KVISTESAG
2,5–5 meter. Lengden kan enkelt justeres.
502 42 73-01
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NYHET

PROFESJONELL FELLEKILE

FELLEKILER

SPRENGKILE

KILE FOR VEDKLØYVING

Ekstrem holdbarhet, laget av slagfast plast.
Utformet med krysspor for bedre grep
i frossent tømmer.

Laget av slagfast ABS-plast. Brukes for å få
treet til å falle i riktig retning.

Vridd kile for deling av stokker, brukes
sammen med slegge eller sleggeøks.

Laget av kvalitetsstål.

14 cm, 598 03 58-01
20 cm, 598 03 58-02
25 cm, 598 03 58-03

577 25 92-01

25 cm, 598 03 61-01

578 45 68-01

LØFTE-/TØMMERTANG
Skarp krok med slipte kanter. Spesialherdet
stål med behandlet overflate gjør dem
robuste og mindre utsatt for rust.
30 cm, 574 38 76-01
20 cm, 574 38 75-01

FELLEKILE I ALUMINIUM

ARBORISTKILE

LØFTEKROK

Brukes for å få treet til å falle i riktig retning.
Kan slipes på nytt.

En liten, profesjonell kile designet spesielt
for mindre hovedskår. Laget av holdbar plast
av høy kvalitet. Kilen passer i lommene, eller
kan henges fra stropp/malje.
598 03 57-01

Forlenget krok for lengre, bredere åpning
slik at man får bedre grep når man arbeider.
Spesialherdet stål med behandlet overflate
gjør den robust og mindre utsatt for rust.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01
1,000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

MOTORSAGSTROPP, ARBORIST

MOTORSAGKROKER, ARBORIST

Brukes sammen med en motorsagkrok for å
feste motorsagen til et belte. Elastisk design.
Måler 0,5 cm. i slakk tilstand og 1,25 m.
helt utstrakt.

For enkelt feste av motorsag til en sele.
Robust konstruksjon. Optimert for T540 XP®
og T535i XP®.
580 80 03-01

577 43 80-01

KASTELODD, ARBORIST

KARABINKROK, ARBORIST

Høykvalitetslodd laget av svært slitesterkt
Cordura-stoff. Lett å feste sikkert til kaste
linen. Den oransje fargen gir også god
synlighet.

Laget av varmsmidd 707 aluminium for
høy styrke og lav vekt. Trippelt låsesystem
forhindrer utilsiktet åpning. Karabinkroken
har en nese med lås som hindrer at den
henger seg fast i tau og klær.

397 g, 596 93 58-11
340 g, 596 93 58-12
283 g, 596 93 58-13
226 g, 596 93 58-14

D-form, 596 93 62-12
Oval, 596 93 62-11
HMS/Pæreform, 596 93 62-13

574 38 74-01

FESTEKROK FOR MOTORSAG,
ARBORIST

KASTELINE, ARBORIST

For arborister som bruker en standard
motorsag. Gjør at man kan feste motorsagen
sikkert til motorsagstroppen. Med
overbelastningsutløser.

Laget av Dyneema®-fiber med høy styrke
og lav stretch. Uretanbelegget gjør den
slitasjebestandig og lett å binde fast og
kaste uten vikling. Den oransje fargen gir
også god synlighet.

578 07 71-01

55 m, 596 93 59-11

BEHOLDER TIL KASTELINE,
ARBORIST

28 L TAUBAG, ARBORIST

Sammenleggbar 16-tommers beholder
i stoff, ideell for å holde kastelinen ren og fri
for viklinger, slik at den er klar til å kastes
opp i trekronene.
596 93 60-11

Har plass til opptil 80 m med 12 mm tau.
Lukking med snøre på toppen holder tauet
rent og tørt. Utvendig kjede for oppheng.
Polstrede topphåndtak for ekstra komfort.
596 93 63-11
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HUSQVARNA INTENSIVE
CUT RUNDFILER
Designet for optimal kapping
og lengre levetid.

3 DELER
4,0 mm, 597 35 48-01
4,5 mm, 597 35 55-01
4,8 mm, 597 35 58-01
5,2 mm, 597 35 59-01
5,5 mm, 597 35 61-01

FILMALER

KOMBINASJONSMALER

Spesialdesignede filmaler som gir riktige file
vinkler. Brukes sammen med våre rundfiler.

Kombinasjonsmalene våre er spesialdesignet
med en filmal og en dybdemåler i ett verktøy.
Bruk dem sammen med de runde eller flate
filene våre for å få riktig filevinkel og
dybdemålerinnstilling.

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

12 DELER
4,0 mm, 597 35 48-02
4,8 mm, 597 35 58-02
5,2 mm, 597 35 59-02
5,5 mm, 597 35 61-02

FILSETT
Komplett filsett med et filhåndtak, en
kombinasjonsmal eller en filmal og en
dybdemåler, to rundfiler og én flat fil.
X-Cut™ P21, grønn, SP21G, 590 00 46-01
X-Cut™ 93, grå, S93G, 587 80 67-01
X-Cut™ P33, oransje, SP33G, 586 93 34-01
X-Cut™ 83/85, blå, C83 /C85/ S85,
586 93 85-01
H00, 580 68 75-01
H30, 505 69 81-27
H25 / H22 / H21 / H23, 505 69 81-25
H36, 505 69 81-38
H37, 579 65 36-01
H42 / H46 / H47/ H48 / H50, 505 69 81-30
H64(S), 505 69 81-92

FLATFILER

DYBDEMÅLERINSTRUMENT

Kvalitetsfiler som gir deg rett
geometri for sverdet.

Spesialdesignede dybdemålere som gir riktig
innstilling for dybdemåling. Brukes sammen
med våre flatfiler.

Flatfiler 6" 1 stk.,
505 69 81-60
Flatfiler 6" 12 stk.,
505 69 81-61
Flatfiler 6" 100 stk/p,
505 69 81-62
Flatfiler 8" 1 stk,
505 69 81-80
Flatfiler 8" 12 stk,
505 69 81-81

X-Cut™ P21, grønn, SP21G .325"mini /
1.1 mm Pixel, 595 00 47-01
X-Cut™ 93, grå, S93G 3 /8"mini 1.3 mm,
587 80 90-01
X-Cut™ P33, oransje, SP33G .325" 1.3 mm
Pixel, 586 93 84-01
X-Cut™ 83/85, blå, C83 /C85/ S85 3 /8",
586 93 86-01
H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01
H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81-08
H22 / H25 / H23 .325" / 1,5 mm,
505 69 81-09
H42 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50 3 /8" rett,
505 24 35-01
H49 / H51 / H54 / H58 3 /8" halvrund,
575 99 15-01

.325", 505 69 81-00
3 /8", 505 69 81-01
.404", 505 69 81-02
3 /8"mini / 3 /8"mini Pixel, 505 69 81-03

FILHÅNDTAK

SKRUSTIKKE

Patentert fillåsingssystem. Passer til alle våre
filer. Vinger med 25 og 30 grader for korrekt
filvinkling.

For å feste motorsagen i en sikker posisjon
ved filing. Laget av smidd stål.
505 66 52-56

Filhåndtak Ø 4,5–5,5 mm, 505 69 78-01
Filhåndtak flatfiler, 505 69 78-10

H-CHAIN

X-CUT™

Product guide – filing equipment
FILDIAMETER
(MM/TOMMER)

KOMBINASJONS
FILMAL
FILSETT

FILMAL

DYBDEMÅLERINSTRUMENT

Grønn

4,0 / 5 /32

595 00 47-01

595 00 46-01

—

—

Grå

4,0 / 5 /32

587 80 90-01

587 80 67-01

—

—

P33

Oransje

4,8 / 3 /16

586 93 84-01

586 93 34-01

—

—

KJEDENAVN

MALNAVN

SP21G

P21

S93G

93

SP33G

RULLEFARGE

C83/C85/S85

83/85

Blå

5,5 / 7/32

586 93 86-01

586 93 85-01

—

—

H00

1/4"

—

4,0 / 5 /32

580 68 74-01

580 68 75-01

505 69 81-18

—

H38

3/8"mini Pixel

—

4,5 / 11/64

—

—

579 55 88-01

505 69 81-03

H37

3/8"mini

—

4,0 / 5 /32

—

579 65 36-01

505 24 37-01

—

H30

.325" Pixel

—

4,8 / 3 /16

505 69 81-08

505 69 81-27

—

—

H21/22/23/25

.325"

—

4,8 / 3/ 16

505 69 81-09

505 69 81-25

—

505 69 81-00

H42/46/47/48/80/81

3/8" Chisel

—

5,5 / 7/ 32

505 24 35-01

505 69 81-30

—

505 69 81-01

H49/51/54/58/70

3/8" Semi-Chisel

—

5,5 / 7/ 32

575 99 15-01

—

—

—

H64

.404"

—

5,5 / 7/ 32

—

—

505 69 81-15

505 69 81-02
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SKOGSØKS
Egnet for trefelling i mindre skala, kvisting av stokker, fjerning
av grener og rydding av buskas. Det lange håndtaket gir større
kappekraft. Håndsmidd svensk stål av høy kvalitet. 65 cm.
576 92 62-01
Reserveskaft, 576 92 62-02

ØKSER MED TREHÅNDTAK

CAMPINGØKS

En serie høykvalitetsøkser med håndtak
i ask. En del av håndtaket er malt i oransje
for bedre synlighet.

En mindre øks som er ideell for
friluftsliv i skog og åpent terreng,
egnet for de fleste oppgaver
som å hugge ved til leirbålet.
Størrelsen er perfekt for å pakke
øksen i ryggsekken. Øksen kan
også festes til et belte med det
medfølgende bladdekselet.
Håndsmidd svensk stål av
høy kvalitet. 37,5 cm.

Fritidsøks, 36 cm, 0,6 kg. 597 62 77-01
Universaløks, 70 cm,
1,25 kg. 597 62 90-01
Liten kløyveøks, 50 cm, 1,25 kg.
599 67 31-01
Kløyveøks, 80 cm, 2,5 kg. 597 62 94-01

KLØYVEØKS
Denne kraftigere kløyveøksen er best egnet for å kløyve tykkere
kubber og ved. Hodet er konstruert slik at det går lett inn i kubben,
med minimal innsats, og deler den i to. Det lange håndtaket gir
ekstra kraft og har plass til et tohåndsgrep. Håndsmidd svensk stål
av høy kvalitet. 75 cm.
576 92 67-01

576 92 63-01
Reserveskaft, 576 92 63-02

FRITIDSØKS
LITEN KLØYVEØKS

SNEKKERØKS

SLEGGEØKS

Denne lille kløyveøksen er best
egnet for enklere kløyving av
lett ved. Hodet er konstruert
slik at det går lett inn i kubben,
med minimal innsats, og deler
den i to. Den lille størrelsen gjør
det mulig å bruke øksen med et
etthåndsgrep. Håndsmidd
svensk stål av høy kvalitet.
50 cm.

Snekkerøksen er best egnet for
tømrerarbeid og annet arbeid
med treverk. Utsparing i hodet
slik at hånden kommer så nær
kappekanten som mulig, for
maksimal kontroll. Håndsmidd
svensk stål av høy kvalitet.
50 cm.

Sleggeøksen er den kraftigste og
tyngste øksen laget for å kløyve
stokker og store vedkubber. Den
har en herdet slagflate i nakken
og kan derfor brukes som en
slegge eller i kombinasjon med
en sprengkile. Håndsmidd svensk
stål av høy kvalitet. 80 cm.

576 92 65-01
Reserveskaft, 576 92 68-02

576 92 66-01
Reserveskaft, 576 92 66-02

576 92 68-01
Reserveskaft, 576 92 68-02

Liten, lett øks som kan brukes til
å kappe grener eller til å kløyve
småved til leirbålet. Håndsmidd
svensk stål av høy kvalitet.
37,5 cm.
576 92 64-01

TURØKS
En liten øks til friluftsliv og
camping. Håndsmidd stål av
høy kvalitet, herdet for å holde
seg skarp, med skaft i hickory
og lærdeksel til eggen. 24 cm.
599 67 35-01

HUSQVARNA A1400

HUSQVARNA A2400

HUSQVARNA S1600

HUSQVARNA S2800

HUSQVARNA H900

Universaløks som er ideell
for å kløyve ved med
harpiks. 60 cm.

Kraftig universaløks for
ulike typer vedarbeid.
70 cm.

Kløyveøks for kløyving
av stokker og vedkubber.
60 cm.

Kraftig kløyveøks for
kløyving av store stokker.
70 cm.

Liten øks for turer og
hagearbeid. 34 cm

580 76 11-01

580 76 12-01

580 76 13-01

580 76 14-01

580 76 10-01

SLIPESTEIN
Liten slipestein i silisiumkarbid for
å slipe øks. To korningsgrader (grov
og fin) for rask sliping eller finsliping.
Kan brukes både tørt og med olje
eller vann. Leveres med lærpung.
599 67 46-01

POWER-BOKS
TRILLEBAG

DUFFELBAG

MOTORSAG-BAG

RYGGSEKK

Robust trillebag med lett til
gjengelig u-formet glidelås og
stillegående gummihjul. Støpt
bunn og side gjør at bagen kan
stå oppreist uten støtte. To
organiseringsbager inkludert.

Fuktavvisende materialer som
er lett å gjøre rent, smarte inn
vendige lommer og håndtak med
myk topp. Avtagbare skulder
remmer og organiseringsbager
inkludert.

Bag laget av resirkulerte PETflasker med spesiallommer for
motorsagfiler og et sverdetui som
enkelt tas av og på bagen med
løkkefester. Passer til alle våre
motorsager.

Slitesterk ryggsekk for all slags
vær. Materialet er lett å gjøre rent
og holder innsiden tørr. Roll-upforsegling og smarte rom for
laptop, termos og vannflaske.

90 liter, 593 25 81-01

70 liter, 593 25 83-01

48 liter, 597 41 83-01

30 liter, 593 25 82-01

Robust, hendig transportboks for
en motorsag, smøremidler og annet
tilbehør.
531 30 08-72
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SKOGSRYDDESAGER

Utformet for å håndtere
de tøffeste jobbene
Husqvarnas skogsryddesager er designet slik at du lett takler lange
arbeidsdager i tøft terreng. Rikelig med kraft, komponenter av
profesjonell kvalitet og ergonomisk design – inkludert den anerkjente
Balance XT™-selen – gjør arbeidet hurtig og effektivt, med mindre
belastning på musklene dine.

X-TORQ®

All kraften du trenger.
uten alle avgassene du ikke trenger.
X-Torq®-motorer har utmerket forbrenningseffektivitet, uten at man har
kompromisset med kraft eller dreiemoment. I hver syklus spyles sylinderen
med frisk luft før blandingen av luft og drivstoff kommer inn i sylinderen.
Dette for å hindre at uforbrent drivstoff blander seg med avgassene.
Resultatet? En betydelig reduksjon i avgassutslipp samt forbedret
drivstoffeffektivitet, sammenlignet med lignende modeller uten X-Torq®.

SK R EDDERSY DD DE SIG N

Manøvrering i perfekt vinkel
De viktigste årsakene til Husqvarna-ryddesagenes produktivitet er vinkel
drevets og tårnets design samt lengden på røret. Vinkeldrevet er designet
for å holde bladene i en perfekt vinkel, slik at det blir lettere å felle trærne
i riktig retning, mens tårnet er senket og røret forkortet for enklere
manøvrering med mindre innsats.

S KOG S RY DDESA GE R

BRUK ERSEN T R ER T DE SIG N

Gjør tunge jobber mye lettere
For å gjøre jobbene mindre anstrengende har vi lagt ned mye
forskning i utviklingen av våre skogsryddesager. Det har resultert
i en ekstremt velbalansert design, et komforthåndtak med tommel
betjent gass, effektiv vibrasjonsdemping og den anerkjente
Balance XT™-selen, som minimerer belastningene på kroppen.
Du finner vårt komplette utvalg av seler på side 71.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se hele utvalget av skogsryddere og tilbehør
på husqvarna.com/ForestryClearingSaws
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BATTERIKOMFORT

Stillegående ytelse
i en 3 kg-pakke
Det er en ren glede å arbeide med Husqvarna 530iPX.
Den har utrolig lav vekt og utmerket ergonomi, men
likevel en imponerende ytelse. Den sparer deg også
for alle avgassene og mye av støyen – og så snart
du slipper gassen, blir den helt stille.

BATTERISYSTEM

Fleksibel komfort
For å oppnå best mulig ergonomi, fest din
530iPX til en ryggsekksele. Valget mellom
integrert batteri eller ryggsekkbatteri
er opp til deg.

UNIK DESIGN

Prøv noe helt annet
Husqvarna 530iPX er en unik skogsryddesag som gir et helt nytt nivå av
bevegelsesfrihet i tett vegetasjon. Ettersom saghodet kan vippes 90 grader,
kan du kutte komfortabelt i akkurat den retningen du vil. Enten du rydder
skog, tynner ut eller beskjærer trær – er dette det perfekte verktøyet.

S KOG S RY DDESA GE R

TOMMELBETJENT GASS

All kraften du trenger
med et tommeltrykk
Den tommelbetjente gassen gir deg presisjons
kontroll og reduserer belastningen på musklene
i hånden. Akkurat så praktisk som det bør være.

START MODE

Enkel oppstart,
enkelt arbeid
Uansett temperatur i motoren din vil vår Start
Mode (startmodus) gjøre det enkelt å starte
maskinen. Med startmodusen aktivert er
motoren optimert for rask oppstart og samtidig
sørger en topphastighetsbrems for at bladet
hindres fra å rotere under oppstart, noe som
øker sikkerheten. Trykk på Start Mode-knappen,
dra i snoren og kom i gang med arbeidet.
Akkurat så enkelt som det bør være.

LOW VIB™

AUTOTUNE™

Spar fingrene for vibrasjoner

Full motorytelse, uansett forhold

Takket være effektiv vibrasjonsdemping kan du arbeide kom
fortabelt og effektivt – uten å få døde, hvite fingre på grunn av
vibrasjoner. Ved å skille tanken og håndtakene fra motoren og
kutteutstyret med finjusterte antivibrasjonselementer har vi klart
å holde vibrasjonen i håndtakene på svært lave nivåer. Alt dette
bidrar til å spare armene og hendene dine slik at du holder deg
sunn i det lange løp.

Med AutoTune™ kan du alltid forvente pålitelig oppstart og maksimal
ytelse fra din Husqvarna. Dette er en automatisk funksjon som hele tiden
finjusterer blandingen av luft og drivstoff, og kompenserer for faktorer
som fuktighet, høyde, temperatur, drivstoffkvalitet og, ikke minst, tiltetting
av luftfilteret. Motoren din går perfekt – og du trenger aldri mer å justere
forgasseren manuelt.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Gjør det enkelt å ha full kontroll
over utstyret ditt
Det har aldri vært enklere å holde kontroll på maskinene dine. Bare
fest en Husqvarna-sensor til maskinene, så vet du alltid hvor de er,
hvor mye de er blitt brukt, når de trenger service og mye mer. Du har
alltid full kontroll fra datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.
Les mer på side 14.
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BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

555FXT

555FX

545FXT AutoTune™

53,3 cm³
2,8 kW
9,1 kg

53,3 cm³
2,8 kW
8,9 kg

45,7 cm³
2,2 kW
8,4 kg

En svært kraftig skogsryddesag som er utviklet for
fulltidsarbeid under krevende forhold. Motoren på
53 cm³ gir deg den kraften og raske akselerasjonen
du trenger for de tøffeste jobbene. Utmerket komfort
takket være Balance XT™-selen. Utstyrt med
oppvarmede håndtak.

En svært kraftig skogsryddesag som er utviklet for
fulltidsarbeid under krevende forhold. Motoren på
53 cm³ gir deg den kraften og raske akselerasjonen
du trenger for de tøffeste jobbene. Utmerket komfort
takket være Balance XT™-selen.

Robust, brukervennlig skogsryddesag på 45 cm³.
Sagen har høy ytelse og er utviklet for fulltids skogs
rydding. Utmerket komfort takket være Balance XT™selen. Utstyrt med oppvarmede håndtak.

■ X-Torq®

■ X-Torq®

■ Low Vib™

■ Low Vib™

■ Low Vib™

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Start Mode

■ Smart Start™

■ AutoTune™

■ Smart Start™

■ X-Torq®

■ Oppvarmede håndtak

■ Oppvarmede håndtak

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

BATTERIDREVET SKOGRYDDESAG

545FX AutoTune™

545F

530iPX

45,7 cm³
2,2 kW
8,2 kg

45,7 cm³
2,0 kW
8,4 kg

3 /8"
25–30 cm
3,1 kg

Robust, brukervennlig skogsryddesag på 45 cm³.
Sagen har høy ytelse og er utviklet for fulltids
skogsrydding. Utmerket komfort takket være Balance
XT™-selen.

Enkel 45 cm³ ryddesag som er enkel å bruke, utviklet
for krevende rydding. Enestående komfort takket være
Balance X™-selen.

■ X-Torq®

■ Low Vib™

■ Low Vib™

■ Stoppbryter med auto-retur

Batteridrevet skogsryddesag som også kan brukes som
en stangsag (kuttehodet kan vinkles 90 grader) med en
effekt som tilsvarer en 30 cm3 bensindrevet maskin.
Med lav vekt, utmerket ergonomi og stillegående drift
er den komfortabel å bruke uansett sted og tid på
dagen. For flere tekniske spesifikasjoner,
se side 37.

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Smart Start™

■ Børsteløs E-TORQ-motor

■ X-Torq®

■ Start Mode

■ savE™

■ AutoTune™

■ Intuitivt tastatur
■ Værbestandig (IPX4)
■ Justerbart kuttehode.

Sylindervolum, cm³

Effekt, kW

Kjededeling, tommer

Anbefalt sverdlengde min.–maks., cm

Vekt (uten kutteutstyr), kg

S KOG S RY DDESA GE R

BENSINDREVET SKOGSRYDDESAG

535FBX
Den første løsningen for trimming av trekroner. Designen gir en
total fordeling av belastningen, med motoren på 34 cm³ plassert
i en sele på ryggen. Kutteutstyret er hengslet i et fleksibelt oppheng
for optimal komfort og fleksibilitet, slik at du kan arbeide lett med
høy presisjon.
■ X-Torq®
■ Low Vib™
■ Stoppbryter med automatisk retur
■ Avtakbart skaft
34,6 cm³
1,6 kW
.325" Pixel

■ Fleksibelt sagoppheng

33 cm
12,4 kg

SKOGSRYDDESAGER MED BENSINMOTOR

555FXT

555FX

545FXT
AUTOTUNE™

545FX
AUTOTUNE™

545F

535FBX

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sylindervolum, cm³

53,3

53,3

45,7

45,7

45,7

34,6

Effekt, kW

2,8

2,8

2,2

2,2

2,0

1,6

Drivstofftankvolum, liter

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

0,6

Drivstofforbruk, g/kWh

480

480

450

450

450

463

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

103

103

99

99

99

94

Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) * *

117

117

116

116

114

111

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) venstre/høyre håndtak, m /s² * **

2,1 /2,3

2,1 /2,3

3,5 /3,2

2,9 /3,3

2,9 /3,2

—

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² ***

—

—

—

—

—

1,8 /1,2

Maksimal hastighet, o/min

9000

9000

9000

9000

9000

8400

Tomgangshastighet, o/min

2800

2800

2700

2700

2700

2900

Girforhold

1:1,29

1:1,29

1:1,29

1:1,29

1:1,29

1:1,29

Drivgirvinkel

24

24

24

24

24

—

Vekt (ekskl. kutteutstyr), kg

9,1

8,9

8,4

8,2

8,4

12,4

X-Torq®-motor

•

•

•

•

•

•

Low Vib™

•

•

•

•

•

•

Stoppbryter med automatisk retur

•

•

•

•

•

•

Drivstoffpumpe

•

•

•

•

•

•

Verktøyløs justering av bøylehåndtak/håndtak

•

•

•

•

—

•

Skogsvinkeldrev

•

•

•

•

•

—

FUNKSJONER

Smart Start™

•

•

—

—

•

—

Start Mode

—

—

•

•

—

—

Oppvarmet håndtak

•

—

•

—

—

—

Avtakbart skaft

—

—

—

—

—

•

Fleksibelt sagoppheng

—

—

—

—

—

•

SELER INKLUDERT
Balance XT™

•

•

•

•

—

—

Balance X™

—

—

—

—

•

—

OEM sagblad

Scarlett 225-24

Scarlett 225-24

Scarlett 225-24

Scarlett 225-24

Scarlett 225-24

—

OEM sverd og kjede

—

—

—

—

—

.325" 13" Pixel

KUTTEUTSTYR INKLUDERT

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet
målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Rapportert lydeffektnivå for maskinen er målt med det originale klippeu tstyret som gir det høyeste nivået. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer
variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene, målt iht. til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m /s². Rapporterte data for ekvivalente
vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m /s².

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.
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RYDDESAGER OG TRIMMERE

En ny standard
for bærekraftig drift
Husqvarnas utvalg av ryddesager og gresstrimmere er bygd for å kunne takle de
mest krevende jobber. De er ikke bare pålitelige, kraftige og effektive, de er også
godt balanserte, har lav vekt og er lette å håndtere. Dermed får du mye mer gjort
på kortere tid. Vår 535-serie av batteridrevne ryddesager gir deg et nytt nivå av
produktivitet og bærekraftig drift. Disse maskinene utfordrer alt du trodde du
visste om batteridrevne ryddesager.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT

Se hele utvalget av ryddesager og tilbehør
på husqvarna.com/ProBrushcutters

Se hele utvalget av gresstrimmere og tilbehør
på husqvarna.com/ProGrassTrimmers

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

K R A F T T IL SVA R ENDE 3 5 c c

Revolusjonerende
og batteridrevet skogrydding
Husqvarna 535iRXT, 535iRX og 535iFR er de kraftigste 
batteridrevne ryddesagene i vårt sortiment. E-TORQ-motoren
har en kraft som tilsvarer 35 cc og kuttediameter på 45 cm.
Det gir deg den pålitelige, høye ytelsen som du trenger for
å få jobben gjort i tide.

ROBUS T DE SIG N

En motiverende og inspirerende
følelse av kvalitet
De batteridrevne ryddesagene i vår 535-serie er designet
med et profesjonelt design og følelse. Mange av de viktigste
komponentene kommer fra våre velprøvde bensindrevne
maskiner, f.eks. vinkeldrevet. Det stive håndtaktårnet
og motoropphenget er laget av magnesium.
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TOVEIS TRIMMERHODE

Bytt retning når du vil
Med det unike Husqvarna toveis trimmerhodet på 520iRX og 520iLX
kan du bytte rotasjonsretning og unngå at du legger gresset på
gangveier eller i blomsterbed. Det er også en nyttig funksjon når
du arbeider i nærheten av parkerte biler og andre ting du vil
beskytte mot grus og smuss.

BATTERISERIE

Få en mer stille og
komfortabel arbeidsdag
Med stillegående elektriske E-TORQ-motorer, lav vekt og avgassfri drift
bidrar alle våre profesjonelle, batteridrevne trimmere og ryddesager til
en mye mer komfortabel og mindre anstrengende dag – både for deg
og folk som befinner seg i nærheten. Det utmerkede anti-vibrasjons
systemet i Husqvarna 535i RXT/RX gir enda bedre komfort.

ERGOFEED™

Spar tid, innsats
og trimmertråd
Med ErgoFeed™-funksjonen på Husqvarna 535iRXT kan
du mate frem trimmertråd med et enkelt trykk på en knapp
på det høyre håndtaket. Ettersom du ikke trenger å trykke
trimmerhodet mot bakken, reduserer du også risikoen for
utilsiktet mating. Resultatet er at du bruker mindre tid og
penger på å kjøpe og sette inn ny trimmertråd. ErgoFeed™trimmerhodet er designet med et minimum av bevegelige
deler, og dermed er det også veldig robust og slitesterkt.

VIRKELIG TRÅDLØS

Velg internt batteri eller
ryggsekkbatteri
Med Husqvarnas batteridrevne ryddesager kan du velge
den batteriløsningen som passer for dine preferanser og
kapasitetsbehov. Balance XB-selen har en batteriholder
slik at du enkelt kan ta med ´deg et ekstra batteri.

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

ANVENDBARHET

Intuitivt tastatur som
gir bedre kontroll
Vi har redesignet brukergrensesnittet på våre batteridrevne
produkter med større, mer responsive knapper og en batteri
indikator slik at du hele tiden kan holde et øye med gjeldende
ladestatus.

E-TORQ-MOTORER

Batteriytelse du kan stole på
Husqvarnas unike motorkonsept E-TORQ setter en ny standard for produktivitet med
batteridrevet utstyr. E-TORQ-motorene er utviklet og produsert av Husqvarna og perfekt
tilpasset for hver enkelt anvendelse. Den børsteløse designen minimerer antall bevegelige
deler og motorene er bygd for å tåle krevende, langvarig profesjonell bruk. De er helt
vedlikeholdsfrie og vil vare gjennom hele levetiden til produktet.

INTEGRERT KONNEKTIVITET

Gjør det enkelt å ha full kontroll
over utstyret ditt
Husqvarna 535iRXT og 535iFR har nå en innebygd konnektivitetsmodul
som gjør at du kan koble dem til Husqvarna Fleet Services™. Her er det
ikke nødvendig med en ekstern sensor. Følg med på ryddesagens
bruksstatistikk, servicehistorikk og siste kjente sted i appen Husqvarna
Fleet Services™. Les mer på side 14.
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RYDDEDIAMETER

Klipp mer – beveg deg mindre
Med våre ryddesager kan du rydde et betydelig større område
sammenlignet med de fleste andre maskiner. Grunnen til dette er
det optimerte drevet og den kraftige motoren med et imponerende
utvekslingsforhold. Det betyr at maskinen har kraft nok til å håndtere
en mye lengre trimmertråd, noe som gir deg større ryddediameter
per omdreining. Resultatet er økt produktivitet, slik at du får jobben
gjort raskere.

DESIGNET FOR Å YTE

Gli over gresset
i en perfekt vinkel
Våre vinkeldrev er nøyaktig vinklet for å forenkle og forbedre
gressryddingsarbeidet ditt. Beregninger og empiriske studier
har vist at en vinkel på 30–35 grader sikrer at bladet ikke
treffer bakken, men glir over gresset og gir deg best mulig 
kutteegenskaper. Vinkelen på styringen og røret er optimert
for å holde kutteutstyret sentrert foran operatøren for
maksimal kontroll.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Gjør det enkelt å ha full
kontroll over utstyret ditt
Det har aldri vært enklere å holde kontroll på maskinene dine.
Bare fest en Husqvarna-sensor til maskinene, så vet du alltid hvor
de er, hvor mye de er blitt brukt, når de trenger service og mye
mer. Du har alltid full kontroll fra datamaskinen, nettbrettet eller
smarttelefonen. Les mer på side 14.

SELER

Designet for deg
Bruk av sele forbedrer bevegelsesmønsteret ditt, hjelper deg å jobbe
tryggere og letter arbeidet for kroppen din. Det er derfor vi har brukt
så mye tid på å utvikle denne selen som hjelper deg å få mest mulig
ut av maskinen din. Ved å fordele vekten for best mulig balanse
føles maskinen lettere, er mer manøvrerbar og mindre anstrengende
å bruke. Alt dette bidrar til bedre resultat. Se våre produkter
på side 71.

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

BALANSE

Designet for enkel håndtering
Hvor lett utstyret er å håndtere, avhenger i stor grad av hvor
godt balansert det er. Vi har gjort vårt ytterste for å oppnå nettopp
det, for å forbedre manøvrerbarheten og gjøre arbeidet mindre
anstrengende. Det vinklede bøylehåndtaket, komforthåndtaket og
den justerbare festekroken for selen sikrer en god arbeidsstilling
og et komfortabelt grep, mens den godt tilpassede skaftlengden
gjør arbeidet mer effektivt.

LOW VIB™

Spar fingrene for vibrasjoner
Takket være effektiv vibrasjonsdemping kan du arbeide
komfortabelt og effektivt – uten å få døde ,hvite fingre på grunn
av vibrasjoner. Ved å skille tanken og håndtakene fra motoren og
kutteutstyret med finjusterte antivibrasjonselementer, har vi klart
å holde vibrasjonen i håndtakene på svært lave nivåer. Alt dette
bidrar til å spare armene og hendene dine slik at du holder
deg sunn i det lange løp.

AUTOTUNE™

Full motorytelse, uansett forhold
Med AutoTune™ kan du alltid forvente pålitelig oppstart og maksimal
ytelse fra din Husqvarna. Dette er en automatisk funksjon som hele
tiden finjusterer blandingen av luft og drivstoff, og kompenserer for
faktorer som fuktighet, høyde, temperatur, drivstoffkvalitet og, ikke
minst, tiltetting av luftfilteret. Motoren din går perfekt – og du trenger
aldri mer å justere forgasseren manuelt.

X-TORQ®

All kraften du trenger. Uten alle
avgassene du ikke trenger.
X-Torq®-motorer har utmerket forbrenningseffektivitet, uten at man
har kompromisset med kraft eller dreiemoment. I hver syklus spyles
sylinderen med frisk luft før blandingen av luft og drivstoff kommer inn.
Dette for å hindre at uforbrent drivstoff blander seg med avgassene.
Resultatet? Betydelig reduksjon i avgassutslipp samt forbedret driv
stoffeffektivitet, sammenlignet med lignende modeller uten X-Torq®.
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BENSINDREVET RYDDESAG

BENSINDREVET RYDDESAG

555RXT

545RXT

53,3 cm³
2,8 kW
54 cm
9,2 kg

45,7 cm³
2,2 kW
49 cm
8,6 kg

En robust, kraftig og drivstoffeffektiv, 53 cm³ ryddesag,
for bruk dag etter dag. Med suveren operatørkomfort,
takket være dens ergonomiske design og Balance XT™kroppsselen.
■ X-Torq®

45 cm³ ryddesag med høy ytelse og utmerket ergo
nomi for komfortabel fulltidsbruk. Ideell for krevende
jordbruks- og gartnerarbeid samt for kommunalt
hagearbeid. Leveres med den anerkjente Balance XT™selen.

■ Frittstående starter

■ X-Torq®

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Frittstående starter

■ Low Vib™

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Smart Start™

■ Low Vib™
■ Smart Start™
■ AutoTune™

BENSINDREVET RYDDESAG

BENSINDREVET RYDDESAG

545FR

535RXT

45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,7 kg

34,6 cm³
1,6 kW
47 cm
6,7 kg

En allsidig 45cc skogsrydder med høy ytelse og
ergonomi for heltids ryddearbeid. Ideell for tyngre
landbruksarbeid. Inkluderer trimmerhode, gressblad
og sagblad.
■ X-Torq®

Slitesterk og brukervennlig, 35 cm³ ryddesag for hyppig
trimming av tykt gress og buskas. Det klasseledende
forholdet mellom kraft og vekt gir maksimal ytelse med
minimal belastning på kroppen, noe som forbedres
ytterligere av antivibrasjonssystemet.

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ X-Torq®

■ Low Vib™

■ Frittstående starter

■ Smart Start™

■ Stoppbryter med automatisk retur
■ Low Vib™

Sylindervolum, cm³

Effekt, kW

Kuttebredde, cm  

Vekt (uten kutteutstyr), kg

For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 68–70.

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

BATTERIDREVET RYDDESAG

BATTERIDREVET RYDDESAG

BATTERIDREVET RYDDESAG

535iRXT

535iRX

535iFR

45 cm
4,9 kg

Robust, høytpresterende batteridrevet ryddesag med
en kraft som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag.
Lav vekt og god balanse gjør at den kan brukes hele
dagen. Utmerket komfort takket være Balance XB™selen og ErgoFeed™-trimmerhodet. Inkluderer
trimmerhode og gressblad.
■ Børsteløs E-TORQ-motor
■ 3 hastighetsmoduser
■ Intuitivt tastatur som viser batteristatus
■ ErgoFeed™-trimmerhode
■ Anti-vibrasjon
■ Integrert konnektivitet
■ Værbestandig (IPX4)

45 cm
4,9 kg

Robust, høytpresterende batteridrevet ryddesag med
en kraft som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag.
Lav vekt og god balanse gjør at den kan brukes hele
dagen. Inkluderer trimmerhode og gressblad.
■ Børsteløs E-TORQ-motor

45 cm
4,5 kg

Robust og allsidig batteridrevet ryddesag med en kraft
som tilsvarer en 35 cc bensindrevet ryddesag. Lav vekt
og god balanse for hyppig bruk til rydding av gress,
buskas og kratt. Inkluderer trimmerhode, gressblad
og sagblad.

■ 3 hastighetsmoduser

■ Børsteløs E-TORQ-motor

■ Intuitivt tastatur som viser batteristatus

■ 3 hastighetsmoduser

■ Anti-vibrasjon

■ Intuitivt tastatur som viser batteristatus

■ Værbestandig (IPX4)

■ Integrert konnektivitet
■ Værbestandig (IPX4)
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BENSINDREVET TRIMMER

BENSINDREVET TRIMMER

525RXT

525RX

25,4 cm³
1,0 kW
45 cm
5,2 kg

25,4 cm³
1,0 kW
45 cm
4,9 kg

Lett og ergonomisk, men likevel effektiv, 25 cm³ rydde
sag for hyppige trimmeroppdrag og generelt land
skapsvedlikehold rundt kommersielle eiendommer,
landeiendommer, gårder og parker. Svært lave
vibrasjonsnivåer.

Lett og ergonomisk, men likevel effektiv, 25 cm³ rydde
sag for hyppige trimmeoppdrag og generelt landskaps
vedlikehold rundt kommersielle eiendommer, land
eiendommer, gårder og parker.

■ X-Torq®

■ Frittstående starter

■ Frittstående starter

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ X-Torq®

■ Stoppbryter med automatisk retur
■ Low Vib™

BATTERIDREVET TRIMMER

BATTERIDREVET TRIMMER

520iRX

520iLX

40 cm
3,8 kg

40 cm
3,0 kg

En lett, batteridrevet trimmer med komfortabelt U-hånd
tak og høy ytelse. Perfekt for gartnere, anleggsgartnere
og entreprenører. Har utmerket ergonomi og balanse,
trimmerhode med toveis rotasjon og en børsteløs motor
med lang levetid.

En lett, batteridrevet trimmer med bøylehåndtak og
høy ytelse. Perfekt for gartnere, anleggsgartnere og
entreprenører. Har utmerket ergonomi og balanse,
trimmerhode med toveis rotasjon og en børsteløs motor
med lang levetid.

■ Børsteløs E-TORQ-motor

■ Børsteløs E-TORQ-motor

■ savE™

■ savE™

■ Intuitivt tastatur

■ Intuitivt tastatur

■ Værbestandig (IPX4)

■ Værbestandig (IPX4)

■ Toveis rotasjon

■ Toveis rotasjon

Sylindervolum, cm³
Effekt, kW
Kuttebredde, cm   Vekt (uten kutteutstyr), kg
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 68–70.

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

150

mm

BRUK ERSEN T R ER T DE SIG N

Eksepsjonelt komfortabelt arbeid
Vi ønsker å gjøre arbeidet ditt lettere og hjelpe deg å arbeide mer effektivt. Derfor har vi
vinklet styret 7 grader, slik at du med minst mulig anstrengelse kan ha skjæreutstyret rett
foran deg. Denne løsningen innebærer også at du kan ta store sveipetak på begge sider av
kroppen. Dessuten er tårnet på våre ryddere ekstra høyt. På flere maskiner sitter håndtaket
på et 15 cm høyt tårn. Dette fører til at du kan arbeide med rett kropp i en komfortabel
stilling med god plass til bena. Noe du vil sette ekstra stor pris på ved arbeid i hellinger.

BATTERIER OG LADERE

Hold deg ladet. Akkurat slik du vil.
Vi tilbyr et bredt utvalg av batterier, fra praktiske, integrerte varianter til
våre ryggsekkbatterier av høy kapasitet som gjør at du kan arbeide opptil
en hel dag. Les mer om alle våre batterier – inkludert spesifikke driftsog ladetider på side 138.
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Én maskin for alle behov
Våre kombitrimmere er virkelig smarte investeringer
– på mange måter. For det første trenger du ikke å fylle
tilhengeren med flere maskiner når du skal av gårde
for å utføre en jobb. Du trenger bare å fylle opp og starte
én maskin. Du bytter raskt og enkelt mellom forskjellige
tilbehør for å håndtere ulike arbeidsoppgaver. Dessuten
bruker du mindre tid og penger på vedlikehold og service.
For bare å nevne noen av de største fordelene ved
å bruke en kombitrimmer.

UTVALG AV TILBEHØR

Enten du vil trimme,
klippe eller fjerne
Et smart design med hurtigkoblinger gjør det enkelt å bytte mellom
tilbehør, dermed unngår du å sløse med verdifull tid på arbeids
stedet. Alle tilbehør har holdbar design og – aller viktigst – de er
kraftige nok til å trimme tett gress, kutte krevende kratt og blåse
eller feie bort store hauger med løv og rusk.

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

YTELSE

Like pålitelig. Mer fleksibel.
Vi kompromisser aldri når det gjelder kraft, holdbarhet
og produktivitet. Det er grunnen til at vi har designet våre
kombimaskiner slik at de arbeider like effektivt som våre
konvensjonelle maskiner. Det betyr at du får en pålitelig
arbeidskamerat som lett håndterer alt fra kraftig
stangsaging til effektiv kultivering.
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BENSINDREVET KOMBIMASKIN

BENSINDREVET KOMBIMASKIN

535LK

525LK

34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

Lett, 35 cm³ kombimaskin med bøylehåndtak og flere funksjoner for enkel og
komfortabel bruk. Med en skaftdiameter på 24 mm kan den utstyres med en rekke
ulike tilbehør og det gjør den til det perfekte multiverktøyet.

Lett, 25 cm³ kombimaskin med bøylehåndtak og flere funksjoner for enkel
og komfortabel bruk. Med en skaftdiameter på 24 mm kan den utstyres med
en rekke ulike tilbehør og det gjør den til det perfekte multiverktøyet.

■ X-Torq®

■ X-Torq®

■ Frittstående starter

■ Frittstående starter

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Tilbehør som klikkes fast

■ Smart Start™
■ Tilbehør som klikkes fast

TRIMMERHODER

RYDDESAGER

HEKKSAKSER

Tilbehør til trimmerhodet med kombinasjonsbeskytter
og T35 Tap-n-Go trimmerhode. Skaftdiameter 24 mm.

Tilbehør til ryddesag utstyrt med kombinasjons
beskytter og gresskniv. Skaftdiameter 24 mm.

Hekksakstilbehør. Klippeaggregat 60 cm.
Akseldiameter 24 mm.

TA 850 / 24, passer til 535LK og 525LK.
537 35 35-01

BCA 850 / 24 med Multi 255-4 gresskniv.
Komplett med J-håndtak og sele. Passer til 535LK og 525LK.
967 18 59-01

HA 200, rørlengde 11 cm.
Passer 535LK og 525LK. 596 31 65-01
HA 860, rørlengde 85 cm.
Passer 535FBX, 535LK og 525LK. 596 31 66-01

BØRSTE

SWEEPER

MOSEFJERNER

Robust børste som fjerner smuss fra gangveier,
oppkjørsler og selv i dype spor. Beskyttelsesskjerm er
inkludert. Bredde 60 cm. Skaftdiameter 24 mm.

Gummibørste med stor kapasitet som fjerner
sand og grus fra gangveier, oppkjørsler og plener.
Beskyttelsesskjerm er inkludert. Bredde 60 cm.
Skaftdiameter 24 mm.

Fjerner mose og gir en sunnere plen. Bredde 60 cm.
Skaftdiameter 24 mm.

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

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

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

Sylindervolum, cm³

Effekt, kW

Kuttebredde, cm  

Vekt (uten kutteutstyr), kg

For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 68–70.

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

STANGSAG

KANTSKJÆRER

JORDFRESER

Gir deg ekstra rekkevidde når du behøver det.
Kutter grener med tykkelse på opptil ca. 15 cm. Lengde
73–110 cm. Skaftdiameter 24 mm.

Holder plener, hageganger og blomsterbed pene med
rette kanter. Skaftdiameter 24 mm.

Perfekt for ømfintlige blomsterbed og rundt
trestammer. Skaftdiameter 24 mm.

ESA 850, rett skaft, passer til 535LK og 525LK.
967 90 85-01
ECA 850, bøyd skaft, passer til 535LK og 525LK.
967 90 86-01

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

BLÅSER

UGRESSKLIPPER

FORLENGER

Kraftig blåser som fjerner løv, søppel og gressavklipp
fra gangveier og oppkjørsler. Skaftdiameter 24 mm.

Klippetilbehør for ugresskontroll og kantklipping
av gress langs gangveier og grusstier. Reduserer
risikoen for spredning av småstein og rusk.
Skaftdiameter 24 mm.

Skaftforlenger som gir deg en ekstra rekkevidde
på nesten 80 cm. Skaftdiameter 24 mm.

PA 1100, 110 cm, passer til 535FBX, 535LK og 525LK.
537 18 33-23
PAX 1100, 110 cm, passer til 535LK og 525LK.
967 68 83-01
PAX 730, 73 cm, passer til 535LK og 525LK.
967 68 82-01

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

RA 850, passer til 525LK. 967 90 85-01
RA-V, passer til 525RXT og 525RX. 967 90 86-01

EX 780, fits 535FBX, 535LK and 525LK.
967 29 71-01
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RYDDESAGER OG TRIMMERE MED BENSINMOTOR

555RXT

545RXT

545FR

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sylindervolum, cm³

53,3

45,7

45,7

Effekt, kW

2,8

2,2

2,1

Drivstofftankvolum, liter

1,1

1,0

0,9

Drivstofforbruk, g/kWh

480

450

450

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

101

102

100

Garantert lydeffektnivå, LWA, dB(A) * *

121

117

117

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) venstre/høyre håndtak, m /s² * **

1,5 /1,6

3,3 /3,5

3,6 / 3,8

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² ***

—

—

—

Maksimal hastighet, o/min

9000

9000

9000

Tomgangshastighet, o/min

2800

2700

2700

Girforhold

1:1,47

1:1,4

1:1,4

Drivgirvinkel

35

35

35

Kuttebredde, cm

54

49

49

Rørdiameter, mm

35

32

32

Vekt (ekskl. kutteutstyr), kg

9,2

8,6

8,7

Drivstoffpumpe

•

•

•

Gressvinkeldrev

•

•

•

Transparent bensintank

•

•

•

Tap-n-Go trimmerhode

•

•

•

X-Torq®-motor

•

•

•

Frittstående starter

•

•

•

Combi-beskytter

—

•

•

Stoppbryter med automatisk retur

•

•

•

Smart Start™

•

•

•

Start Mode

—

•

—

Verktøyløs justering av bøylehåndtak

•

•

•

7° forskjøvet bøylehåndtak

•

•

•

Høyt bøylehåndtak

•

•

—

Verktøyløs justering, festekrok for sele

•

•

•

Low Vib™

•

•

•

AutoTune™

—

•

—

—

FUNKSJONER

SELE INKLUDERT
Balance XT™

•

•

Balance X™

—

—

•

Balance 55

—

—

—

OEM trimmerhode

T55X M12

T45X M12

T45X M12

OEM gressblad

Multi 350-3

Multi 300-3

Multi 300-3

OEM sagblader

—

—

Scarlett 200-22

Trimmerhode TA 850 / 24

—

—

—

Ryddesag BCA 850 / 24

—

—

—

Blåser BA 101

—

—

—

Børste BR 600 i svinebust

—

—

—

Mosefjerner DT 600

—

—

—

Kantskjærer ESA 850

—

—

—

Edger ECA 850

—

—

—

Hekksaks, lang HA 860

—

—

—

Hekksaks, kort HA 200

—

—

—

Stangsag PA 1100

—

—

—

Pole saw PAX 1100

—

—

—

Pole saw PAX 730

—

—

—

Sweeper SR 600-2

—

—

—

Jordfreser CA 230

—

—

—

Ugressklipper RA 850

—

—

—

Ugressklipper RA-V

—

—

—

Forlenger EX 780

—

—

—

KUTTEUTSTYR INKLUDERT

TILGJENGELIG TILBEHØR

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet
målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Rapportert lydeffektnivå for maskinen er målt med det originale klippeu tstyret som gir det høyeste nivået. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer
variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene, målt iht. til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m /s². Rapporterte data for ekvivalente
vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m /s².
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535RXT

525RXT

535LK

525LK

34,6

25,4

34,6

25,4

1,6

1,0

1,5

1,0

0,6

0,5

0,6

0,5

475

600

475

600

96

94

99

94

114

106

114

106

2,4/3,1

1,8/1,9

—

—

—

—

4,5 /3,9

3,0/3,3

8400

8500

8400

8500

2900

3000

2900

3000

1:1,4

1:1,46

1:1,5

1:1,46

35

30

30

30

47

45

45

46

28

24

24

24

6,7

5,2

5,8

4,5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—
•

•

•

•

—

•

•

•

—

—

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

—

—

—

—

•

—

—

T35 M12

T35 M10

T35 M10

T35 M10

Multi 300-3

Grass 255-4

—

—

—

—

—

—

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

•

•

—

—

—

•

—

•

—

—

—

—

•

•

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.
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RYDDESAGER OG TRIMMERE MED BATTERI

535iRXT

535iRX

535iFR

520iRX

520iLX

Li-ion
36

Li-ion
36

Li-ion
36

Li-ion
36

Li-ion
36

Motortype

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

80,2

82

80

76,1

76

Garantert lydeffektnivå, LWA, dB(A) **

96

96

96

96

89

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) venstre/høyre håndtak, m /s² * **

1,2 /1,4

1,3 /1,4

1,4 /1,7

1,2/0,7

—

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² ***

—

—

—

—

1,2/0,7

Kuttebredde, cm

45

45

45

40

40

Rørdiameter, mm

28

28

28

24

24

Vekt (ekskl. batteri), kg

4,9

4,9

4,5

3,8

3,0

Intuitivt tastatur

•

•

•

•

•

3 hastighetsmoduser

•

•

•

—

—

Høyt bøylehåndtak

•

•

—

•

—

Integrert konnektivitet

•

—

•

—

—

Anti-vibrasjon

•

•

—

—

—

savE™

—

—

—

•

•

Toveis rotasjon

—

—

—

•

•

ErgoFeed™

•

—

—

—

—

Balance XB

•

—

—

—

—

Balance 55

—

•

•

—

—

Balance 35B

—

—

—

•

—

OEM trimmerhode

E35B

T35

T35

T25B

T25B

OEM gressblad

Multi 300-3

Multi 300-3

Multi 300-3

Multi 255-3

—

OEM sagblader

—

—

Scarlett 200-22

—

—

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Batteritype
Spenning, V

FUNKSJONER

SELE INKLUDERT

KUTTEUTSTYR INKLUDERT

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 3 dB(A). **Støyutslipp i miljøet
målt som lydeffekt (LWA) rapportere som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med statistisk variasjon inkludert. Målt iht. ISO 10884. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene målt
i henhold til ISO 22867, m /s². Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±2 m /s².

SELER

BALANCE XT™ BALANCE X™

BALANCE XB

BALANCE 55

BALANCE 35

BALANCE 35 B RYGGSEKKSELE

FUNKSJONER
Bred ventilert ryggplate

•

•

•

•

•

•

—

Hurtigjusteringer

•

•

•

•

•

•

•

Polstrede ergonomiske remmer

•

•

•

•

•

•

•

Støtdempende hoftepute

•

•

•

•

—

—

—

Fleksibelt hofteputeoppheng

•

•

•

•

•

•

—

Bredt, støttende hoftebelte

•

•

•

—

—

—

—

Hurtiglås på hofteputen

•

•

•

—

—

—

—

Gress- og skogsmodus

•

•

•

—

—

—

—

Ryggplate med høydejustering

•

—

—

—

—

—

•

Fleksibel skulderdel

•

—

—

—

—

—

•

Fleksibelt festepunkt på hoften

—

—

—

—

—

—

•

Spesialinnstilling for damer

•

—

—

—

—

—

—

Holder for din batteribag

—

—

•

—

—

—

—

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

BALANCE XT™

BALANCE X™

BALANCE XB

Vår mest avanserte sele med flere nyttige funksjoner,
som innstillinger for menn og kvinner, og skulderdel
med dreiefunksjon. Gir deg en enestående vekt
fordeling mellom skuldre, bryst og rygg. Dessuten
fordeler den belastningen fra skuldrene til hoftene.

Avlaster overkroppen og armene takket være
enestående vektfordeling mellom skuldre, bryst
og rygg, og fra skuldrene til hoftene.

Gir god avlastning på den øvre delen av kroppen og
armene takket være utmerket vektfordeling på tre
måter: mellom skuldrene, mellom brystet og ryggen
samt fra skuldrene til hoftene. Utstyrt med en holder
for en batteribag slik at du lett kan ta med deg et
ekstra batteri.

578 44 97-01

578 44 98-01

597 46 93–01

BALANCE 55/ BALANCE 35

BALANCE 35 B

RYGGSEKKSELE

Ergonomisk designede seler som fordeler belastningen
optimalt mellom skuldre, brystkasse og rygg.
Balance 55 537 27 57-01

For alle typer stangprodukter gir denne selen
deg god støtte enten du arbeider i høyden,
langt unna eller tett på.

Balance 35 537 27 57-02

537 27 57-05

Ergonomisk designet sele for bæring av et rygg
sekkbatteri. Med denne selen kan du lett ta av og bytte
batterier mellom teammedlemmer, samtidig som selen
er optimalt justert og tilpasset for hver arbeider. Det er
også en perfekt sele for skogsryddesagen 530iPX.
581 03 58-01

HOFTEPUTE
Et supplement til selen for ryggsekkbatteriet i kombinasjon
med batteridrevne ryddesager og blåsere. Gir en mer bekvem
og avslappet arbeidsstilling.
587 83 40-01
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Ditt optimale valg
av klippeutstyr
Våre trimmerhoder, trimmertråder og blader gjør mer enn bare å kutte.
Deres utmerkede design, materialer av høy kvalitet og støttende
teknologi betyr at du alltid er riktig utstyrt til å gjøre jobben.
Finn ut mer på husqvarna.no

COMBI-BESKYTTER

Ikke nødvendig
å bytte
Kombinasjonsbeskytteren er praktisk hvis
du vil bytte mellom å bruke et gressblad og
et trimmerhode, uten at du må ta av og bytte
hele beskytteren. Den fungerer like godt for
begge deler.

PRAKTISK MATING

Trenger du mer trimmertråd?
Bare press eller trykk.
Med Tap-n-Go-funksjonen trenger du bare å presse
trimmerhodet mot bakken når du trenger å mate ut
mer trimmertråd. For maskiner utstyrt med ErgoFeed™,
alt som trengs er å trykke på knappen på håndtaket.
Enkelt, mer robust og smart for å forhindre utilsiktet
trådmating når du treffer berg eller steiner.

ERGOFEED™

Spar tid, innsats og trimmertråd
Med ErgoFeed™-funksjonen på Husqvarna 535iRXT kan du mate
frem trimmertråd med et enkelt trykk på en knapp på det høyre
håndtaket. Ettersom du ikke trenger å trykke trimmerhodet mot
bakken, reduserer du også risikoen for utilsiktet mating. Resultatet
er at du bruker mindre tid og penger på å kjøpe og sette inn ny
trimmertråd. ErgoFeed™-trimmerhodet er designet med et minimum
av bevegelige deler, og dermed er det også veldig robust og
slitesterkt.

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

SAGBLADER

GRESSBLADER

GRESSBLADER

Utviklet i tett samarbeid med profesjonelle ryddes agarbeidere,
som sikrer en vinnende kombinasjon av maksimal kapasitet
og lave vibrasjonsnivåer. Tilgjengelig med 22 eller 24 tenner.

For tett, grovt gress, men ikke for buskas og kratt. Gresset
faller i pene rader. Tilgjengelig med 4 eller 8 tenner.

For tett, grovt gress, men ikke for buskas og kratt.
Tilgjengelig med 4, 3 eller 2 tenner.

HALVAUTOMATISKE TRIMMERHODER,
25–55 CM³

MANUELLE TRIMMERHODER,
25–42 CM³

TRIMMERHODE ALLOY

Tap-n-Go-funksjonen mater frem tråden automatisk når hodet
presses mot bakken. X-varianter for lengre levetid takket være
Tap-n-Go-knapp med kulelager. T35 Universal inkluderer
adaptere som gjør at den kan festes til de fleste andre
trimmere.

Trimmerhode med manuell trådutmatning. Tråden mates
manuelt ut ved brukeren når han trykker på utmaterknappen
og drar i tråden.

ErgoFeed™-TRIMMERHODE

CORECUT TRIMMERTRÅD

WHISPER TWIST TRIMMERTRÅD

Passer til batteridrevne ryddesager med ErgoFeed™funksjonen. Trimmertråden mates frem med et enkelt trykk på
en knapp på håndtaket. ErgoFeed™-trimmerhodet er designet
med et minimum av mekaniske deler, og dermed er det også
veldig robust og slitesterkt.

Profesjonell trimmertråd med en femkantet profil. Perfekt
kombinasjon av energieffektivitet og kutteytelse. Dual Pro
Polymer-materiale med en fleksibel indre kjerne og en
slitesterk, heftfri overflate som er laget for å vare.
Passer til alle standard trimmerhoder.

Profesjonell trimmertråd med en snodd profil. Det skaper
en aerodynamisk form som gir lite støy og lave vibrasjoner.
Pro polymer-materialet sikrer optimal ytelse. Passer til alle
standard trimmerhoder.

OPTI PENTA TRIMMERTRÅD

OPTI QUADRA TRIMMERTRÅD

OPTI ROUND TRIMMERTRÅD

All-round trimmertråd med en femkantet profil. En ideell
kombinasjon av energieffektivitet og kutteytelse for et bredt
spekter av anvendelser. Passer til alle standard trimmerhoder.

All-round trimmertråd med en firkantet profil. De skarpe
kantene gir utmerkede kutteegenskaper, spesielt på tykt/
kraftig gress. Passer til alle standard trimmerhoder.

All-round trimmertråd med en rund profil. Gir god kutteytelse
og motstand mot slitasje for et bredt spekter av anvendelser.
Passer til alle standard trimmerhoder.

Robust og pålitelig, med rask og enkel trådmating.
Krever minimalt med vedlikehold. Lav kuttehøyde
gir et pent resultat.

594 72 70-01
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Skjæreutstyrsguide
MODELL

GRESS

555FXT/555FX

A6

+

11

12

13

545FXT/545FX

A3

+

11

13

15

11

12

13

535FBX

9

555RXT

A5

+

553RBX

A4

B2

+

8

9

10

11

545RXT/545RX/545FR

A2

B3

+

11

12

13

15

535iRXT

A8

+

9

10

17

535iRX/535iFR

A8

+

9

10

535RXT/535RX

A4

B2

+

8

9

10

11

13

15

525RXT/525RX

A1

B1

+

2

4

5

6

7

14

520iRX

A7

+

16

520iLX

A7

+

16

525LK

A1

B1

+

2

5

6

7

14

535LK

B1

+

2

5

6

7

14

TRIMMERBESKYTTERE
A1

588 54 37-01

A2

503 95 43-01

A3

537 29 73-01

A4

537 34 94-03

A5

544 10 74-02

A6

502 46 50-01

A7

577 01 83-03

A8

590 88 01-01

KOMBINASJONS
BESKYTTERE
B1

588 11 79-01

B2

537 33 16-01

B3

544 46 43-01

GRESSBLAD
BESKYTTERE
C1

537 28 85-01

C2

537 29 74-01

C3

502 46 49-01

C4

590 88 00-01

13

C2

+

15

C1

+

15

15

SAGBLADBESKYTTERE
D1

537 29 95-01

D2

537 31 09-02

D3

502 30 36-01

D4

574 50 67-02

D5

501 32 04-02

D6

502 43 55-01

200 mm (adapter incl.)

200 mm (adapter incl.)

200 mm

225 mm

200 mm (adapter incl.)

225 mm (adapter incl.)

17

2

3

4

8

13

14

2

3

4

13

14

15

STØTTEKOPPER
E1

503 89 01-01

E2

503 90 18-02

E3

502 15 70-02

E4

503 89 01-02

(20 mm/1")

M12 (20 mm/1") Ballbearing

M12

15

16

SETT
F1

587 37 50-01
For blade attachment

RYD D ESAG E R OG T R IM M E R E

GROVT GRESS

BUSKER OG TRÆR

HARDE OVERFLATER

C3

+

E2

E3

+

4

5

6

D3

+

8

D4

+

9

C2

+

E2

E3

+

3

4

6

D3

+

8

D4

+

9

1

C3

+

E2

E3

+

4

5

6

B2

+

E4

+

3

4

6

7

C1

B3

+

3

4

C4

+

E4

+

2

3

4

C4

+

E4

+

2

3

B2

+

E4

+

2

B1

+

E1

+

1

2

3

F1

+

2

3

5

6

7

D6

+

9

D2

+

8

6

D5

+

8

4

6

D5

+

8

3

4

6

D5

+

8

2

3

D1

+

8

11

1

5

6

7

10

12

11

1

5

6

7

10

12

+

E2

E3

6

KUTTEUTSTYR
1

578 44 82-01

TILBEHØR
(Fixed)

Alloy

10

578 44 66-01

(Semiauto)

T35X M12

1

578 44 40-01
Grass 255-8 (1")

1

967 68 82-01
PAX730     

9

2

3

578 44 61-01

(Semiauto)

T25 (R)

578 44 61-01

(Semiauto)

T25

4

578 44 74-01

5

578 44 63-01

6

578 44 65-01

7

578 44 71-01

8

578 44 76-01

9

578 44 64-01

(Manual)

S35 M10
(Semiauto)

T35 M10
(Semiauto)

T35X M10

Superauto II M10 (1")
(Manual)

S35 M12

T35 M12

(Semiauto)

11

12

578 44 68-01

(Semiauto)

T45X M12

578 44 70-01

(Semiauto)

T55X M12

13

578 44 78-01

14

578 44 91-01

15

578 44 93-01

16

579 29 40-03

17

594 72 70-01

(Manual)

SII M12

TriCut M10

TriCut M12
(Semiauto)

T25B M10

E35B

(ErgoFeed™)

2

3

578 44 37-01

967 68 83-01

Grass 255-4 (1")

578 44 49-01
Multi 255-3 (1")

4

578 44 47-01

5

578 44 44-01

6

578 44 45-01

Multi 275-4 (1")

Multi 350-3 (1")

Multi 300-3 (1")

7

578 44 51-01

8

597 46 82-01

9

597 46 89-01

Multi 330-2 (1")

Scarlett 200-22 (1")

Scarlett 225-24 (1")

10

PAX1100

2

967 29 44-01
SR 600-2

967 92 56-04

4

967 92 55-04

5

ESA 850
        
ECA 850
        

596 31 65-01
HA200
        

6

596 31 66-01

7

967 29 71-01

8

537 35 35-01

HA 860
        
EX 780
       
TA 850

       

967 28 64-01
BA 101

       
11

967 18 59-01

12

967 29 67-01

13

967 29 69-01

14

967 29 42-01

      
3

TA 1100

       

537 18 33-23
PA1100

967 30 08-01

BCA 850-24
        
BR 600
       
DT 600
       
CA 230

          
15

579 44 35-01

16

967 90 85-01

17

967 90 86-01

Second blade set,
fits CA 230      
RA 850
          
RA-V
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HEKKSAKSER

Mer trimming.
Mindre innsats.
Alt vi gjør handler om å gjøre arbeidet ditt lettere. Dette er ekstra
godt synlig i utviklingen av våre hekksakser. De er robuste og kraftige,
men samtidig godt balanserte maskiner med lav vekt. Du har en rekke
ergonomisk designede løsninger og smarte funksjoner (f.eks. fler
posisjonshåndtak) slik at du kan arbeide raskt og effektivt i selv
de mest krevende situasjoner.

Y T EL SE

Optimert for krevende bruk
Lav vekt, perfekt balanse – alt prøvd og testet av virkelige brukere,
i felten. Så uansett om du står overfor en krevende jobb med kutting
av tett buskas eller en lettere jobb, vil du oppleve en imponerende
høy kuttekapasitet takket være den perfekte kombinasjonen mellom
bladhastighet og tanndesign. Husqvarna 522-serien av hekksakser
gjør alt til en enkel jobb – alt fra den tetteste, forvokste hekken
til vanlig trimming.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se hele utvalget av hekktrimmere og tilbehør
på husqvarna.com/ProHedgeTrimmers

HE K KSA KS E R

L AV V IBR A S JON

Spar fingrene for vibrasjoner
Det er en fornøyelse å arbeide med Husqvarnas
hekksakser, ikke minst på grunn av de ekstremt lave
vibrasjonsnivåene. Det sparer hender og armer for
mye belastning. Low Vib™ er vårt antivibrasjonssystem
som gir effektiv demping for å minimere vibrasjonen
i håndtakene.

F L ER P O SI S JON SH Å NDTA K

Klipp i den vinkelen du vil
Det er ikke nødvendig å vri og vende kroppen i ubekvemme
posisjoner. Med flerposisjonshåndtaket kan du enkelt vinkle
maskinen for å bruke klippesverdet i den retningen du ønsker.
Perfekt når du bytter mellom å klippe sidene og toppen av
hekken. Du kan alltid holde en ergonomisk stilling – noe som
reduserer belastningen på armer, håndledd og skuldre –
samtidig som du har nøyaktig kontroll slik at du får et
ypperlig sluttresultat.
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HE K KSAKSER

BATTERISERIE

BATTERISERIE

Få arbeidet til å føles lettere

Batterikomfort som varer

Du kommer til å merke forskjellen i armene og skuldrene,
samt i nesen og ørene. Takket være den lave vekten,
lave vibrasjonsnivåer og ingen direkte utslipp gir våre
batteridrevne hekksakser et sunt arbeidsmiljø for opera
tøren. Dessuten er det en fordel for både operatøren og
lokale beboere at den batteridrevne motoren er stille
gående. Vi er også den eneste produsenten som tilbyr
et virkelig profesjonelt utvalg av hekksakser der du kan
velge fritt mellom intern eller ekstern batterikraft.

Den pålitelige og velbalanserte elektriske motoren er
tilpasset spesielt for hekksakser. Gled deg over imponerende
ytelse med fullt dreiemoment fra null til full hastighet. Den
pålitelige og sikre Li-ion-batteriteknologien sikrer holdbarhet,
selv ved høye temperaturer, mens økonomimodusen savE™
får batteriet til å vare lenger.

R-MODELL

Forvokste hekker er
ikke lenger noe problem
Hekksakser av R-modell gjør selv de mest krevende oppgaver
til enkle jobber. Takket være høyt turtallsgir og knivkonfigurasjon
for grovkutting som er spesielt utviklet for å øke trimmerens kutte
kapasitet, vil du kunne klippe selv de tetteste eller mest forvokste
hekkene. R-modellen er tilgjengelig i to lengder – 60 og 75 cm.

HE K KSA KS E R

STANGHEKKSAKSER

Klipp større område på
avstand med total kontroll
Med stanghekksakser kan du arbeide i en mye mer avslappet og ergonomisk
stilling, slik at du holder deg opplagt hele arbeidsdagen. Du kan nå store om
råder uten å måtte bevege deg rundt, og du har utmerket kontroll over slutt
resultatet. På noen modeller kan klippesverdet justeres eksternt, til en rekke
ulike vinkler, avhengig av oppgaven.

KUTTEKNIVER

En effektiv jobb starter
med et skarpt blad
Knivenes design gjør at du kan arbeide effektivt i alle situasjoner.
De to bladene er laget av herdet spesialstål og har optimerte vinkler
på eggen samt vår intelligente løsning for redusert friksjon. Dessuten
gjør knivhastigheten og de store tannåpningene at du lett kan kutte
av grener, noe som øker produktiviteten.

ROBUST DREVDESIGN

Detaljer du kan stole på.
År etter år.
Våre maskiner er bygd for mange års problemfritt arbeid. Girhus og
deksler er laget av høykvalitets, lettvekts aluminium og magnesium.
Presisjonsmaskinerte girhjul sikrer pålitelig drift. Veivstenger med
nålelagre og forseglede, permanent smurte lagre betyr enkelt vedlike
hold og lengre tid mellom hver service. Og spesialutviklede tetninger
hindrer at støv og smuss kommer inn i girene.
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H EK KSAKSER

BENSINDREVET HEKKSAKS

BENSINDREVET HEKKSAKS

BENSINDREVET HEKKSAKS

522HDR75X

522HDR60X

522HD60X

21,7 cm³
0,6 kW
75 cm
3200 kutt /min
5,2 kg

21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
3200 kutt /min
5,0 kg

21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4400 kutt /min
4,9 kg

22 cm³, dobbeltsidig hekksaks med et klippesverd på
75 cm for grovere klipping. Flerposisjonshåndtaket og
den lave vekten kombinert med den slanke, balanserte
designen gir utmerket håndtering, mens høykapasitets
bladene, åpen bladbeskytter og imponerende effekt
gir pålitelighet og høy arbeidskapasitet.

22 cm³, dobbeltsidig hekksaks med et klippesverd på
60 cm for grovere klipping. Flerposisjonshåndtaket og
den lave vekten kombinert med den slanke, balanserte
designen gir utmerket håndtering, mens høykapasitets
bladene, åpen bladbeskytter og imponerende effekt
gir pålitelighet og høy arbeidskapasitet.

22 cm³, dobbeltsidig hekksaks med et klippesverd
på 60 cm. Flerposisjonshåndtaket og den lave vekten
kombinert med den slanke, balanserte designen gir
utmerket håndtering, mens høykapasitetsbladene,
åpen bladbeskytter og imponerende effekt gir
pålitelighet og høy arbeidskapasitet.

■ Low Vib™

■ Low Vib™

■ Low Vib™

■ Frittstående starter

■ Frittstående starter

■ Frittstående starter

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Høyturtallsgir

■ Høyturtallsgir

■ Høyhastighetsgir

■ Blader for grovkutting

■ Blader for grovkutting

■ Trimmeblader

■ Totrinns luftfilter

■ Totrinns luftfilter

■ Totrinns luftfilter

■ Flerposisjonshåndak

■ Flerposisjonshåndak

■ Flerposisjonshåndak

BATTERIDREVET STANGHEKKSAKS

BATTERIDREVET HEKKSAKS

BATTERIDREVET STANGHEKKSAKS

520iHD70

520iHD60

520iHT4

70 cm
4000 kutt /min
3,9 kg

60 cm
4000 kutt /min
3,8 kg

55 cm
4000 kutt /min
5,5 kg

Batteridrevet, dobbeltsidig, 70 cm-hekksaks. Maskinen
kombinerer ytelse som en bensindrevet enhet med
null direkte utslipp, lav vekt, lave vibrasjonsnivåer og
ekstremt stillegående drift, slik at du kan bruke den
i støysensitive miljøer. Flerposisjonshåndtaket gjør
det lett å bytte mellom å klippe vertikalt og horisontalt.
Kompatibel med både integrerte og eksterne batterier.

Batteridrevet, dobbeltsidig, 60 cm-hekksaks. Maskinen
kombinerer ytelse som en bensindrevet enhet med
null direkte utslipp, lav vekt, lave vibrasjonsnivåer og
ekstremt stillegående drift, slik at du kan bruke den
i støysensitive miljøer. Flerposisjonshåndtaket gjør
det lett å bytte mellom å klippe vertikalt og horisontalt.
Kompatibel med både integrerte og eksterne batterier.

Batteridrevet stanghekksaks med en unik design og
rekkevidde på opptil 4,5 m. Klipp brede, høye og lave
hekker effektivt takket være justerbar klippesverd
vinkel. Maskinen kombinerer markedsledende ytelse
med null direkte utslipp, lav vekt, lave vibrasjonsnivåer
og ekstremt stillegående drift, slik at du kan bruke
den i støysensitive miljøer.

■ Høytreghetsmotor

■ Høytreghetsmotor

■ Børsteløs motor

■ savE™

■ savE™

■ savE™

■ Intuitivt tastatur

■ Intuitivt tastatur

■ Intuitivt tastatur

■ Værbestandig (IPX4)

■ Værbestandig (IPX4)

■ Værbestandig (IPX4)

■ Trimmeblader

■ Trimmeblader

■ Justerbart klippesverd

■ Flerposisjonshåndak

■ Flerposisjonshåndak

■ Trimmeblader
■ Støtfanger bak
■ Teleskopskaft

  Sylindervolum, cm³
  Effekt, kW
  Knivlengde, cm
  Kutt per minutt  
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 82–83.

  Vekt (uten kutteutstyr), kg

HE K KSA KS E R

BENSINDREVET STANGHEKKSAKS

BENSINDREVET STANGHEKKSAKS

BENSINDREVET STANGHEKKSAKS

525HF3S

525HE4

525HE3

25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400 kutt /min
6,3 kg

25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400 kutt /min
5,9 kg

25,4 cm³
1,0 kW
65 cm
4339 kutt /min
6,1 kg

25 cm³, kraftig hekksaks med fast stang. Ettersom
klippesverdet er montert på et 81 cm-skaft kan du
dekke et stort område, effektivt og komfortabelt.
Den robuste og holdbare kvaliteten gir maskinen
lang levetid.

25 cm³, tosidig stanghekksaks med 60 cm sverd.
Med 4 meter rekkevidde, 37 mm deling og 10 faste
vinkelstillinger kan du trimme toppen av alle hekker
komfortabelt og effektivt uten bruk av stige eller lift.

25 cm³, tosidig stanghekksaks med 60 cm sverd.
Med 3 meter rekkevidde, 37 mm deling og 10 faste
vinkelstillinger kan du trimme toppen av alle hekker
komfortabelt og effektivt uten bruk av stige eller lift.

■ X-Torq®

■ X-Torq®

■ X-Torq®

■ Lett å starte

■ Lett å starte

■ Frittstående starter

■ Justerbart sverd

■ Justerbart sverd

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Stoppbryter med auto-retur

■ Stoppbryter med auto-retur

■ Trimmeblader

■ Trim-kutt-konfigurasjon

■ Trim-kutt-konfigurasjon

■ Beskyttelsesplate i metall

■ Støtbeskyttelse bak

■ Støtbeskyttelse bak

■ Kraftig girkasse

■ Totrinns luftfilter

■ Totrinns luftfilter

■ Kraftig girkasse

■ Kraftig girkasse

BATTERIDREVET STANGHEKKSAKS

520iHE3

55 cm
4000 kutt /min
4,15 kg

Batteridrevet stanghekksaks med et unikt design og
en rekkevidde på opptil 3,5 m. Klipp brede, høye og lave
hekker komfortabelt takket være justerbar klippe
sverdvinkel. Maskinen kombinerer markedsledende
ytelse med null direkte utslipp, lav vekt, lave vibrasjons
nivåer og ekstremt stillegående drift, slik at du kan
bruke den i støysensitive miljøer.
■ Børsteløs motor
■ savE™
■ Intuitivt tastatur
■ Værbestandig (IPX4)
■ Justerbart klippesverd
■ Trimmeblader
■ Støtfanger bak
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HE K KSAKSER
HEKKSAKSER MED BENSINMOTOR

522HDR75X

522HDR60X

522HD60X

525HF3S

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sylindervolum, cm³

21,7

21,7

21,7

25,4

Effekt, kW

0,6

0,6

0,6

1,0

Drivstofftankvolum, liter

0,45

0,45

0,45

0,51

Drivstofforbruk, g/kWh

620

620

620

395

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, min./maks., dB(A) *

93

93

93

92

Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) **

102

102

102

105

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² ***

2,1 /2,2

2,8 /1,3

2,7 /1,2

3,9 /2,9

Maksimal hastighet, o/min

7800

7800

7800

8500

Girforhold

1:5,70

1: 5,70

1: 4,09

1: 5,53

Klippesverdets lengde, cm

75

60

60

65

Tannåpning, mm

30,5

30,5

30

30

Anbefalt maksimal kvistdiameter, mm

25

25

20

24

Kuttehastighet, kutt   /min

3200

3200

4400

4339

Total lengde, cm

127,7

110,5

110,5

192

Lengde i transportmodus, cm

127,7

110,5

110,5

192

Vekt, kg

5,2

5,0

4,9

6,1

X-Torq®-motor

—

—

—

•

Frittstående starter

•

•

•

•

FUNKSJONER

Drivstoffpumpe

•

•

•

•

Stoppbryter med automatisk retur

•

•

•

•
—

Low Vib™

•

•

•

Trimmeblader

—

—

•

•

Blader for grovkutting

•

•

—

—
—

Justerbart bakre håndtak

•

•

•

Beskyttelsesplate i metall

—

—

—

•

Støtfanger bak

—

—

—

—

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN ISO 22868, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støyutslipp i
miljøet målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Rapportert lydeffektnivå for maskinen er målt med det originale klippeu tstyret som gir det høyeste nivået. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer
variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene, målt iht. til EN ISO 22867, m /s². Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en
typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m /s².

HEKKSAKSER MED BATTERI

520iHD70

520iHD60

520iHT4

520iHE3

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Batteritype

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Spenning, V

36

36

36

36

Motortype

PMDC (børster)

PMDC (børster)

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

78

78

80

84

Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) **

94

94

94

95

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² ***

2,3 /3,5

1,6 /2,5

2,0 /1,7

2,6 /1,7

Knivlengde, cm

70

60

55

55

Tannåpning, mm

32

32

32

32

Kuttehastighet, kutt/min

4000

4000

4000

4000

Total lengde, cm

127

117

346

227

Vekt uten batteri, kg

3,9

3,8

5,5

4,15

FUNKSJONER
savE™

•

•

•

•

Intuitivt tastatur

•

•

•

•

Trimmeblader

•

•

•

•

Justerbart bakre håndtak

•

•

—

—

Justering av arbeidsvinkel

—

—

•

•

Støtfanger bak

—

—

•

•

Teleskopskaft

—

—

•

—

*Equivalent sound pressure level at the operator’s ear, measured according to ISO 11203, dB(A). Reported data for equivalent sound pressure level for the machine has a typical statistical dispersion (standard deviation) of
3 dB(A). **Noise emissions in the environment measured as sound power (LWA) is reported as guaranteed value in conformity with EC directive 2000/14/EC, with statistical dispersion included. Measured according to
ISO 11094. ***Equivalent vibration levels (ahv,eq) at handles, measured according to EN 60745-1, m /s². Typical statistical dispersion (standard deviation) of ± 1,5 m /s².

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.

HE K KSA KS E R
525HE4

525HE3

25,4

25,4

1,0

1,0

0,5

0,5

600

600

95

96

107

107

4,6 /3,9

5,6 /4,4

8500

8500

1: 5,16

1: 5,16

60

60

30

30

20

20

4400

4400

257,9

192,5

192

126,6

6,3

5,9

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

•

•

—

—

—

—

—

—

•

•
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BLÅSERE

Mer ytelse.
Mindre belastning.
Våre blåsere har avanserte vifter som genererer høy lufthastighet og
luftstrøm. Det gjelder for både våre kraftige ryggsekkblåsere og våre lette
håndholdte. Uansett hva du velger, har du nok kraft til å få jobben gjort
effektivt. Alle blåsere er også ergonomisk designet og har lave vibrasjons
nivåer, noe som gir høy produktivitet og komfortabel bruk.

G A S SH Å NDTA K E T S P O SI S JON

Eliminèr sideveis- krefter og få
mindre slitsomme arbeidsdager
På alle Husqvarna-blåsere er gasshåndtaket plassert
i en posisjon som effektivt eliminerer sideveis- krefter
fra luftstrømmen. For operatøren betyr dette en avslappet,
komfortabel arbeidsstilling, slik at man kan arbeide
effektivt i mange timer.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se hele utvalget av blåsere og tilbehør
på husqvarna.com/ProBlowers

BL ÅS E R E

BAT T ER I Y T EL SE

Ingen grunn til å kompromisse
Våre batteridrevne blåsere gir ikke bare et uslåelig komfort
nivå med lave vibrasjonsnivåer, lav støy og ingen avgasser.
De har også en imponerende ytelse takket være den
responderende elektriske motoren og vår avanserte vifte
design. Dessuten har alle våre batteridrevne blåsere
Boost-modus, noe som gir ekstra luftstrøm når
du trenger det.

V IF T EG EOME T R I

Optimal design for
maksimal blåsekraft
Våre blåservifters geometri er inspirert av turbinteknologi.
Viftesystemet tillater høyt trykk og en høy periferihastighet
ved lavere motorhastighet. Dessuten har vi konstruert vifter
og viftehus som reduserer turbulens og sikrer minimalt lufttap.
Vi har også optimert rørene og munnstykkene for å skape
strømlinjeformede luftstrømmer. En spesiell viftekonstruksjon
utviklet for formålet sørger for effektiviteten til 550iBTX.
Alt dette bidrar til høy luftstrøm og kraftig, styrt luft som
gjør at du kan arbeide svært effektivt.
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B LÅSE RE

BRUKERSENTRERT DESIGN

Perfekt balansert
Våre batteridrevne blåsere har lav vekt og er veldig godt
balanserte for å sikre enkel håndtering. Vi har gjort vårt
ytterste for å optimere tyngdepunktet, slik at det blir lettere
å håndtere dem komfortabelt. Dermed blir du ikke så fort
trett og det blir mindre belastninger på kroppen.

BATTERIKOMFORT

Opplev et nytt nivå av komfort
Lite støy, lav vekt, lave vibrasjonsnivåer, ingen avgasser og null direkte utslipp.
Batteridrevne blåsere er en drøm som blir til virkelighet for enhver profesjonell
bruker. Alle våre elektriske blåsere har også et komfortabelt håndtak med et
intuitivt tastatur, for utmerket ergonomi. Vil du ha enda mer komfort?
Da er det bare å aktivere maskinens cruise control.

HUSQVARNA 525BX

Stor blåsekapasitet,
perfekt balanse
Med denne kraftige blåseren kan du arbeide hele dagen uten å bli
veldig trett takket være dens kompakte, godt balanserte kropp, lave
vekt og effektive anti- vibrasjonssystem. Du trenger heller ikke å kjempe
mot sideveis- krefter ettersom det S-formede utløpet sender
luftstrømmen ut parallelt med håndtaket. Den store blåsekapasiteten
leveres av en kraftig, men likevel drivstoffeffektiv X-Torq®-motor
sammen med en optimert design på vifte og blåserør.

BL ÅS E R E

LUFTFILTER AV PROFESJONELL KVALITET

En ren motor varer lenge
Våre største ryggsekkblåsere har et kraftig luftfilter
av profesjonell kvalitet. Den innkommende luften
filtreres i to trinn – først gjennom et skumfilter og
deretter gjennom et filter med papirinnsats – slik
at motoren beskyttes effektivt mot støv og partikler.
Det gjør at maskinen fungerer problemfritt og får
lang levetid.

X-TORQ®
PROFESJONELL KVALITET

Få mer gjort på mindre tid
I Husqvarna designer vi alltid våre profesjonelle blåsere for maksimal
produktivitet og minimal belastning på brukeren. Hver detalj, fra batteriene
og drivstofftankenes kapasitet til munnstykkets form, er optimert med
tanke på å gi en ytelse som gjør arbeidsdagen din mer lønnsom og bekvem.
Vi designer også hver komponent for lang holdbarhet, slik at du kan
redusere nedetiden og være produktiv i det lange løp.

All kraften du trenger. Uten alle
avgassene som du ikke trenger.
X-Torq®-motorer har utmerket forbrenningseffektivitet, uten at man
har kompromisset med kraft eller dreiemoment. I hver syklus spyles
sylinderen med frisk luft før blandingen av luft og drivstoff kommer inn
i sylinderen. Dette for å hindre at uforbrent drivstoff blander seg med
avgassene. Resultatet? En betydelig reduksjon i avgassutslipp samt
forbedret drivstoffeffektivitet, sammenlignet med lignende modeller
uten X-Torq®.
ERGONOMISK SELE

En lettere følelse
Alle våre ryggsekkblåsere har en ergonomisk sele som effektivt
fordeler vekten og reduserer belastningen på kroppen din. Selen
har polstrede skulderremmer og et midjebelte som overfører
vekten fra skuldrene dine til hoftene.
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B LÅSERE

BENSINDREVET BLÅSER

BATTERIDREVET BLÅSER

525BX

525iB Mark II

25,4 cm³
0,9 kW
15 N

13 m³/min
4,3 kg

NYHET

17 N
14 m³/min
 2,4 kg

BATTERIDREVET BLÅSER

530iBX

16 N
14.1 m³/min
2.9 kg

Lett, 25 cm³ håndholdt blåser med høy effekt og blåse
kapasitet. Det S-formede utløpet sender luftstrømmen
ut parallelt med håndtaket. Det eliminerer sideveis
krefter og gjør arbeidet mindre anstrengende – selv
under lange skift. Et luftfilter av profesjonell kvalitet
sørger for lang driftstid og problemfri bruk.

Svært lett og velbalansert håndholdt batteridrevet
blåser, med null direkte utslipp, lave vibrasjonsnivåer
og lite støy, slik at du kan arbeide i de fleste offentlige
miljøer. Like komfortabel å bruke uansett hvilken hånd
du velger. Maskinen har lav vekt og ingen strømkabel,
og dermed kan du bevege deg fritt rundt.

Svært lett og velbalansert håndholdt batteridrevet
blåser, for bruk med et ryggsekkbatteri eller batteri
beltet FLEXI. Like komfortabel å bruke uansett hvilken
hånd du velger. Den høye blåsekraften og de lave støy
nivåer gjør det mulig å arbeide i offentlige miljøer og
støybegrensede områder.

■ X-Torq®

■ Børsteløs motor

■ Børsteløs motor

■ Low Vib™

■ Intuitivt tastatur

■ Intuitivt tastatur

■ Cruise control

■ Forsterkningseffekt

■ Boost-modus

■ Totrinns luftfilter

■ Cruise control

■ Cruise control

■ Smart Start™

■ Værbestandig (IPX4)

■ Værbestandig (IPX4)

■ Stoppbryter med automatisk retur

■ Lyddempende munnstykke

■ S-formet utløp

BENSINDREVET BLÅSER

BENSINDREVET BLÅSER

BENSINDREVET BLÅSER

580BTS

570BTS

350BT

75,6 cm³
3,3 kW
40 N

26 m³/min
11,8 kg

Vår kraftigste ryggsekkblåser er designet for de mest
krevende oppgavene. Motoren på 75 cm³ og en effektiv
viftedesign gir en veldig sterk luftstrøm (26 m³/s i røret)
og høy lufthastighet. Et luftfilter av profesjonell kvalitet
og Husqvarna Air Injection™ sørger for lang driftstid og
problemfri bruk. Selen har et polstret hoftebelte for
økt komfort.
■ X-Torq®
■ Low Vib™
■ Cruise control
■ Ergonomisk sele

65,6 cm³
2,9 kW
37 N

22 m³/min
11,2 kg

65 cm³ ryggsekkblåser med en imponerende luftstrøm
(22 m³/s i røret) og høy lufthastighet, takket være den
effektive viftedesignen. Et luftfilter av profesjonell
kvalitet sørger for lang driftstid og problemfri bruk.
Selen har et polstret hoftebelte for økt komfort.
■ X-Torq®
■ Low Vib™
■ Cruise control

50,2 cm³
1,6 kW
21 N

14 m³/min
10,2 kg

Hendig, mellomstor 50 cm³ ryggsekkblåser som gir deg
rikelig med kapasitet i en praktisk pakke. Med rygg
sekkselen kan du arbeide komfortabelt i timevis.
■ X-Torq®
■ Low Vib™
■ Cruise control
■ Ergonomisk sele

■ Ergonomisk sele
■ Totrinns luftfilter

■ Totrinns luftfilter
■ Husqvarna Air Injection™

Sylindervolum, cm³
Effekt, kW
Blåsekraft, N
Bensin: Luftstrøm i røret, m³/min Batteri: Lufthastighet i forsterkningsmodus, m /s  
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 90–91.

Vekt (uten drivstoff/batteri), kg

BL ÅS E R E

U T SL IPP SF R I

Nå er du velkommen inn
Én stor fordel ved batteridrevne blåsere er mulig
heten til å bruke de innendørs. Ettersom de er stille
gående og ikke avgir avgasser, kan du ta jobber
som å rydde opp i idrettshaller, shoppingsentre,
konsertarenaer eller andre steder der du ikke kan
bruke en bensindreven blåser.

BATTERIDREVET BLÅSER

BRUKERGRENSESNITT

550iBTX

Smart og brukervennlig
tastatur
Det intuitive tastaturet på 550iBTX viser
batteristatus og har en ergonomisk cruise
control-knapp på siden for enkel håndtering.

21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

Kraftig og ergonomisk blåser med ryggsekkbatteri
med imponerende blåsekraft (21 N). Med dens lave
vibrasjons- og støynivåer kan du arbeide i offentlige
områder, og ettersom blåseren er værbeskyttet kan
du øke både fleksibiliteten og produktiviteten.
■ Børsteløs motor
■ Intuitivt tastatur
■ Boost-modus
■ Cruise control

MUNNSTYKKE FOR BLÅSER

BØYLEHÅNDTAK FOR BLÅSER

■ Værbestandig (IPX4)

Gir lengre rekkevidde. Passer til alle batteriblåsere.

■ Ergonomisk sele

579 79 75-01

Gjør at du kan bruke begge hendene til å manøvrere
blåseren for bekvem og avslappet arbeidsstilling.
Kan brukes med eller uten hoftepute. Passer til
550iBTX
og 530iBX.

■ Integrert tilkobling (valgfritt)

LYDDEMPENDE MUNNSTYKKE
Munnstykke med innebygd lyddemper, noe som gjør
arbeidet enda mer behagelig for brukeren og
omgivelsene. Passer til alle batteridrevne blåsere.
589 81 17-01

501 71 51-01, 530iBX
544 40 00-04, 550iBTX
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B LÅSE RE
BLÅSERE MED BENSINMOTOR

580BTS

570BTS

350BT

525BX

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sylindervolum, cm³

75,6

65,6

50,2

25,4

Effekt, kW

3,3

2,9

1,6

0,9

Blåsekraft, N

40

37

21

15

Luftstrøm i huset, m³/min

29

28

19,6

14

Luftstrøm i røret, m³/min

26

22

14

13

Lufthastighet, rundt munnstykke, m /s

92

106

80,5

70

Lufthastighet, flatt munnstykke, m /s

93

91

—

86

Maksimal hastighet, o/min

7200

8000

7500

7300

Tomgangshastighet, o/min

2000

2000

2200

3000

Drivstofftankvolum, liter

2,6

2,2

1,25

0,45

Drivstofforbruk, g/kWh

440

431

455

518

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

100

99

94

91 (round nozzle)/ 92 (flat nozzle)

Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) * *

112

110

104

106

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) håndtak, m /s² ***

1,6

1,8

2,2

1,2 (round nozzle)/ 2,0 (flat nozzle)

OEM munnstykketype

Round

Round

Round

Round and flat

Vekt, kg

11,8

11,2

10,2

4,3

FUNKSJONER
X-Torq®-motor

•

•

•

•

Low Vib™

•

•

•

•

Cruise control

•

•

•

•

Drivstoffpumpe

•

•

•

•

Justerbart håndtak

•

•

•

—

Ergonomisk sele

•

•

•

—

Totrinns luftfilter

•

•

—

•

Husqvarna Air Injection™

•

—

—

—

Smart Start™

—

—

—

•

Stoppbryter med automatisk retur

—

—

—

•

S-formet utløp

—

—

—

•

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN 15503, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 dB(A). **Støyutslipp i miljøet målt
som lydeffekt (LWA) i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved
håndtakene, målt iht. til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m /s². Rapporterte data for ekvivalente vibrasjonsnivåer har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1 m /s².

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.

BL ÅS E R E
BLÅSERE MED BATTERI

550iBTX

525iB Mark II

530iBX

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Batteritype

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Spenning, V

36

36

36

Blåsekraft boost, N

21

17

16

Luftstrøm i røret, m³/min

12,8

11,3

12,4

Luftstrøm i røret i forsterkningsmodus, m³/min

15,6

14

14,1

Lufthastighet, m /s

54,0

56,9

49,6

Lufthastighet i forsterkningsmodus, m /s

66,0

70,5

56,2

Motortype

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

BLDC (børsteløs)

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) *

73

N /A

77,6

Garantert lydeffektnivå, LWA dB(A) **

94

N /A

91

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) håndtak, m /s² ***

0,1

N /A

0,4

OEM munnstykketype

Rundt

Rundt

Rundt

Vekt uten batteri, kg

6,3

2,4

2,9

Forsterkningseffekt

•

•

•

Cruise control

•

•

•

Intuitivt tastatur

•

•

•

Integrert tilkobling

•  / —

—

—

Beltekrok

—

•

•

Kan kun brukes med ryggsekkbatteri / battery belt FLEXI

••  / —

—

••  / •

Ergonomisk sele

•

—

—

Batterispor

—

•

—

Ulike rørlengder

( •  )

( ••  )

( ••  )

FUNKSJONER

*Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre, målt iht. EN ISO 11203, dB(A). Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen inkluderer statistisk usikkerhet.
**Støyutslipp i miljøet målt som lydeffekt (LWA) rapportere som en garantert verdi i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF, med statistisk variasjon inkludert. Målt iht.
ISO 11094. ***Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) ved håndtakene målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². Typisk statistisk variasjon (standardavvik) på ±1 m /s².
N/A = Verdiene var ikke tilgjengelige da denne katalogen ble trykt
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MOT ORKAPPERE

Den enkle måten å få
perfekt kutting på
Vår drivkraft er konstant forandring. Med en nysgjerrighet og et ønske om
å utvikle både våre motorkappere og hele kappebransjen, ved å introdusere
ny teknologi – som ofte er utviklet internt her i Husqvarna. Store og små
innovasjoner som hjelper deg å kappe mer effektivt – med større presisjon
og mindre anstrengelse. Vår grunnfilosofi er at vi skal tilby deg kappere
med høy effekt, uten at det går på bekostning av komfort og allsidighet.

STØVBEHANDLING

Svært effektiv våtkapping
– minimalt med slam
Det beste stedet å samle opp silisiumdioksidstøv, er ved kilden.
De fleste Husqvarna motorkappere har et våtkappesett med en
integrert regulator, som sikrer konstant vannstrøm som binder
sammen støvet, uten å bruke for mye vann eller forårsake slam.
Hvis du ikke har tilgang til en vannkran, kan du bruke den batteri
drevne Husqvarna WT 15i-vanntanken, som gir en 15 liters trykksatt
vannstrøm. Denne oppdaterte versjonen drives av samme type
36 V BLi-batterier som Husqvarna K 535i.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se hele utvalget av motorkappere og tilbehør
på husqvarna.com/PowerCutters

M OT OR K A PPE R E

ERGONOMI

Tung saging trenger
ikke å være tungt
Husqvarna motorkappere er utformet for
å være enkle og ergonomiske i bruk. Takket
være enestående effekt/vekt-forhold og
lave vibrasjonsnivåer kan du jobbe effektivt
i mange timer uten å bli sliten.

BAT T ER I S T R Ø M

Kapp i vei – uten drivstoff
eller direkte utslipp
Utmerket skjærekapasitet og praktisk trådløs egenskap med batteri
drevne motorkappere fra Husqvarna. Kanskje du foretrekker Husqvarna
K 535i med sverd på 9 tommer / 230 mm, eller den nye batteridrevne
K 1 PACE med valg av sverd på 12 tommer / 300 mm eller 14 tommer /
350 mm. Uansett hvilken du velger, gir de begge pålitelig, rask oppstart
og frigjør deg fra å være avhengig av drivstoff eller strømnettet. Og som
en ekstrabonus, slipper du unna direkte utslipp og motorstøy.
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MOT ORKAPPERE

ACTIVE AIR FILTRATION™

Ikke la arbeidet bli
avbrutt av støv

SMARTCARB™

Tiltettet filter?
Full effekt.

Fortsett arbeidet helt til maskinen begynner
å bli utladet. Hvordan? For det første bruker
den sentrifugekraft til å fjerne opptil 93  %
av støvpartiklene og smusset fra luften.
For det andre blir luften ført gjennom et
papirfilter, som filtrerer bort de aller minste
støvpartiklene. Resultatet er mindre slitasje
på motoren og lengre tid før det er behov
for vedlikehold.

SMARTTENSION™

Aldri for løst.
Aldri for stramt.
Hvis du vil at motorkapperen din skal fungere
pålitelig, må du sørge for at drivremmen er riktig
strammet. SmartTension™ er en halvautomatisk
funksjon som hjelper deg med å oppnå riktig
stramming hver gang, ved at det brukes en
patentsøkt fjærbelastet mekanisme. Dessuten
er det enkelt å bytte remmen og snu
bladbeskytteren.

SmartCarb™ er en sofistikert forgasser
som automatisk justerer blandingen
av luft/drivstoff slik at motoren alltid
opprettholder maksimal effekt – selv
når filtrene begynner å bli tiltettet.
Andre fordeler med denne forgasseren
er bedre filterøkonomi, lavere drivstof
forbruk og mindre eksosutslipp.

X-TORQ®

All kraften du trenger.
Uten alle avgassene som
du ikke trenger.
X-Torq®-motorer har utmerket forbrenningseffektivitet, uten at man
har kompromisset med kraft eller dreiemoment. I hver syklus spyles
sylinderen med frisk luft før blandingen av luft og drivstoff kommer
inn i sylinderen. Dette for å hindre at uforbrent drivstoff blander seg
med avgassene. Resultatet? En betydelig reduksjon i avgassutslipp
samt forbedret drivstoffeffektivitet, sammenlignet med lignende
modeller uten X-Torq®.

M OT OR K A PPE R E

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Innebygde
tilkoblingsmuligheter
Med Husqvarna K1 PACE og Husqvarna
Fleet Services™ kan du holde oversikten
og enkelt overvåke maskinens plassering,
kjøretid og servicestatus, og motta
trådløse programvareoppdateringer via
FOTA, så du får mer ut av maskinen og
batteriene. Krever Internett-tilkobling.

X-HALT™

Bremsefunksjon
for ekstra sikkerhet
Husqvarna K1 PACE har X-HALT™,
en bladbremsefunksjon som stopper
sagbladets rotasjon på en brøkdel
av et sekund.

PACE-BATTERISYSTEMET

Høy batterieffekt
Med PACE-batterisystemet
får du den samme effekten
og ytelsen som man forventer
fra lignende bensindrevne
motorkappere.

PACE-BATTERISYSTEMET

Powerful. Smidig. Trådløs. Elektrisk.
PACE er Husqvarnas nye batterisystem med høy ytelse, utviklet for
krevende trådløse bruksområder. Det er en voksende produktfamilie
som for øyeblikk er under utvikling internt hos Husqvarna. Dette
kraftige, batteridrevne utstyret gir deg mer frihet og fleksibilitet
– du får unna tøffe byggesjobber i en fei.

TØRRKAPPING

Når våtkapping ikke er et alternativ
Husqvarna tilbyr en rekke smarte løsninger for oppsamling av
silisiumdioksidstøv direkte ved kilden ved tørrkapping. Fra det
praktiske VAC-tilbehøret tilgjengelig for K 1 PACE, K 535i og
K 4000, til det innovative K 770 Vac og K 770 Dry cut. Sistnevnte
trenger ikke engang en tilkoblet støvsuger!
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MO TORKAPPERE

BENSINDREVEN MOTORKAPPER
BENSINDREVEN MOTORKAPPER

BENSINDREVEN MOTORKAPPER

K 970

K 770

94 cm³
4,8 kW
350 /400 mm
11 /11,6 kg

Kraftig nok til store kappedybder, men likevel så hendig
at du kan håndtere allround-jobber. Med SmartTension™
for halvautomatisk remstramming minimerer du risikoen
for under- og overstramming. Bladbeskytteren
i magnesium gir redusert vekt.
■ Active Air Filtration™

K 770 Vac /
K 770 Dry Cut

74 cm³
3,7 kW
300 /350 mm
10 / 10,1 kg

74 cm³
3,7 kW
300 mm
11,9 kg

Denne motorkapperen kombinerer de beste
funksjonene fra de populære modellene K 760
og K 970: Hurtig håndtering, kraftig og lettstartet
X-Torq®-motor og robust, trebolters lagerhus
med SmartTension™ fjærbelastet remstrammings
system.

Ideell til tørrkapping i trange miljøer med slam. Men en
ny, spesialdesignet bladskjerm fjerner disse motor
kapperne effektivt støv uten å gå på kompromiss med
kvaliteten eller produktiviteten. K 770 VAC er i samsvar
med OSHA Table 1 og en perfekt match til støvsugeren
S 26, mens K 770 Dry Cut har en integrert vifte som
suger opp støv og frakter det til en ekstern pose.

■ SmartCarb™

■ Active Air Filtration™

■ Poly-V-rem

■ SmartCarb™

■ Active Air Filtration™

■ DuraStarter™

■ Poly-V-rem

■ SmartCarb™

■ X-Torq®

■ DuraStarter™

■ Poly-V drivrem

■ SmartTension™

■ X-Torq®

■ DuraStarter™

■ SmartTension™

■ X-Torq®

ELEKTRISK MOTORKAPPER

BATTERIDREVEN MOTORKAPPER

K 4000

K 1 PACE

230 /120 /110 V
2700 /1800 /2200 W
350 mm
7,6 kg

Ideell for våtkapping i sensitive miljøer der du vil
minimere slammengden. Det er enkelt å opprettholde
en minimal vannstrøm, akkurat nok til å binde støvet
effektivt. Kan enkelt utstyres for tørrkapping med
Vac-tilbehøret som fås som tilvalg.
■ Elgard, overbelastningsvern
■ “Pulling” rotasjon
■ Enkelt bladbytte
■ Utskiftbar fresedorbøssing

NYHET

BATTERIDREVEN MOTORKAPPER

K 535i

300 /350 mm
7,2 /7,4 kg

Høyt effektiv batteridrevet motorkapper med kraften
og produktiviteten du forventer fra tilsvarende bensin
drevne motorkappere. Ergonomisk og brukervennlig
med lavt vibrasjonsnivå, optimalt balansert og null
direkte utslipp. En godt egnet match med utvalget vårt
av spesialutviklede batteridrevede sverd, for maksimert
skjæredybde og optimalisert ytelse. Passer til betong
rør, hageplater i betong, lecablokker etc.
■ PACE-batterisystem med høy ytelse
■ Børsteløs E-TORQ-motor
■ X-HALT™-bladbremsefunksjon
■ Intuitivt tastatur
■ Værbestandig (IPX4)

230 mm
3,5 kg

Batteridrevet motorkapper med utmerket effekt som gir
fleksibilitet for lettere jobber i betong. Ergonomisk og
med lav vekt, ideell for hagespesialister, steinleggere
og taktekkere. Takket være lave vibrasjoner og bladets
sentrerte plassering har du overlegen kappekontroll
sammenlignet med konvensjonelle vinkelslipere.
■ Børsteløs E-TORQ-motor
■ Elektrisk brems
■ savE™
■ Intuitivt tastatur
■ Værbestandig (IPX4)
■ Integrert bæreløkke

■ Integrert tilkobling

Sylindervolum, cm³
Effekt, kW
Maksimal kappedybde   Vekt (uten skjæreutstyr, drivstoff, kabel og batterier), kg
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 99.

Spenning, V

M OT OR K A PPE R E

HUSQVARNA DIAMANTBLADER

Gjør det lettere å arbeide smartere
Når du arbeider med håndholdte motorkappere, er kombinasjonen av høy ytelse og sikkerhet svært viktig,
men du må også ta hensyn til hastighet og tiden det tar å finne det rette bladet og montere det. Det er grunnen
til at bladene i Husqvarnas S-serie for håndholdte motorkappere har en rekke intuitive og lett gjenkjennelige
indikatorer. Anvendelsessymbolene gjør deg trygg på at du alltid bruker det rette bladet for den rette jobben,
mens slitasjeindikatorene gir deg informasjon om bladets slitasje og sideklaring slik at du minimerer risikoen
for ulykker med fastklemming eller kast. Og takket være retningspilen kan du enkelt kontrollere
at bladet alltid er rett montert.

HUSQVARNA ELITE-CUT

For rask skjæring
Elite-Cut-serien er en del av Gold-kategorien, blant de beste produktene
våre. Den tilbyr førsteklasses skjæreytelse og er ideell for kravstore proffer
som jobber med spesialistbruksområder og intensivt arbeid, og er ute etter
maksimal skjærehastighet og god holdbarhet ved tunge jobber. Den innova
tive segmenterte utformingen gir effektiv skjæring, nedkjøling og slam
utsug, og øker både skjærehastigheten og levetiden. Elite-Cut-diamant
sagblader brukes på en rekke materialer, inkludert betong, asfalt, marmor,
murstein, granitt, fliser, jern og slipende materialer, som er tydelig vist på
bladetiketten.

HUSQVARNA VARI-CUT

For allsidige bruksområder
Vari-Cut-serien er en del av Silver-kategorien, og
er ideell for krevende profesjonelt arbeid med ulike
raske jobber i løpet av én dag. Den gir høy skjære
hastighet og har lang levetid, til bruk for en rekke
ulike applikasjoner. I denne produktfamilien er det
tre versjoner for å skjære ulike typer materialer,
som står forklart på etiketten og på pakningen
for enkel identifisering.

HUSQVARNA TACTI-CUT

For sporadisk kapping
i alle materialer
Tacti-Cut-serien er vårt standardutvalg, en del av
Bronze-kategorien, ideell for sporadiske brukere.
Den er enkel å bruke og har god produktkvalitet
og holdbarhet samt et fornuftig prisnivå.

SMARTERE BLADER

Skift alltid bladet i god tid
Sikkerhet og ytelser er svært viktig når man arbeider med en håndholdt
motorkapper. Den smartere designen for bladene i seriene Elite-cut,
Vari-Cut og Tacti-Cut viser deg tydelig og omgående bladets slitasje,
sideklaring, rotasjonsretning, kappedybde og anbefalt bruk.
Hvilket blad passer din jobb?
Se etiketten på bladet for veiledning, eller gå til
https://www.husqvarnacp.com/no/

HUSQVARNAS BATTERIBLADER

Skjærer raskt med lavere støynivå
Husqvarnas batteriblader er spesielt utviklet for kraften og
omdreiningshastigheten til Husqvarna K1 PACE batteridrevet
motorkapper og K535i. Den gir deg bedre ytelse, jevnere drift,
optimal skjæredybde, reduserte vibrasjoner og redusert støynivå.
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MO TORKAPPERE
KAPPEVOGNER

STØVAVTREKK

HUSQVARNA KV 9 / 12 /KV 7

HUSQVARNA DE 110i

NYHET

VANNTANK

NYHET

HUSQVARNA WT 15i

Kompakt og lettanvendelig vanntank med elektrisk
pumpe. Tanken har en kapasitet på 15 liter for kontinuerlig
kapping i 45 minutter. Batteridrevet 36 V Husqvarna
BLi-system.
599 58 23-02

VAC-TILBEHØR

Spesifikt konstruert for våre håndholdte bensindrevne
motorkappere. Vognene gjør det lett å kappe inn rette
eller buede linjer, og nær vegger og kantsteiner. De har
en beskyttende stabilisator som holder maskinen stabil
under kapping. Vognene er kompakte og kan foldes
sammen for enkel transport.
KV 9 /12, 587 76 84-02
KV 7, 587 76 84-01

Dette støvavtrekket drives av Husqvarnas egne
BLi-batterier og er utmerket til bruk sammen med
K 535i-motorkapperen, i tillegg til annet håndholdt
utstyr innen BLi-plattformen. DE 110i er kompakt og
enkel å transportere, men allikevel kraftig. Den har
en brukervennlig HMI SmartFlow som automatisk
justerer luftstrømmen, og hele maskinen er utviklet
for effektiv dekontaminering og brukervennlighet.
€ 000

970 51 49-02

Med utmerket støvoppsamling kan du kappe uten vann.
Hurtig tilkobling.
523 09 50-01, K 4000
529 57 79 -01, K1 PACE
596 84 01-01, K 535i

HJULSETT

TRANSPORTKASSER

VANNSLANGE

Tillater enkel forflytning på flate overflater eller når
man kapper på bakken. Gummiputene holder maskinen
stødig på plass når den ikke brukes eller går på tom
gang. Egnet for våre bensindrevne motorkappere K 770,
K 970 og K 1270.

Perfekt til både å beskytte og holde orden på ulike
typer utstyr ved flytting fra arbeidsplass til arbeids
plass. Laget av kryssfinér med metallforsterkede
kanter og hjørner.

9 meter lang med hurtigkoblinger og muligheten
til å koble sammen flere seksjoner.

589 33 43-01

506 32 89-34

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

BATTERI

HUSQVARNA
B750X PACE/B380X PACE

NYHET

LADER

NYHET

NYHET

HUSQVARNA C1800X/C900X

PACE-BATTERIBOKS

Batterier med stor kraft, rask lading og aktiv kjøling.
Utstyrt med innebygde tilkoblingsmuligheter så du
enkelt kan overvåke ladestatus, driftstid og plassering
og få trådløse oppdateringer gjennom FOTA.

Batteriladere med stor kraft på 900 W eller 1800 W for
å lade B 380X og B 750X PACE batterier. Den er utstyrt
med modus for hurtiglading og aktiv kjøling, som gjør
det mulig å lade batteriene kjapt.

970 49 42-01, B750X PACE
970 49 41-01, B380X PACE

970 49 51-01, C1800X
970 49 50-01, C900X

En holdbar trekasse for praktisk beskyttelse og
transport av to PACE-batterier og én lader. Konstruert
for profesjonell bruk. UN 3480-sertifisert for transport
av litium-ionbatterier. Dimensjoner utside: 6375261
5295 mm.

750  /375 Wh
5 /2,9 kg

531 21 54-01

M OT OR K A PPE R E
BENSINDREVNE MOTORKAPPERE

K 970

K 770

K 770 VAC

K 770 DRY CUT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Volum, cm³

94

74

74

74

Effekt, kW

4,8

3,7

3,7

3,7

Forhold effekt/vekt

0,44 /0,41

0,37/0,37

0,30

0,30

Blad/stav, mm

350 /400

300/350

300

300

Maks. kappedybde, mm

125 /155

100 /125

125

125

Lydeffektnivå LWA, dB (A)

115

115

115

115

Lydtrykksnivå, dB (A)

104

101

101

101

Ekvivalent vibrasjonsnivå fremre håndtak, m /s²

3,8 / 3,5

< 2,5

4,0

4,4w

Ekvivalent vibrasjonsnivå bakre håndtak, m /s²

4,2 / 4,0

< 2,5

2,8

3,3

Vekt uten drivstoff og skjæreutstyr, kg

11,0 /11,6

10,0 /10,1

11,0

11,9

FUNKSJONER
Active Air Filtration™

•

•

•

•

SmartCarb™

•

•

•

•

Poly-V-rem

•

•

•

•

EasyStart reduksjonsventil

•

•

•

•

Forseglet transmisjon

•

•

•

•

Reversibel kappearm

•

•

•

•

Lettjustert bladbeskytter

•

•

•

•

Sett for våtkapping

•

•

—

—

Utskiftbar fresedorbøssing

•

•

•

•

X-Torq®-motor

•

•

•

•

Luftspyling

•

•

•

•

Drivstoffindikator i tanken

•

•

•

•

DuraStarter™

•

•

•

•

SmartTension™

•

•

—

—

ELEKTRISK MOTORKAPPER

K 4000

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BATTERIDREVNE MOTORKAPPERE

K1 PACE

K 535i

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Elektrisk motor, V

230 /120 /110

Batteritype

Li-ion

Li-ion

Effekt, W

2700 /1800 /2200

Battery system

PACE

BLi

Merkestrøm, A

12 /15 /20

Spenning, V

94

36

Blad, mm

350

Motortype

BLDC (børsteløs) BLDC (børsteløs)

Kappedybde, mm

125

Blad, mm

300 / 350

230

Lydeffektnivå LWA, dB (A)

105

Kuttedybde, mm

121/141

76

Lydtrykksnivå, dB (A)

95

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A)

N/A

98,5

Ekvivalent vibrasjonsnivå fremre håndtak, m /s²

3,5

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A)

N/A

Ekvivalent vibrasjonsnivå bakre håndtak, m /s²

3,5

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq) fremre/bakre håndtak, m /s² N/A

2,1 / 2,5

Vekt, ekskl. kabel og kappeutstyr, kg

7,6

Vekt uten batteri og skjæreutstyr, kg

3,5

FUNKSJONER

7,2 /7,4

109,5

FUNKSJONER

Elgard, overbelastningsvern

•

savE™

—

•

“Pulling” rotasjon

•

X-HALT™-bladbrems

•

—

Enkelt bladbytte

•

Jevn bladbrems

•

•

Utskiftbar fresedorbøssing

•

Integrert tilkobling

•

—

Sett for våtkapping

•

Sikkerhetsløkke

—

•

N/A = Verdiene var ikke tilgjengelige da denne katalogen ble trykt

BRUKERHÅNDBOK FOR MOTORKAPPERE

Den illustrerte håndboken
for sikrere og mer ergonomisk kapping
Enten du bruker motorkappere på heltid eller sjeldnere, kan du ha god nytte av
vår brukerhåndbok for motorkappere. Dette digitale verktøyet er et supplement til
operatørhåndboken og inneholder omfattende, illustrerte veiledninger for hvordan
du håndterer og vedlikeholder en motorkapper, slik at du kan arbeide sikrere
og mer effektivt.

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv
(2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever
at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle
effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren
er installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens
driftshastighet, miljø og andre variabler.
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FRONTGRESSKLIPPERE

Få jobben effektivt unna
– hvor som helst
Høy kraft og anvendelighet i et kompakt, slitesterkt format. Det er den vinnende
formelen til de profesjonelle frontklipperne fra Husqvarna. Med de høytytende
klippeaggregatene og det brede utvalget av nyttig tilbehør, bidrar disse allsidige
maskinene til å øke den daglige omsetningen året rundt, uansett om du foretrekker
diesel-, bensin-, eller hybridkraft.

K L IPPE AG G R EG AT E T S DE SIG N

Utmerket adkomst og kontroll
Det frontmonterte klippeaggregatet gir utmerket oversikt
over arbeidsområdet slik at du kan utføre nøyaktig, tett klipping.
Klippeaggregatets design gjør at du lett kan navigere rundt
hjørner og klippe nær vegger og gjerder, mens dets lave profil
gir uslåelig adkomst under busker, gjerder, parkbenker osv.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se hele utvalget av frontklippere og tilbehør
på husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers

F RON T G RESS K L IPPE R E

S T IL L EG Å ENDE T R A N SP OR T
MED H Y BR ID - DR I V L IN JE

Sniker seg stille mellom
jobber eller inn i garasjen

103–180 CM

De elektriske motorene med høyt dreiemoment lar deg
kjøre Husqvarna P 535HX stille og uten utslipp mellom
arbeidsområdene og i garasjen. Dieselmotoren går når
batteriet må lades eller ved bruk av kraftuttak.

Flotte klippeaggregater for flotte resultater
Klippeaggregatet R180 med bakutkast bruker hybridkraften til Husqvarna
P 535HX til å maksimere klippekapasiteten. Klippeaggregatene Combi 132
og Combi 155 (tilgjengelig for Husqvarna P 535HX, P 525DX og P 520DX)
kan brukes både med BioClip™ (finfordeling) og bakutkast. Innsiden er laget
av ett solid stykke metall, noe som gir en optimal luftflyt og som er hoved
grunnen til den høye effektiviteten. og det fremragende skjæreresultatet.
Kombiaggregatene er laget av 4,5 mm stål og utstyrt med utskiftbare
skliplater på sidene for en lang og pålitelig levetid.

1 01

10 2

F RON T GRESSKLI PPERE

Reduser etterklipping – spar tid og penger

HUSQVARNAS LØSNING

KONVENSJONELL LØSNING

Undersøkelsene våre* viser at store gressklippere for kommersiell bruk bare klipper rundt 65 % av det totale arealet
av plenene de jobber med. De resterende 35 % må man klippe etterpå, med en skyvegressklipper eller en trimmer.
Resultatet er merkbart lavere produktivitet og økte arbeidskostnader. Dermed reduseres også lønnsomheten. Grunnen
til dette er at de fleste store gressklippere ikke er designet for de komplekse plenformene som profesjonelle gartnere
må håndtere i det daglige arbeidet. Unntaket er vår nye 500-serie av kompakte frontgressklippere. Disse maskinene
har en rekke smarte løsninger som r eduserer mengden etterklipping til 20 %. Det betyr at du blir raskere ferdig med
jobben og kan fortsette til neste.
* Husqvarnas interne tester som sammenligner klippeproduktiviteten til frontklippere med bakhjulsstyring utstyrt med 72” klippeaggregat med en Husqvarna P 500
frontklipper utstyrt med et 61” klippeaggregat, utført gjennom en hel klippesesong.

KLIPPEHØYDE

Endre klippehøyde
uten å forlate setet
Avhengig av ditt valg av klippeaggregat finnes
det ulike alternativer for å justere klippehøyden.
På kombiaggregatene i X-modellen, kan høyden
kontrolleres med hydraulisk styring fra førersetet.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Vil du holde oversikten over
gressklipperne dine? Gjør dem tilkoblet.
Hvis du ønsker å administrere alle gressklipperne dine profesjonelt, ta
en titt på Husqvarna Fleet Services™. Alt du trenger å gjøre, er å legge
til en Husqvarna-sensor i hver gressklipper, og dermed sporer den
klipperen kontinuerlig. Mange gressklippere leveres med innebygde
tilkoblingsmuligheter, som gjør det enda enklere. Du får varsler nå det
er tid for service av klipperen, og du vet alltid nøyaktig hvor lenge
motoren har gått og når den fikk service sist, i tillegg til den siste
kjente posisjonen.

F RON T G RESS K L IPPE R E

HOLDBARHET

Bygd for mange års
kommersiell bruk
Den stive, forsterkede stigerammen i sterkt stål har et åpent design
slik at det er lett å utføre service. For å oppnå bedre holdbarhet er
hele den bakre vognen i ett stykke av seigjern. Det høytpresteren
de Combi-aggregatet er bygd på en robust ramme og stanset ut
fra ett enkelt stykke stålplate. Det har også holdbare, punkterings
frie støttehjul med en luftfylt kjerne for god demping og problemfri
drift med maksimal oppetid.

FINJUSTERT STYRING

Suveren
manøvrerbarhet
Med det finjusterte styresystemet kan
bakhjulene svinge inn under maskinen.
Resultatet er suveren manøvrerbarhet
med minimal svingradius ved fullt utslag.
Den kompakte størrelsen og den
finjusterte styringen gjør det enkelt
å manøvrere maskinen i trange og
vanskelige områder.

GRUNDIG TESTING

Kvalitet kommer ikke av seg selv
Du skal kunne stole på at din Husqvarna gjør jobben sin, hver dag.
Derfor gjennomgår alle våre profesjonelle produkter omfattende
testing under realistiske forhold, i våre laboratorier og ute i felten,
for å sikre at de overholder våre ekstreme standarder for kvalitet
og holdbarhet.

1 03
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F RON T GRESSKLI PPERE

FØRERMILJØ

En komfortabel fører
er en produktiv fører
Front-gressklipperne våre har ergonomisk kjøregrensesnitt
med brukervennlige kontroller for komfortabel kjøring ved
lange økter Kjøringen er mindre slitsom takket være den
kraftige servostyringen med hydraulisk sylinder, mens de
store for- og bakhjulene gir utmerket kjørekomfort, god
tilgjengelighet og mindre risiko for å skade sensitive
overflater.

LAV PROFIL

Kommer inn under busker og benker
Det frontmonterte klippeaggregatet med lav profil gir mange fordeler.
Man kommer til der de fleste andre kjøregressklippere ikke gjør det,
f. eks. under parkbenker og busker. Det betyr at du kan klippe mer uten
å forlate setet og det reduserer behovet for manuell ettertrimming.

ELEKTRONISK DRIVSTOFFINNSPRØYTNING

Mer kraft – mindre drivstoff
og utslipp
P 524EFI er utstyrt med elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI)
fra Kawasaki. Takket være den effektive forbrenningen leverer
den ekstra kraft og dreiemoment som du trenger for å kunne
holde høyere hastighet i ujevnt terreng. Det bidrar også til lavere
drivstofforbruk og mindre avgassutslipp. Startingen er også enkel,
ettersom det ikke er behov for en manuell choke. Bare vri om
nøkkelen og kjør.

F RON T G RESS K L IPPE R E

F IR EH JUL SDR IF T

Behersker alle slags terreng
Firehjulsdrift (AWD) sikrer trekkraft i ujevne, våte og glatte områder og
i skråninger. Maskinens lave tyngdepunkt i kombinasjon med det høyt
presterende AWD-systemet gir ypperlig stabilitet i skråninger og bakker.
AWD justerer automatisk trekkraften på alle hjulene avhengig av situasjonen
og underlaget. Utstyrt med variable stempelpumper med høye spesifika
sjoner med separate girkasser for fremre og bakre aksel.

SERVICEPUNKTER

Enkel tilgang for enkelt vedlikehold
Det oppvippbare dekselet og lett tilgjengelige servicepunkter gjør det enkelt
å utføre daglig vedlikehold og service. Klippeaggregatene har smørbare spindler
som er lette å nå ovenfra, mens serviceposisjonen muliggjør rengjøring og
service under klippeaggregatet.
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F RON T GRESSKLI PPERE

Slutt på lavsesongen
Det brede utvalget av klippeaggregater og andre tilbehør, samt
versjonene med førerhus, gjør vårt utvalg av frontgressklippere
om til svært allsidige kjøretøy. Med et par av dem i garasjen
går du aldri tom for arbeid – selv ikke i tradisjonelle
lavsesongperioder.

RASK KOBLING

Forvandle den til noe
annet på et øyeblikk
Fra gressklipper til blåser og børste og tilbake igjen.
Takket være den praktiske hurtigkoblingen tar det bare
noen minutter å bytte tilbehør og begynne å arbeide
med noe helt annet. Du trenger ikke engang spesielle
verktøy.

HELÅRSBRUK

Uansett oppgave,
uansett sesong
Våre frontgressklippere er så mye mer
enn bare klippere. Takket være det brede
utvalget av tilbehør er de allsidige verktøy
for en rekke forskjellige oppgaver i hager
og grøntanlegg. Og hvis du velger en versjon
med førerhus, kan du arbeide i all slags vær,
året rundt.

F RON T G RESS K L IPPE R E

DE SIG N

Romslig førerhus med god sikt

Førerhuset kommer ferdigmontert, inkludert Grammer™sete, hydraulikksett, motvekt, kontrollboks, frontlykter med
retningslys, blinkende lys og arbeidslys – foran og bak.

Det er god plass i førerhuset og de store vinduene gir deg
uhindret sikt over omgivelsene, slik at du alltid kan se nøyaktig
hvor du kjører. Dessuten dekker vindusviskerne et stort
område slik at du kan kjøre trygt selv når det regner.

AV TAG BA R T

Når sommeren kommer,
kan du bare ta det av
Førerhuset er bare tilgjengelig som fabrikkmontert, men
det betyr ikke at du ikke kan ta det av. Hvis du foretrekker
å tilbringe sommerdagene i det fri, kan du ta av førerhuset
selv – uten spesialverktøy – og oppbevare det et sted til
du trenger det igjen.

FØ R ER EN S P O SI S JON

Arbeid i komfort
Se frem til å tilbringe arbeidsdagene dine inne i fører
huset. Setet har full fjæring, noe som gir deg en komfor
tabel følelse hele dagen. Støy- og vibrasjonsnivåene
er lave, ettersom førerhuset er vibrasjonsisolert fra
chassiset. Dessuten består taket av et lydabsorberende
materiale. Og på kalde dager gir den innebygde
varmeren deg en behagelig temperatur.
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HYBRIDDREVET FRONTKLIPPER

DIESELDREVET FRONTKLIPPER

DIESELDREVET FRONTKLIPPER

P 535HX

P 525DX

P 525DX med førerhus

1123 cm³
17,8 kW @ 3000 o/min.
132/155/180 cm
30 –112 mm

1123 cm³
17,8 kW @ 3000 o/min.
132 /155 cm
30 –112 mm

1123 cm³
17,8 kW @ 3000 o/min.
132 /155 cm
30–112 mm

Dette er den kraftigste front-gressklipperen i
Husqvarnas utvalg, og er utstyrt med hybridteknologi.
To elektriske motorer driver hjulenes drivaksler, mens
PTO og elektrisk generator drives av en 1123 cm³
Kubota™ dieselmotor. De 20-tommers hjulene, fire
hjulsdrift og leddet styring gjør det enkelt å manøvrere,
også i ulendt terreng og på vanskelige steder. Forberedt
for klippeaggregater med høy kapasitet på opptil
180 cm, og gir et enestående resultat i terrenget.
Komponenter av profesjonell kvalitet og enkel service
gir kompromissløs holdbarhet og maksimal driftstid.

En stor dieseldrevet front-gressklipper utstyrt med
20-tommers hjul og en 1123cc Kubota-dieselmotor.
Med firehjulstrekk og servostyring er den enkel å
manøvrere selv i krevende terreng og komplekse om
råder. Klipperen er forberedt for høykapasitets klippe
aggregater på opptil 155 cm, noe som gir utmerket
resultat i alle typer terreng. Det betyr at dette er det
perfekte valg for hoteller, borettslag, kommuner og
entreprenører. Komponenter av profesjonell kvalitet
og enkel service gir suveren holdbarhet og
maksimal oppetid.

■ Servostyring

■ Servostyring

■ Elektrisk firehjulsdrift (AWD)

■ Firehjulstrekk (AWD)

■ Hydraulisk utstyrsløft

■ Hydraulisk utstyrsløfter

■ ROPS

■ Veltebøyle

■ Dynamisk fargeskjerm

■ Høykontrasts segmentdisplay

■ Integrert tilkobling

■ Integrert tilkobling

■ Stillegående transport med hybrid-drivlinje

■ Hydraulikktilbehørssett

■ Hydraulikktilbehørssett

■ Doble LED-lamper

■ Grammer fulldempet sete
■ Doble LED-lamper
■ 4,2 kWh Li-ion 52 V batterier
■ Plug-in-lading (tilbehør)

Sylindervolum, cm³
Nettoeffekt ved forhåndsinnstilt o/min, kW
Klippebredde, min. – maks., cm  
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 113.

En stor dieseldrevet front-gressklipper utstyrt med
20-tommers hjul og en 1123cc Kubota-dieselmotor.
Med firehjulstrekk og servostyring er den enkel å
manøvrere selv i krevende terreng og komplekse om
råder. Klipperen er forberedt for høykapasitets klippe
aggregater på opptil 155 cm, noe som gir utmerket
resultat i alle typer terreng. Det betyr at dette er det
perfekte valg for hoteller, borettslag, kommuner og
entreprenører. Komponenter av profesjonell kvalitet
og enkel service gir suveren holdbarhet og maksimal
oppetid. Takket være førerhuset og de mange tilbe
hørene blir maskinen lett et allsidig helårsverktøy for
alle typer arbeid på bakken, inkludert snørydding,
klipping av buskas og feiing.
■ Servostyring
■ Firehjulstrekk (AWD)
■ Hydraulisk utstyrsløfter inkl. kit
■ Høykontrasts segmentdisplay
■ Integrert tilkobling
■ Hydraulikktilbehørssett
■ Grammer fulldempet sete
■ Doble LED-lamper
■ Førerhus

Klippehøyde, min. – maks., cm

F RON T G RES S K L IPPE R E

DIESELDREVET FRONTKLIPPER

BENSINDREVET FRONTKLIPPER

BENSINDREVET FRONTKLIPPER

P 520DX

P 524EFI

P 524

898 cm³
14,5 kW @ 3000 o/min.
132 /155 cm
30 –112 mm

En større og kraftigere modell, utstyrt med 18-tommers
hjul og en 898cc Kubota-dieselmotor. Med firehjuls
trekk og servostyring er den enkel å manøvrere selv
i krevende terreng og komplekse områder. Klipperen
er forberedt for høykapasitets klippeaggregater på
opptil 155 cm, noe som gir utmerket resultat i alle typer
terreng. Det betyr at dette er det perfekte valg for
hoteller, borettslag, kommuner og entreprenører.
Komponenter av profesjonell kvalitet og enkel service
gir suveren holdbarhet og maksimal oppetid.
■ Servostyring

726 cm³
15,6 kW @ 3000 o/min.
122 cm
25 –80 mm

Kraftig og kompakt Kawasaki-drevet front-gressklipper.
Med firehjulsdrift og finjustert styring er den enkel å
manøvrere selv i komplekse områder, noe som gjør den
til et utmerket valg for hoteller, boligfirmaer, kommuner
og entreprenører. Komponenter av profesjonell kvalitet
og enkel service gir suveren holdbarhet og maksimal
oppetid. Den elektroniske drivstoffinnsprøytningen
øker kraften og dreiemomentet, samtidig som den
senker drivstofforbruket og utslippene. Den gjør også
startingen enkel ettersom den eliminerer behovet for
en manuell choke.

■ Firehjulstrekk (AWD)

■ Servostyring

■ Hydraulisk utstyrsløfter

■ Firehjulsdrift (AWD)

■ Veltebøyle

■ Hydraulisk utstyrsløfter

■ Høykontrasts segmentdisplay

■ Veltebøyle og setebelte

■ Integrert tilkobling

■ Elektronisk drivstoffinnsprøytning

■ Doble LED-lamper

■ Nøkkelstart

726 cm³
13,9 kW @ 3000 o/min.
112 /122 cm
25 –80 mm

Kraftig og kompakt Kawasaki-drevet front-gressklipper.
Med firehjulsdrift og finjustert styring er den enkel å
manøvrere selv i komplekse områder, noe som gjør den
til et utmerket valg for hoteller, boligfirmaer, kommuner
og entreprenører. Komponenter av profesjonell kvalitet
og enkel service gir suveren holdbarhet og maksimal
oppetid.
■ Servostyring
■ Firehjulsdrift (AWD)
■ Hydraulisk utstyrsløfter
■ Veltebøyle og setebelte
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TILBEHØR FOR P 535HX/P 525DX/P 520DX-MODELLER

HUSQVARNA R180
KLIPPEAGGREGAT

COMBI-AGGREGATER
Husqvarna Combi-aggregater kombinerer svært
effektiv BioClip™ (mulching) med utkast bak. Den
kraftige konstruksjonen er laget av én enkelt del
av 4,5 mm stål, noe som bidrar til den høye effektivi
teten, takket være den optimerte luftstrømmen. Alle
aggregater er utstyrt med utskiftbare sidebeskyttere.
Velg mellom 132 cm (52 tommer), eller 155 cm (61

tommer) klippebredde. Klippeaggregater i X-modellen
har hydraulisk høydejustering.

BØRSTE

LASTESKUFFE

SLAGKLIPPER

Børste som drives via kraftuttak på akselen, for effektiv
rydding av små snømengder, løv og rusk. Forsterket
versjon med større diameter og økt vinkeljustering.
Maks./min. arbeidsbredde 130/120 cm. Krever
hydraulikksett og motvekt.

Med hydraulisk styring for vinkling og tømming.
Arbeidsbredde 120 cm. Lastekapasitet 65 kg.
Krever hydraulikksett og bakvekt.

Slagklipper som drives via kraftuttak på akselen.
Oppgradert design med forsterket vinkeldrev, økt
klippehøyde og forbedret ytelse i tett vegetasjon.
De fremre støttehjulene roterer fritt og flatt. Arbeids
bredde 120 cm. Anbefales brukt kun på P 525D.
Krever motvekt.

967 97 83-01, Combi 132
967 97 85-01, Combi 132X
967 97 84-01, Combi 155
967 97 86-01, Combi 155X

Et robust, 180 cm (72") bredt klippeaggregat med
bakutkast. Optimalt for bruk med hybridfrontklipperen
Husqvarna P 535HX. Veldig produktiv takket være
større klippebredde og høyere hastighet sammenlignet
med Husqvarna kombiaggregat. Lett å installere
og bruke.
967 98 56-01

965 99 74-01

590 45 00-01

596 86 75-01

UGRESSBØRSTE

STRØKASSE

Roterende stålbørste som drives via kraftuttak
på akselen, for effektiv fjerning av ugress og smuss
i rennesteiner, på gangveier og langs kantsteiner.
Børstens vinkel kan justeres fra setet. Diameter 50 cm.
Krever hydraulikksett og motvekt.

Elektrisk strøkasse for strøing og avising på gangveier.
Trinnløs justerbar valshastighet. Den galvaniserte
beholderen tar 70 liter.

597 75 08-01

534 09 64-01

SYKLONSPREDER

For sand, salt, frø eller gjødsling med en kornstørrelse
på opptil 8 mm. Volum 70 liter, trinnløs justering av
rotasjonsplatens hastighet og et lokk som kan åpnes
og lukkes fra førersetet..
967 09 89-01

F RON T G RESS K L IPPE R E

SNØSKJÆR

JUSTERBAR PLOG

Robust snøskjær i stål. Hydraulisk vinkeljustering og
140 cm arbeidsbredde. Krever hydraulisk sett og
motvekt. For å oppfylle kravene på ulike markeder må
skjæret kompletteres med enten meier og en skrape
eller med støttehjul og en gummiskrape.

Hydraulisk justering av hvert blad for seg. Vendbar
Hardox stålbeskyttelse. To regulerbare glideplater.
Maks./min. arbeidsbredde 140/119 cm. Krever
hydraulikksett og bakvekt.

SNØFRESER

Høyeffektiv, sterk to-trinns snøfreser. Krever
hydraulikksett og motvekt. Arbeidsbredde 120 cm,
sjaktrotasjon 300 grader.
590 45 19-01

965 99 72-01

592 75 51-01
592 75 52-01, Stålmeier og stålskrape
592 75 53-01, Støttehjul og gummiskrape

BLÅSER

BAKVEKT

Blåser som drives via kraftuttak på akselen, for rydding
av store åpne områder. Kraftig vifte med lav støy, luft
strøm på opptil 80 m³/min. 360-graders roterende
luftutløp som kan justeres fra setet. Krever
hydraulikksett.

Bakre motvekt for forbedret underlagsgrep og stabili
tet. Nødvendig ved bruk av enkelt frontmontert tilbehør.
Total vekt 62 kg. Inkludert 5 × 10 kg stabelbare, separate
vekter som installeres i en monteringsramme (12 kg).
529 95 79-01

587 93 29-01

HYDRAULIKKSETT

VEISETT

To hydrauliske ekstra koplinger for styring av front
montert tilbehør. Inneholder ventil, bryter, slanger
med kontakter og ledninger.

Vi har tilbehør for kjøring på offentlige veier. Kontrollèr
bort lover og forskrifter for hva som gjelder der du
befinner deg.

529 95 80-01

966 79 09-01 Startkit
529 80 78-01 startsett med LED-lamper
966 79 11-01 Varseltrekant for lav hastighet

GRAMMER™ SETE

Deluxe-sete med flere alternativ for personlige
innstillinger og optimal ergonomi. Er å få med
eller uten varme i setet. Armlener er tilbehør.
967 00 84-01
967 00 84-02, oppvarmet
965 89 68-01, armlenesett, høyre
965 89 70-01, armlenesett, venstre

For komplett utvalg av tilbehør,
besøk husqvarna.no
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TILBEHØR FOR P 524-MODELLER

COMBI-AGGREGATER

Husqvarna Combi-aggregater kombinerer svært
effektiv BioClip™ (mulching) med utkast bak. Den hold
bare konstruksjonen er laget av én enkelt del av 3 mm
stål, noe som bidrar til den høye effektiviteten, takket
være den optimerte luftstrømmen. Velg mellom
klippebredde på 112 cm (44") eller 122 cm (48").

SLAGKLIPPER

Robust og slitesterk slagklipper for røffe arealer
med viltvoksende gress og lavt kratt. Utstyrt med
slitesterkt vinkelgir for maksimal produktlevetid.
Arbeidsbredde 100 cm.

BØRSTE

Roterende børste til feiing av løv, snø, osv.
Kan vinkles til begge sider. Arbeidsbredde 120 cm.
966 79 63-01

966 79 65-01

967 69 35-01, Combi 112, passer til P524
967 29 37-01, Combi 122, passer til P 524EFI og P 524

JUSTERBAR PLOG

SNØSKJÆR

SNØFRESER

Kompakt og fleksibel justerbar plog i kraftig stål.
Mekanisk regulerbare skjær gjør at den kan brukes som
V-plog, spissplog eller diagonalplog. Utstyrt med
gummiskrapeskjær. Arbeidsbredde 120 cm.

Robust stålskjær med stålskjæregg. Arbeids
bredde 125 cm.

Svært effektiv, kraftig ettrinns snøfreser med en
arbeidsbredde på 100 cm, sjaktrotasjon 180 grader.

966 83 30-01
531 00 71-34, rubber blade

966 79 64-01

966 85 01-01

RAKE

GRUSHARV

Tilbehør som monteres bak på klipperen, b rukes
i kombinasjon med grusharv for å jevne ut grusen
og samle opp ugress. Senkes og heves elektrisk
fra førersetet. Arbeidsbredde 125 cm.

Frontmontert tilbehør perfekt for å løse opp kompakt
grusunderlag og ugressrøtter. Anbefales brukt med
rake for et pent resultat. Justerbar skjæredybde.
Arbeidsbredde 125 cm.

587 93 25-01

587 93 20-01

GRAMMER™ SETE

Deluxe-sete med flere alternativ for personlige
innstillinger og optimal ergonomi. Er å få med eller
uten varme i setet. Armlener er tilbehør.
966 95 42-01
966 95 42-02, oppvarmet
965 89 68-01, armlenesett, høyre
965 89 70-01, armlenesett, venstre

F RON T G RESS K L IPPE R E

FRONTGRESSKLIPPERE

P 535HX

P 525DX / P 525DX
MED FØRERHUS

P 520DX

P 524EFI

P 524

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Motorprodusent

Kubota

Kubota

Kubota

Kawasaki

Kawasaki

Motornavn

D1105

D1105

D 902

FX Series V-Twin

FX Series V-Twin

Nettoeffekt ved forhåndsinnstilt o/min, kW

17,8@ 3000

17,8 @ 3000

14,7 @ 3000

15,6 @ 3000

13,9 @ 3000

Transmisjonstype

Elektrisk AWD

Hydrostatisk AWD

Hydrostatisk AWD

Hydrostatisk AWD

Hydrostatisk AWD

Sylindervolum, cm³

1123

1123

898

726

726

Sylindere

3

3

3

2

2

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) *

105

105

103

103

104

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) **

88

92

88

88

88

Vibrasjonsnivå ratt, m/s²***

1,2

1,7

1,7

3

3

Vibrasjonsnivå sete, m/s²***

0,1

0,7

0,7

0,7

0,7

Motorkjøling

Liquid

Vann

Vann

Luft

Luft

Generator, A

40 (12 V) og 80 (48 V)

40

40

20

20

12 /62

12 /62

12 /24

12 /24

Ekstra kraftig,
filterbokstype

Ekstra kraftig,
filterbokstype

Ekstra kraftig,
filterbokstype

Ekstra kraftig,
filterbokstype

Batteri, V/Ah
Luftfiltertype

12 /62 (12 V)
og 52 /40 (48 V)
Ekstra kraftig,
filterbokstype

Drivstofftankvolum, liter

23

23

23

22

22

Oljetankvolum (inkl. oljefilter), liter

3,3

3,3

3,3

2,1

2,1

Transmisjonsprodusent

Benevelli

Kanzaki

Kanzaki

Kanzaki

Kanzaki

Transmisjonsmodell

TX2

KTM 23

KTM 23

KTM 23

KTM 23

Hastighet forover, min.– maks., km/t

0 –19,5

0 –19

0 –17,5

0 –13

0 –13

Hastighet bakover, min.– maks., km/t

0 –11

0 –15

0 –13,5

0–9

0–9

Uklipt sirkel, cm

58

58

55

50

50

Klippeaggregat som tilvalg

R180 /Combi 155X /
Combi 155X /Combi 155 /
Combi 155 /Combi 132X /
Combi 132X /Combi 132
Combi 132

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

Combi 122

Combi 112/ Combi 122

Aggregatets tykkelse, mm

4,5

4,5

4,5

3

3

Klippehøyde, min.–maks., cm

30 -112

30 -112

30 -112

25 –80

25 –80

Trinn for klippehøyde

7

7

7

7

7

Bladinnkobling

Elektrisk clutch

Elektrisk clutch

Elektrisk clutch

Elektrisk clutch

Elektrisk clutch

Rammekonstruksjonstype

Stigeramme

Stigeramme

Stigeramme

Stigeramme

Stigeramme

Setetype

Dempet

Dempet

Dempet

Premium

Premium

Dekkstørrelse foran, tommer

20 × 10 –10

20 × 10 –10

20 × 8 –10

18 × 8,5 – 8

18 × 8,5 – 8

Dekkstørrelse bak, tommer

20 × 10 –10

20 × 10 –10

20 × 8 –10

18 × 8,5 – 8

18 × 8,5 – 8

Akselavstand, cm

106

106

106

100

100

Bakkeklaring, mm

134

140

140

105

105

Basismaskin, lengde, cm

209

208 /227

208

205

205

Basismaskin, bredde, cm

116

115 /115

113

98

98

Basismaskin, høyde, cm

ROPS oppe 204,
ROPS nede 134

ROPS oppe 203, ROPS
nede 133, Førerhus 201

ROPS oppe 203,
ROPS nede 133

ROPS oppe 192,
ROPS nede 117

ROPS oppe 192,
ROPS nede 117

Vekt (ekskl. klippeaggregat), kg

790

684 /918

649

432

427

Servostyring

•

•

•

•

•

Allhjulsdrift (AWD)

•

•

•

•

•

Oljekjøler

•

•

•

•

•

Hydraulisk utstyrsløfter

•

•

•

•

•

Serviceposisjon

•

•

•

•

•

Hengslede armstøtter

•

•

•

•

•

Digital timeteller

•

•

•

•

•

12 V-uttak

•

•

•

•

•

Veltebøyle

•

••  / —

•

•

•

Integrert tilkobling

•

•

•

—

—

Høykontrasts segmentdisplay

—

•

•

•

—

Hydraulikktilbehørssett

•

•

—

—

—

Koppholder

—

—

—

•

•

Dynamisk grafisk display

•

—

—

—

—

Hybrid-drivlinje

•

—

—

—

—

FUNKSJONER

*Støyutslipp i miljøet målt og beregnet som garantert lydeffektnivå ifølge EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–2 dB(A).
Støyutslipp og lydtrykksnivå kan bli påvirket av hvilket klippeaggregat som brukes. Angitte verdier gjelder for en maskin utstyrt med den vanligste klippeenheten for den spesifikke gressklippermodellen. For mer
informasjon, se brukerhåndboken. **Lydtrykksnivå iht. EN ISO 5395-1. Rapporterte data for lydtrykksnivå har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1,2 dB(A). *** Vibrasjonsnivå iht. EN ISO 5395-1.
Rapporterte data for vibrasjon har en typisk statistisk variasjon på 0,2 m /s² (ratt) og 0,8 m /s² (sete).

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.
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SPAKSTYRTE KLIPPERE / ZERO-TURN

Utmerket resultat.
Hver gang.
Med en Zero Turn fra Husqvarna, får du jobben gjort raskt og
komfortabelt. Du krysser plenen hurtig og de skarpe svingene gjør
at alt gress blir klippet. Z560X er utviklet for krevende kommersiell
bruk, så du kan stole på at den leverer ypperlige resultater
år etter år.

KOMFORT

En ren fornøyelse å kjøre
Utmerket håndtering. Utmerket balanse. Utmerket manøvre
rbarhet. Og bak spakene sitter du i topp komfort i det fullfjærede
setet med EVC (elastomerisk vibrasjonskontroll) og polstrede
puter. For en operatør er dette en arbeidsplass man blir glad i.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se hele utvalget av zero-turn-gressklippere og tilbehør
på husqvarna.com/ProZeroTurnMowers

SERVICEVENNLIGHET

Lett å ta service og vedlikehold
På mange Zero-Turns ridere er det krevende å utføre service. Ikke på
denne. Dens åpne design gir deg enkel tilgang til både transmisjonen
og klippeaggregatet, og du kan justere nøytralinnstillingen eller ta
av aggregatet uten verktøy. Dermed kan du bruke mindre tid på
å vedlikeholde klipperen og mer tid på å vedlikeholde plenen.

S PAKS T YRT E KL IP P E RE / Z E R O-T UR N

PRODUK T I V I T E T

Får jobben gjort til på null komma niks
Hastigheter på opptil 16 km/t, klippebredde på 152 cm (60 tommer)
og finjustert zero turn-funksjon gjør Z560X til en meget produktiv
klipper. Ergonomiske kontroller, dempede styrespaker og funksjoner
som automatisk parkeringsbrems og klippeaggregatløfter, gir
operatøren enkel og komfortabel kontroll.

K L IPPEK VA L I T E T

Alltid perfekt resultat
Kombinasjonen av dypt klippeaggregat, kniver
med høy ytelse og optimaliserte aggregatbelger
gir eksepsjonell klippekvalitet og fordeling.
Dette gir deg høyere klippehastighet og økt
produktivitet samtidig som det blir mindre
uklipt gress.

HOLDBARHET

Bygd for mange års
kommersiell bruk
Vi har designet Z560X med de sterkeste materialene for å sikre
at maskinen får en lang og produktiv levetid. Den sveisforsterkede
rørformede stålrammen, spindlene i støpejern og det kraftige
klippeaggregatet er laget for å tåle mange års krevende
kommersiell bruk.
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ZERO-TURN-GRESSKLIPPER

ZERO-TURN-GRESSKLIPPER

ZERO-TURN-GRESSKLIPPER

Z560X

Z454X

Z448

810 cm³
17,3 kW @ 2900 o/min.
152 cm
25 –127 mm

810 cm³
16,8 kW @ 2800 rpm
137 cm
38–114 mm

726 cm³
16,1 kW @ 3000 rpm
122 cm
38–114 mm

Zero Turn rider av kommersiell kvalitet med høy
hastighet og utmerket manøvrerbarhet, for effektiv
klipping av store plener. Klippeaggregatet på 152 cm
produserer en utmerket klippekvalitet, mens den
holdbare designen og det enkle vedlikeholdet
gir maskinen en lang og problemfri levetid.

Kraftig zero-turn-gressklipper av næringskvalitet,
utviklet for profesjonelle anleggsgartnere og bane
ansvarlige. Z454X har et jevnt og stillegående hydro
statisk drivsystem med et høytytende klippeaggregat
på 137 cm, som gjør den svært produktiv. Andre hoved
funksjoner omfatter sammenleggbar veltebeskyttelse,
automatisk parkeringsbremsesystem og en konstruksjon
av næringsskvalitet. Sideutkast med flere finfordelings
alternativ.

Kompakt zero-turn-gressklipper av næringskvalitet,
utviklet for profesjonelle anleggsgartnere og bane
ansvarlige. Z448X har et jevnt og stillegående hydro
statisk drivsystem ClearCut™-klippeaggregat på 122 cm,
som gjør den svært manøvrerbar og smidig. Andre hoved
funksjoner omfatter Kawasaki-motor, automatisk
parkeringsbremsesystem og konstruksjon av nærings
kvalitet. Sideutkast med flere finfordelingsalternativ.

OPPSAMLINGSSYSTEM

MULCHING-SETT

LYKTSETT FOR VELTEBØYLE

Reduserer gressavklippet til et fint bioklipp som
tilbakeføres til plenen som gjødsel.

Veltebøylemontert lyktsett med to 35 W halogenlykter
som monteres enkelt ved hjelp av klemmer. Ledningen
kobles til den eksisterende tilbehørskontakten og
dermed fungerer lyktene når du aktiverer tennings
nøkkelen.

3 oppsamlingspann

DFS-system

Effektivt oppsamlingssystem for gress og løv. Slite
sterke poser av nylon med vifte og oppsamling som
enkelt kan festes på. Støtbestandig hus og vifte reduserer
vekten og maksimerer luftstrømmen. Det integrerte
løpehjulet gir maksimal lufthastighet og effektivitet.
Tilgjengelig med tre poser, eller med det praktiske
DFS-systemet, som lar deg tømme oppsamlingsposen
uten å måtte forlate setet. Begge settene må brukes
sammen med et kjøresett (unntatt for Z448).
967 32 27-01, DFS-system (390 liter), Z560X
967 32 26-01, 3 oppsamlingsposer (460 liter), Z560X
966 40 72-01, kjøresett, Z560X
598 39 02-01 3 oppsamlingsposer (320 liter), Z454X
598 39 04-01, kjøresett, Z454X
598 53 28-02, 3 oppsamlingsposer (320 liter), Z448

966 44 47-01, Z560X
598 39 05-01, Z454X
582 56 00-01, Z448

576 80 90-01

OPERATØRSTYRT UTMATINGSSJAKT
Ved å trekke i spaken kan man enkelt stenge klippeaggregatets utkaståpninger
midlertidig når man klipper langs gangveier, veier, blomsterbed osv. Det gir økt
klippeeffektivitet og samtidig beskytter man eiendommene.
966 48 87-01, Z560X

Z E RO-T URN M OWE RS
SPAKSTYRTE KLIPPERE / ZERO-TURN

Z560X

Z454X

Z448

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Motorprodusent

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Motornavn

Vanguard

Commercial Turf

Kawasaki
FR Series

Nettoeffekt ved forhåndsinnstilt o/min, kW

17,3 @ 2900

16,8 @ 2800

16,1 @ 3000

Transmisjonstype

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Sylindervolum, cm³

810

810

726

Sylindere

2

2

2

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) *

105

105

105

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) **

88

88

88

Vibrasjonsnivå ratt***

1,23

1,74

1,52

Vibrasjonsnivå sete***

0,09

0,67

0,4

Motorkjøling

Air

Air

Air

Batteri, V/Ah

12 /12

12 /12

12 /12

Luftfiltertype

Heavy duty air filter

Syklon

Papir for automatisk stil

Drivstofftankvolum, liter

45,4

22

22

Oljetankvolum (inkl. oljefilter), liter

2,0

2,0

2,1

Transmisjonsprodusent

Hydro-Gear

Parker

Parker

Transmisjonsmodell

ZT5400

HTE-12

HTE-10

Hastighet forover, min.–maks., km/t

0–16

0–14

0–14

Hastighet bakover, min.–maks., km/t

0–7

0–6,5

0–6,5

Aggregatets tykkelse, mm

4,5 (7 gauge)

3,5 (10 gauge)

3,5 (10 gauge)

Klippebredde, cm

152

137

122

Klippehøyde, min.–maks., mm

25 –127

38-114

38-114

Trinn for klippehøyde

16

13

13

Bladinnkobling

Elektromagnetisk clutch

Elektromagnetisk clutch

Elektromagnetisk clutch

Rammekonstruksjonstype

2 × 3" sveisede stålrør 11ga.

2 ×3" sveisede stålrør 13ga

2 ×3" sveisede stålrør 13ga

Klippeaggregattype / gauge

Bearbeidet / 7

Bearbeidet / 10

Bearbeidet / 10

Bladspindeltype

Støpejern

Cast Aluminum

Cast Aluminum

Setetype

Profesjonelt, fjæret

Profesjonelt

Profesjonelt

Dekkstørrelse foran, tommer

13 × 6,5 – 6 (punkteringsfri)

13 × 6,5 – 6

13 × 6,5 – 6

Dekkstørrelse bak, tommer

24 ×12 -12

23 ×10,5 -12

22 ×10 -10

Akselavstand, cm

127

124

124

Basismaskin, lengde, cm

206

194

194

Basismaskin, bredde, cm

154

125

125

Basismaskin, høyde, cm

117

127

124

Vekt, kg

630

392,4

328,9

Justerbart skyvesete

•

•

•

Timeteller med servicepåminnelse

•

•

•

Forsterket klippeaggregat

•

•

•

Frontlykter

(• )

( •  )

( •  )

FUNKSJONER

KLIPPESYSTEMER
Sideutkast

•

•

•

Bioklipp (mulching)

(• )

( •  )

( •  )

Oppsamling

(• )

( •  )

( •  )

( ) = Tilbehør *Støyutslipp i miljøet målt og beregnet som garantert lydeffekt i samsvar med EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden
med 1–2 dB(A). Støyutslipp og lydtrykksnivå kan bli påvirket av hvilket klippeaggregat som brukes. Angitte verdier gjelder for en maskin utstyrt med den vanligste klippeenheten for den spesifikke gressklipper
modellen. For mer informasjon, se brukerhåndboken. **Lydtrykksnivå iht. EN ISO 5395-1. Rapporterte data for lydtrykksnivå har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1,2 dB(A). ***Vibrasjonsnivå iht.
EN ISO 5395-1. Rapporterte data for vibrasjon har en typisk statistisk variasjon på 0,2 m /s² (ratt) og 0,8 m /s² (sete).

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.
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ROBOTTEKNOLOGI

Bærekraftig gressklipping.
Fantastiske resultater.
Robotgressklippere passer perfekt inn i alle gartnerselskap. Med Husqvarnas nye
EPOS Automower® robotgressklippere blir mulighetene enda mer fleksible når kabler
ikke lenger er nødvendig. Husqvarnas nye Automower® 550 EPOS gressklipper fungerer
uten behov for sløyfer, og kan fjernprogrammeres via Husqvarna Fleet Services™.
Og mens robotene utrettelig bruker dagen på å produsere en teppelignende
plenkvalitet, kan du bruke tiden på å gjøre andre ting.

V ER DEN SL EDENDE

Pålitelig robotgressklipping siden 1995
Mer enn 25 år med forskning og nyskapning har gjort Husqvarna verdensledende
innen robotgressklipping. Mer enn to og en halv millioner gressklippere som har blitt
designet i Sverige og produsert i Europa, blir allerede brukt over hele verden. Vår
unike erfaring har gitt oss uvurderlig kunnskap om og innsikt i robotgressklipping.

LES MER
Finn ut mer om hvordan robotprodukter gjør arbeidsdagen enklere,
ved å gå til husqvarna.com/ProRoboticMowers

ROB OTT E K N OL OGI

Ø KONOMI

Bruk mindre.
Få gjort mer.
La arbeidsstyrken fokusere mer
på andre, mer verdifulle oppgaver
– og bruke mindre tid på
å vedlikeholde gressbaner.
HUS QVA R N A F L EE T SERV ICE S™

Du kontrollerer dem
fra hvor som helst
Lær mer på sidene 122–123.

BAT T ER I S T R Ø M

Reduser fotavtrykket
Robotgressklipperne våre er elektriske og
nesten helt stillegående. Dette betyr at du
minimerer karbonutslippet mens gresset blir
klipt uten å forstyrre andre, og du reduserer
arbeidstimene.

T ILG JENG EL IG HEL E D Ø G NE T

Jobber døgnet rundt.
I regn eller solskinn.
Automower®-robotgressklippere er klar for
arbeid når som helst. De er også vannfaste,
og gir overlegent resultat selv i de tøffeste
værforhold.

HUS QVA R N A EP O S™-T EK NOLO G I

Fleksible, virtuelle grenser
Husqvarnas EPOS-teknologi er det neste trinnet i fleksibel robotklipping. Ikke
bare er grensene virtuelle, noe som betyr en ny fleksibilitet, men du får også
veldig gode muligheter når du programmerer gressklipperen. Du kan definere
flere arbeidsområder med ulike tidsinnstillinger, med ulike innstillinger samt
midlertidige «kjøring forbudt»-soner. Du kan også forhåndsinnstille transport
baner for en mer fleksibel plassering av ladestasjonen. Enklere, mer effektivt
og fortsatt et like imponerende sluttresultat.
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GRØNTAREALARBEIDERE

Tar seg av jobben. Uansett hvor det trengs.
Husqvarna Automower® robotgressklippere er et svært fleksibelt tilskudd. Takket være deres brede
bruksområde gir de en løsning på en rekke ulike behov innen plenpleie. Hagespesialister, kommuner,
idrettsklubber, fasilitetsledere eller gartnere vil kunne nyte godt av alt fra de perfekte resultatene
og den imponerende ytelsen til muligheten til å spare både tid og utstyrskostnader.

IDRETTSARENAER OG GOLFBANER

FASILITETSLEDERE

Hyppig bruk, høye krav

Skape verdi for kundene
og virksomheten

En golfbane eller idrettsarena, enten den blir brukt til fotball eller annen
idrett, er ofte mye i bruk og gresset krever derfor ekstra mye pleie og
omsorg. Vedlikeholdet kan ofte være vanskelig, og behovet for gjødsling,
vanning og grundig stell kan være både kostbart og tidkrevende. En Auto
mower® robotgressklipper arbeider etter din timeplan for ikke å forstyrre.
Den klipper gresset hver dag eller natt og legger igjen små kompost
avklipp som du ikke behøver å samle inn. Dette avklippet fungerer som
naturlig gjødsel og gjør gressmatten sterkere.

Fasilitetsledere har mange forskjellige oppgaver i løpet av en arbeids
dag. Ved å overlate plenklippingen til en arbeidsstyrke av robotgress
klippere reduserer du de totale investeringskostnadene samtidig som
du frigjør tid til å fokusere på andre oppgaver. En robotgressklipper
vil hjelpe deg med å skape vakre, sunne gressplener som får både
virksomheten din og området du har ansvar for til å se bra ut, samtidig
som det kreves et minimum av tid til administrasjon.

KOMMUNER

HAGESPESIALISTER

Mot en grønnere by

Den beste løsningen
for store grøntarealer

I de fleste byer og urbane områder finnes det regler for utslipp. Ved å
bruke Husqvarna Automower® oppnår du betydelig lavere CO2-utslipp
og dermed reduseres det totale miljøavtrykket kraftig. De moderate
utstyrskostnadene og det minimale behovet for arbeidskraft gjør dette
til en fordelaktig løsning for fagfolk som er ansatt av kommuner. Ved
å erstatte manuell klipping i bratte skråninger med robotklipping med
Husqvarna Automower® 535 AWD eliminerer du også risikoen for
skliulykker.

Hagespesialister og gartnere med ansvar for store grøntarealer – som
parker – pålegges ofte begrensninger og regionale regler om utslipp og/
eller støy. Ved å bruke en rekke Automower® robotgressklippere kan du
håndtere store områder, oppnå perfekte resultater og samtidig nå dine
bærekraftmål. Ved å knytte dine robotgressklippere til Husqvarna Fleet
Services™ kan du også ha full kontroll og planlegge for høy- og lavsesong.

ROB OTT E K N OL OGI

HUS QVA R N A EP O S™-T EK NOLO G I

Husqvarna EPOS™
– drevet av endeløse
muligheter

NAVIGERINGSSATELLITT
Det globale navigeringssatellittsystemet (GNSS) sender satellitt
signal til robotgressklipperen og
referansestasjonen, og klippenøy
aktigheten er på centimeternivå.

Robotgressklipperne våre har Husqvarna EPOS™ (Exact
Positioning Operating System). Denne banebrytende
satellitteknologien gjør det mulig å arbeide med virtuelle
grenser. Det er en enkel og fleksibel løsning som passer
perfekt for fotballbaner, golfbaner, byparker, eller
kommersielle eiendommer – hvilket som helst stort og
åpent gressområde som trenger vedlikehold og kan ta
imot satellittsignaler. Det beste av alt, er ingen fysiske
avgrensningskabler, som fjerner faren for skjeve linjer
på grunn av lufting eller reparasjon av gressmatten.

TRANSPORTBANER
Robotgressklipperne beveger
seg stille og effektivt mellom
arbeidsområdene på definerte
transportbaner.

VIRTUELLE GRENSER
Du definerer de virtuelle
grensene ved hjelp av
appDrive-funksjonen i mobil
appen. Robotgressklipperen
dekker da kun området du
har bedt den om å klippe.

KLIPPEFRI SONE Du kan definere
midlertidige eller permanente klippe
frie soner ved hjelp av appDrive-funk
sjonen i mobilappen. Denne funksjonen
ber robotgressklipperen unngå klipping
i spesifiserte områder.

REFERANSESTASJON EPOS™teknologi trenger en fast
referansestasjon. Den gir
robotgressklipperen meget
nøyaktig posisjonering, og tar
seg av signalene mellom
klipperen og satellittsystemet.

APP-KONTROLLERT ROBOTPRODUKT

SLIK FUNGERER DET MED BEGRENSNINGSKABLER

Presis plenpleie i stor skala
ved fingerspissene

Fleksibel og effektiv plenpleie
med kabler

Bruk av mobilteknologi for å holde deg tilkoblet til drift er helt naturlig nå
for tiden. Og du kan kontrollere robotproduktene våre direkte fra smart
telefonen. Det er raskt og enkelt å styre eller definere klippeområder,
eller endre tidsplanen. Husqvarna Fleet Services™ lar deg overvåke og
kartlokalisere for fullstendig kontroll og tyverisikring. Når du bruker et appkontrollert robotprodukt, fjerner du også behovet for å bære tungt utstyr.

Begrensningskabler er også en effektiv måte å definere arbeids
områder på for å administrere plenområdet. Begrensnings
kabelen monteres på kantene av plenen, og guidekablene
fører roboten effektivt tilbake til ladestasjonen etter behov.
Montering av begrensningskabelen kan gjøres av en
Husqvarnaforhandler, om du foretrekker det.

121

12 2

R O B OT TEKNOLOG I

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Den profesjonelle måten å styre
robotgressklipperne dine på
Når du investerer i våre profesjonelle robotgressklippere, får du også tilgang til Husqvarna Fleet
Services™ – et digitalt verktøy som gjør at du enkelt kan overvåke og kontrollere klipperne fra en
smarttelefon, et nettbrett eller en bærbar datamaskin. Akkurat så enkelt som det bør være.

DRIFTSKONTROLL

FJERNSTYRING

Sørg for at alle maskiner
fungerer perfekt

Full kontroll og planlegging
fra hvor som helst

Hvis noe skulle skje, f.eks. en uventet driftsstans for en gress
klipper, får du umiddelbart en melding om det på telefonen.
Informasjon om hvor problemene oppstår og hvor ofte de inn
treffer gir deg verdifull innsikt slik at du hele tiden kan justere
og forbedre installasjonen. På den måten sikrer du en
problemfri og effektiv drift.
Through “Machine usage”, kan du se gjennom daglige bruker
data for mer innsikt i om uforutsette avbrudd skjer for ofte, eller
om gressklipperens størrelse passer til arbeidsområdet. Informa
sjonen er oppsummert på en enkel og tilgjengelig måte, slik at
du kan bruke flåten mer effektivt og produktivt.

Glem manuelle kontroller. Med Husqvarna Fleet Services™ kontrollerer
du – og bare du – robotgressklipperne dine enkelt fra hvor som helst.
Perfekt når du vil justere klippeplanen eller klippehøyden, eller hvis
du vil parkere dem før stormen kommer.
Og takket være navngivningen har du nøyaktig kontroll over alle
gressklipperne dine, siden du kan gruppere dem og sende gruppe
kommandoer direkte fra appen på smarttelefonen.

ROB OTT E K N OL OGI

KARTVISNING
MERKING

Filtre som gjør gressklipperne
dine mer effektive
For større gressklipperflåter er navngivning/merking et
praktisk redskap for å sikre optimal adferd. Ulike gressklippere
kan merkes og legges til ulike team eller posisjoner og
deretter grupperes for enklere håndtering. De ulike bruker
rollene kan også merkes med ulike kontrollnivåer.

Alltid kontroll på nøyaktig
posisjon
Vil du ha en oversikt over alle robotgressklipperne dine?
Da er det bare å sjekke kartvisningen. Takket være den inne
bygde GPS-en vet du alltid nøyaktig plassering og status
for hver robotgressklipper. Bruk navngivningen til å sende
kommandoer til alle gressklippere i spesifikke områder for
enda enklere flåtestyring.

KONNEKTIVITET

OPPKOBLEDE MASKINER

10-års dataplan inkludert

Alt utstyr på ett sted

Om du investerer i en eller flere av våre profesjonelle robotgressklippere,
inkluderer vi en 10-års dataplan for mobilkommunikasjon, slik at du kan
bruke Automower® Connect og Husqvarna Fleet Services™ gjennom hele
levetiden til produktet. (Vær oppmerksom på at vi bare kan garantere
funksjonaliteten til selve produktet, og ikke oppetiden eller dekningen
for dataoppkoblingen fra tredjeparter.)

Hvis du vil, kan du også koble resten av utstyret ditt til
systemet ved å bruke Husqvarna Fleet Services™-sensorer.
Les mer på husqvarna.no
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VÆRSENSOR

Jo raskere det vokser, desto mer
klipper den
Selv om gresset er vått, fungerer din Automower® robotgressklipper
like godt. Faktum er at takket være den innebygde værsensoren
klipper den oftere når det har regnet og gresset vokser raskere,
enn i tørt vær når veksten er tregere. Dette sikrer et jevnt resultat
uansett årstid.

SIKKERHETSFUNKSJONER

Designet for å beskytte og bli beskyttet
Roterende blader som raskt foldes inn hvis de treffer en hindring, plassert
på trygg avstand fra den utvendige kanten. Løfte- og vippesensorer samt
ultrasoniske kollisjonssensorer sørger for å stoppe klipperen før en fare
oppstår. Våre Automower® robotgressklippere har en rekke sikkerhets
funksjoner. Grensesnittet for profesjonelle brukere hindrer også uved
kommende i å tukle med den, og dersom gressklipperen blir stjålet, låses
den umiddelbart og blir ubrukelig. Deretter går alarmen, og med den
innebygde GPS-en kan du spore hvor den befinner seg.

AUTOMATISK HÅNDTERING AV PASSASJER

Passerer gjennom passasjer
så trange som 60 cm
Robotgressklipperne har en funksjon som oppdager trange
områder, slik at de kan passere gjennom passasjer på helt ned
til 60 cm. Dette er spesielt nyttig når klipperne må arbeide på
vanskelig tilgjengelige deler av plenen, eller når de raskt må
finne veien til og fra ladestasjonen.

AUTOMOWER® CLUB SOLUTION

Ideelle løsninger for idrettsbaner
Automower® Club Solution er en ideell funksjon for fotballbaner og
andre idrettsplasser. Den er designet for å fungere med Automower®
550, slik at du får én installasjon for hele banen. Dette betyr at opptil
tre gressklippere kan kjøre samtidig på det samme området, og at
lufting og gressreparasjon kan utføres uten å skade begrensningskabler.

ROB OTT E K N OL OGI

YTELSE I TERRENG/HELLINGER

Hånderer skråninger på opptil 70 %
Noen plener er mer krevende enn andre. Heldigvis har våre
Automower® robotgressklippere markedsledende ytelse i kupert
terreng. Våre nyeste klippere med firehjulsdrift kan håndtere
hellinger med en stigning på opptil 70 % (35°), mens vår andre
modell lett kan håndtere hellinger på opptil 45 %.

SIKKER KLIPPING

Automower® klipper der du ikke kan
Våre klippere med firehjulstrekk har en imponerende ytelse i hellinger
og det er fordelaktig på flere måter. Det faktum at den kan takle stigninger
på opptil 70 %, betyr at du ikke lenger trenger å håndtere den manuelt,
noe som ofte er utrygt for operatøren. Husqvarna Automower® AWD gir
perfekte resultater selv her, i skråninger der det er nærmest umulig å
bruke en håndholdt maskin. Dette gir deg en mer sikker arbeidsdag.

KLIPPEKVALITET

Få enhver plen til å se ut som et teppe
Uansett hvor du velger å bruke din Automower® robotgressklipper,
gir den deg et utmerket resultat. Ved å klippe gresset litt om gangen
gir de barberbladskarpe bladene en perfekt, mosefri plen. Det bittelille
gressavklippet blir en konstant gjødselkilde som holder plenen sunn,
frodig og grønn. Ettersom gressavklippet inneholder mye vann krever
robotklipte plener mindre vanning enn konvensjonelt klipte plener.
Dessuten etterlater klipperne ingen synlige spor takket være det
tilfeldige klippemønsteret og deres lave vekt.

125

12 6

R O B OT TEKNOLOG I

ROBOTIC LAWN MOWER

ROBOTIC LAWN MOWER

AUTOMOWER 550 EPOS™
®

5000 m²
45 %
24 cm
20 – 60 mm
14,4 kg

AUTOMOWER® 550

5000 m²
45 %
24 cm
20 – 60 mm
13,5 kg

Fullt utstyrt robotgressklipper med Husqvarna EPOS™ technology med transport
baner, appDrive og nøyaktig arealstyring. Med virtuelle grenser kan du definere flere
arbeidsområder med ulike innstillinger og angi midlertidige «kjøring forbudt»-soner.
Håndterer komplekse plener på opptil 5000 m² og navigerer seg enkelt gjennom
trange passasjer, hindringer, krevende terreng og skråninger på opptil 45 %. Krever
referansestasjon.

Fullt utstyrt robotgressklipper designet for en effektiv flåte. Den håndterer komplekse
plener på opptil 5000 m² og navigerer seg enkelt gjennom trange passasjer, hindringer,
krevende terreng og skråninger på opptil 45 %. Den holder plener grønne, friske og
perfekt klippet, holder høy hastighet i åpne områder og senker farten når den
oppdager gjenstander i veien.
■ GPS-assistert navigasjon

■ Automower® Club solution

■ EPOS™-navigering med virtuelle
grenser

■ Kan navigere i smale passasjer

■ Værtimer

■ Husqvarna Fleet Services™ *

■ Oppdager gjenstander

■ FOTA – firmware over the air

■ Object detection

■ Værtimer

■ Håndterer skråninger med en helling
på inntil 45 %

■ Husqvarna Fleet Services™

ROBOTIC LAWN MOWER

ROBOTIC LAWN MOWER

AUTOMOWER 535 AWD
®

3500 m²
70 %
22 cm
30 –70 mm
17,0 kg

AUTOMOWER® 520

2400 m²
45 %
24 cm
20 – 60 mm
13,3 kg

Robotgressklipper med drift på alle hjul, utviklet for kommersiell bruk. Utviklet
spesielt for krevende terreng og imponerende ytelse i skråninger (opptil 70 %).
Den håndterer komplekse plener på opptil 3500 m² uten problemer og navigerer seg
enkelt gjennom trange passasjer. Denne gressklipperens smarte funksjoner holder
plener grønne, friske og perfekt klippet, mens du har full kontroll fra kontoret.

Robotgressklipper designet for en effektiv flåte. Den håndterer komplekse plener på
opptil 2400 m² og navigerer seg enkelt gjennom trange passasjer, hindringer, krevende
terreng og skråninger på opptil 45 %. Denne gressklipperens smarte funksjoner holder
plener grønne, friske og perfekt klippet, mens du har full kontroll fra kontoret.

■ Ekstremt god ytelse i skråninger/
terreng

■ Object detection

■ Værtimer

■ GPS-assistert navigasjon

■ Husqvarna Fleet Services™ *

■ GPS-assistert navigasjon

■ Husqvarna Fleet Services™ *

■ FOTA – firmware over the air

■ Værtimer

Arbeidsområdekapasitet, m² (+/– 20 %)

Maks. hellingskapasitet, innvendig, %

Klippehøyde, min.–maks., mm  

Vekt, kg

* Krever en mobiloppkobling fra en lokal teleoperatør. En dataplan for produktets levetid (10 år) er inkludert. (Vær oppmerksom på at vi bare kan garantere funksjonaliteten til selve produktet, og ikke oppetiden eller
dekningen for dataoppkoblingen fra tredjeparter.)

ROB OTT E K N OL OGI

ROBOTTEKNOLOGI

AUTOMOWER®
550 EPOS™

AUTOMOWER® 550

AUTOMOWER®
535 AWD

AUTOMOWER® 520

KAPASITET*
Områdekapasitet, m² (+/– 20 %)

5000

5000

3500

2400

Arealkapasitet per time, m²

208

208

146

92

Maksimal skråningskapasitet, i/ved kant, %

45/15

45/15

70/50

45/15

KLIPPESYSTEM
Klippebredde, cm

24

24

22

24

Klippehøyde, min.–maks., mm

20–60

20–60

30–70

20–60

Høydejustering

Elektriske

Elektriske

Elektriske

Elektriske

Klippesystem

3 dreibare knivblader

3 dreibare knivblader

3 dreibare knivblader

3 dreibare knivblader

Ekstra kniver, stk.

6

6

6

6

NAVIGASJON
Begrensningstype

Virtuell

Kabel

Kabel

Kabel

Navigasjonssystem

Uregelmessig

Uregelmessig

Uregelmessig

Uregelmessig

Automatisk passasjehåndtering

Ja

Ja

Ja

Ja

Automower® Club-produkt

—

Ja

—

—

GPS-assistert navigasjon

—

Ja

Ja

Ja

Følg førekabel

Virtuell transportbane

3

3

3

Søkesystem

EPOS™ Guidance

Pentasearch

Pentasearch

Pentasearch
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PRODUKTINFORMASJON
Oppfattet lydnivå, dB(A)**

65

67

60

Lengde ✕ bredde✕ høyde, cm

72 5 56 5 32

72 5 56 5 31

93 5 55 5 29

72 5 56 5 31

Vekt, kg

14,4

13,5

17,0

13,3

Hastighet, cm/s

65

65

60

42

Beskyttelsesindeks (IP-kode)

IPX4 (ladestasjon IPX1)

IPX4 (ladestasjon IPX1)

IPX4 (ladestasjon IPX1)

IPX4 (ladestasjon IPX1)

Gjennomsnittlig energiforbruk ved maksimal bruk (kWh i
måneden)

24

23

24

17

Strømforbruk under klipping, W

35

35

40

30

Batteritype

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Batterikapasitet, Ah

5,0

10

5,0

3,2

Batterispenning, V

18

18

18

18

Ladesystem

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Ladestrøm, A

7,0

7,0

7,0

2,2

Lavspenningskabel (m)

10

10

10

10

STYRING
Husqvarna Fleet Services™

•

•

•

•

Automower® Connect

•

•

•

•
—

Husqvarna EPOS™-teknologi

•

—

—

Brukergrensesnitt/app for profesjonelle brukere

•

•

•

•

Nøyaktig områdeadministrasjon

•

—

—

—

Værtimer

•

•

•  

•

Parkeringsknapp på ladestasjonen

—

•

•

•

FOTA – firmware over the air

•

—

•

—

SIKKERHET
Oppdager gjenstander

•

•

•

—

Sikkerhetslamper

•

—

—

—

GPS-tyverisporing

•

•

•

•

Tyverialarm

•

•

•

•

PIN-kodelås

•

•

•

•

Løftesensor

•

•

•

•

Kollisjonssensor

•

•

•

•

Løftesensor

•

•

•

•

Referansestasjon

(•)

—

—

—

Hjulbørster

•

•

(•)

•

TILBEHØR

( ) = tilbehør

* Arbeidsområdekapasiteten varierer etter gresstype, jord, klippehøyde, plenkompleksitet og skråninger.

**Oppfattet lydnivå er målt etter ISO 11094:1991.
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TILBEHØR FOR ROBOTGRESSKLIPPERE
NYHET

EPOS™ REFERANSESTASJON

EPOS™TILBEHØRSSETT

ENHANCE HSS-KNIVER

Håndterer RTK-GNSS-signaler mellom produktene
og satellittene. Håndterer flere EPOS™-enheter per
installasjon. Arbeidsområderadius på opptil
500 meter.

Beslag for EPOS™-referansestasjon. Dimensjoner
300 5 250 mm, diameter 32 mm. Til vegg eller mast
Ø30–60 mm tilbehør. Stål.

Blad i karbonstål med to skjærekanter, sveiset med
høyhastighetsstål. Gir ekstra skarphet og holdbarhet
for vanskelige gressområder. Egnet for Fairway-settet.

For EPOS™-referansestasjon, 534 97 19-01

599 80 53-01 (45 deler)
599 80 53-02 (300 deler)

For Automower® 550 EPOS™, 970 46 82-xx

Bruk kun originale kniver fra Husqvarna. Testet og godkjent av
Intertek (et teknisk kontrollorgan) for sikkerhet, funksjon og støynivå
i henhold til EN50636-2-107 og IEC60335-2-107.

SLITESTERKE HSS-KNIVER

ENDURANCE-KNIVER

AUTOMOWER®-KNIVER

Høyhastighets stålkniver med karbonstålkropp og
herdede egger for ekstra levetid og robusthet. Klipper
med fire skarpe kanter for bedre klipperesultater.

Husqvarna Automower® Endurance-kniver har over
dobbelt så lang levetid som klassiske kniver, takket være
derns unike design. Med denne designen kan man ha
et hardere og skarpere egg uten at man kompromisser
med sikkerhetsstandarder. Dessuten har knivene
kutteegg på alle fire sider.

Herdede kniver av karbonstål, utformet for trygg
håndtering og dreiefunksjonalitet. Passer til alle
Automower®-robotgressklippere.

599 80 52-01 (6 stk)
599 80 52-02 (45 stk)
599 80 52-03 (300 stk)
Bruk kun originale kniver fra Husqvarna. Testet og godkjent av
Intertek (et teknisk kontrollorgan) for sikkerhet, funksjon og støynivå
i henhold til EN50636-2-107 og IEC60335-2-107.

595 08 44-01 (6 stk)
595 08 44-02 (45 stk)
595 08 44-03 (300 stk)

577 86 46-03 (9 deler)
577 60 65-05 (45 deler)
577 60 66-04 (300 deler)
Bruk kun originale kniver fra Husqvarna. Testet og godkjent av
Intertek (et teknisk kontrollorgan) for sikkerhet, funksjon og støynivå
i henhold til EN50636-2-107 og IEC60335-2-107.

Bruk kun originale Husqvarna-kniver. Testet og godkjent av Intertek
(et bemyndiget organ) med hensyn til sikkerhet, funksjon og støy
nivåer i samsvar med EN50636-2-107 og IEC60335-2-107.

FAIRWAY-SETT

BEGRENSNINGSKABEL PRO

Senker minimum klippehøyde med 10 mm. Gjør
det mulig å klippe de mest krevende plenene, som
fairwayer på golfbaner og andre kortklipte plener.
Lavere klippehøyde kan påvirke områdekapasiteten.

5,5 mm diameter ekstra slitesterk avgrensningskabel
for installering av Automower®-robotgressklippere.
Egnet for områder med høye krav til styrke (på grunn av
problemer med gnagere, behov for høy motstand mot
UV-stråling osv.). Den doble isolasjonen gjør kabelen
svært robust og mindre sensitiv for riper uten at det
påvirker det elektriske signalet.

For Automower® 550 EPOS™/550/520,
597 49 63-02

593 29 77-02, 300 m

BEGRENSNINGSKABEL
HEAVY DUTY

En robust begrensningskabel for krevende installa
sjoner av Automower®-robotgressklipper. 100 %
kobberkjerne med isolert overflate for å minimere
signaltap.
522 91 41-02, 500 m

ROB OTT E K N OL OGI

HJULBØRSTESETT

SETT FOR UJEVNT TERRENG

UTSKIFTBART TOPPDEKSEL

Holder drivhjulene rene for å opprettholde forbedret
trekkraft.

Gir utmerket trekkraft i ujevne og bratte hellinger,
noe som sikrer at robotgressklipperen Automower®
yter i henhold til dine forventninger. Ytelsen i bakker
øker med ca. 5 % på kanten av plenen, avhengig
av vær og plenkvalitet.

Endre utseende på din Automower® robotgressklipper
ved å skifte ut toppdekselet.

For Automower® 550 EPOS™/550/520, 581 90 31-03
Refillsett hjulbørster, Automower® 550 EPOS™/550/520,
581 98 20-02
Refillsett hjulbørster, Automower® 535X AWD, 505 13 28-03

NYHET

AUTOMOWER®SOLCELLELADER

Passer til Automower® 550 EPOS™/550/520,
581 88 97-02

NYHET

BESKYTTELSE MOT LYNNEDSLAG
Beskytter Automower®-robotgressklipperen samt
ladestasjonen og strømforsyningen mot elektriske
spenningstopper som følge av lynnedslag.
599 90 36-01

Installering av robotgressklippere uten behov for
tilkoblet nettstrøm. Laderens store solpanel (320 watt)
lagrer energi i ett 100 Ah litium-ion-batteri for flere
dager etter hverandre med utvidet driftstid. Du kan
også legge til et batteri til ved behov. Rammen er av
korrosjonsfritt aluminium for lang levetid utendørs.
En alt-i-ett-løsning for rask og enkel installasjon.
For Automower® 550 EPOS™/550/535 AWD/520,
529 46 85-xx

For å se hele utvalget
av tilbehør, gå til husqvarna.com

Grå, Automower® 520, 591 49 60-01
Grå, Automower® 550, 591 49 61-01
Grå, Automower® 535 AWD, 596 30 02-01
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GR ESSKLI PPERE

Gå bak. Vær foran.
Våre profesjonelle gressklippere har smarte og praktiske funksjoner som gjør
arbeidet ditt mer produktivt. Deres kraftige batteri- og bensindrevne motorer, og
deres holdbare klippeaggregater, gjør at de er ideelle for alle områder der gresset
skal klippes. Takket være den robuste designen blir gressklipperne pålitelige
arbeidskamerater i mange år. Husqvarnas evige fokus på ergonomi og bruker
vennlighet betyr at du kan holde tempoet oppe og arbeide effektivt selv
under lange arbeidsøkter.

G RES S K L IPPE R E

PÅ L I T EL IG BAT T ER IK R A F T

Batteristrøm for
profesjonell klippeytelse
Våre batteridrevne gressklippere i 500-serien er
designet for profesjonell bruk. Det betyr kraftige,
børsteløse motorer, holdbart aluminiumchassis og
suveren klippey telse selv i høyt gress, uansett om
du foretrekker bioklipp (mulching) eller oppsamling.
Du kan bruke dem med integrerte batterier eller
ryggsekkbatterier, noe som gjør dem til ideelle
supplementer til din Husqvarna batteridrevne
utstyrspark.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se hele utvalget av gressklippere og tilbehør på
husqvarna.com/ProLawnMowers
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DIGITALT TASTATUR

Bekvem drift og kontroll
Det digitale tastaturet på håndtaket gjør
det enkelt å sjekke batteristatus, slå av/på
savE™ og justere den variable hastigheten
(på selvgående batterigressklippere).

DOBLE BATTERISPOR

Lengre batteritid for
kontinuerlig arbeid
For maksimal driftstid og god produktivitet har
våre batteridrevne gressklippere to batterispor
med en automatisk bryter. Når batteri nr. 1 er tomt,
setter du det i laderen og fortsetter å arbeide
med batteri nr. 2.

F ESTE FOR RYGGSEKKBATTERI

Bruk ryggsekkbatteriet ditt,
men spar ryggen
OPPSAMINGSENHET

Takket være et feste (tilvalg) som ryggsekkbatteriet
kan festes i slipper du bære batteriet med deg i sele.

Stor oppsamlings
kapasitet
Husqvarnas profesjonelle
oppsamlergressklipper har høy
oppsamlingskapasitet med
støvblokkering og bekvem
enhåndstømming.

DIREKTE DREV

4 hastigheter
forover med høyt
dreiemoment
Drivhjulene drives av et direkte drev med en
dedikert, børsteløs elektrisk motor. Det innebærer
høy produktivitet, energieffektivitet og lang levetid.
For transport kan forover-drevet aktiveres uten
at man kobler inn bladene.

POWERBOOST™

Ekstra klippekraft der du trenger det
PowerBoost™-funksjonen øker klippebladenes omdreiningshastighet
automatisk når man arbeider under krevende forhold, f.eks. når man
klipper høyt gress. Dette gir en ”bensin-lignende” brukeropplevelse.

G RES S K L IPPE R E

BRUKERSENTRERT FOKUS

Tar vare på deg
Med Husqvarnas egenskaper og funksjoner som
anti-vibrasjonshåndtak og enkel oppstart vil du
oppleve bedre ergonomi, mindre vibrasjoner
og en enklere arbeidsdag.

CHASSIS

Robust aluminiumschassis
Vi har vært svært nøye med å velge det rette
materialet for gressk lipperne. Ikke minst når det
gjelder klippeaggregatene. De er alle støpt i ett
stykke aluminium, noe som gir optimal stivhet
og forlenger levet iden. Aluminium er et lett
materiale som ikke ruster, og det er solid nok til
å tåle mange år med tøff og krevende drift. Noen
av klippeaggregatene har støtfanger på siden.
Den beskytter aggregatet mot slitasje og gjør
at gressklipperen beholder det fine utseendet
lenger.

KLIPPEAGGREGATETS DESIGN

Suveren klipping i alle situasjoner
De store klippeaggregatene gjør det mulig å klippe store mengder gress samtidig.
Dette er et viktig bidrag til maskinenes velkjente og verdsatte ytelse. Klippe
aggregatets design bidrar også til at man oppnår utmerkede klipperesultater selv
på fuktig underlag. En del klippere har bladbremsclutch, slik at du kan stoppe
klippebladene uten at du må slå av motoren.

GRESSKLIPPERE MED BIOKLIPP

Effektiv klipping og grønnere plener
Mange Husqvarna gressklippere har bioklipp-funksjon, noe som
betyr at gresset klippes to ganger og finhakkes. Det finklipte gresset
brytes raskt ned på plenens overflate og gir næring til jorden. Viktige
næringsstoffer føres tilbake til jorden, og gresset vokser seg sterkere
og sunnere. Dette hindrer også oppvekst av ugress og mose. Den
tette dekningen gir også skygge til jorden og gjør at den holder
bedre på fuktigheten.
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BENSINDREVET GRESSKLIPPER

BENSINDREVET GRESSKLIPPER

LC 551SP

DBY51
179 cm³
2,9 kW @ 2800 o/min.
51 cm
26 –74 mm

189 cm³
3,3 kW @ 2900 o/min.
51 cm
60 –120 mm

En robust maskin designet for klipping av høyt gress og mindre buskvekster. Designet
med tanke på pålitelighet, manøvrerbarhet og ergonomi for å gi brukeren de beste
forutsetningene. Høy klippe-/ryddekapasitet og justering av klippehøyde som er
enkel å bruke på håndtaket. Selvgående med store bakhjul for god trekkraft og
svingbare forhjul for optimal håndtering.

En robust maskin designet for klipping av høyt gress og mindre buskvekster. Designet
med tanke på pålitelighet, manøvrerbarhet og ergonomi for å gi brukeren de beste
forutsetningene. Høy klippe-/ryddekapasitet og justering av klippehøyde som er
enkel å bruke på håndtaket. Selvgående med store bakhjul for god trekkraft og
svingbare forhjul for optimal håndtering.

■ Selvgående, én hastighet

■ Sentral regulering av klippehøyde

■ Selvgående, én hastighet

■ Sentral regulering av klippehøyde

■ Regulerbar klippehøyde

■ Hjul med doble kulelagre

■ Regulerbar klippehøyde

■ Hjul med doble kulelagre

BATTERIDREVET GRESSKLIPPER

BATTERIDREVET GRESSKLIPPER

LC 551iV

LB 553iV

NYHET

1500 W
51 cm
26 –74 mm

Selvgående, batteridrevet gressklipper med et robust 51-cm klippeaggregat,
oppsamlingsenhet og bakhjulsdrift. Den variable hastigheten gir deg bedre kontroll
når du klipper komplekse plener. Ideell for fagfolk som trenger en stillegående og
kraftig gressklipper med lave driftskostnader.
■ Oppsamling / BioClip™ / utkast bak
■ Selvgående, 4-trinns variabel
hastighet

■ To batterispor og mulighet til å bære
på ryggen

1500 W
53 cm
28–65 mm

Selvgående, batteridrevet gressklipper med et robust, finfordelende klippeaggregat
på 53 cm og forhjulstrekk. Variabel hastighet og intuitivt tastatur gir deg full kontroll
på alle plener. Ideelt for profesjonelle som ser etter en stillegående og kraftig
gressklipper med lave driftskostnader.
■ BioClip™

■ To batterispor og mulighet til å bære
på ryggen

■ PowerBoost

■ Selvgående, variabel hastighet med
fire trinn

■ Sentral justering av klippehøyde

■ Sidestøtfanger

■ Sentral regulering av klippehøyde

■ Sidestøtfanger

■ Børsteløs motor

■ Intuitivt tastatur

■ Børsteløs motor

■ Intuitivt tastatur

■ savE™

■ Styre som enkelt kan felles ned

■ savE™

Sylindervolum, cm³
Bensin: Nettoeffekt ved forhåndsinnstilt o/min, kW Batteri: Effekt, W
For flere tekniske spesifikasjoner og opplysninger om motorkraft, se side 136–137.

Klippebredde, cm  

■ PowerBoost

Klippehøyde, min.–maks., mm

G RES S K L IPPE R E

BATTERIDREVET GRESSKLIPPER

LB 548i
1500 W
48 cm
30–60 mm

Robust, batteridrevet gressklipper med et 48-cm (mulching) klippeaggregat.
Ekstremt enkel å starte og betjene. Ideell for fagfolk som trenger en stillegående
og kraftig gressklipper med lave driftskostnader.
■ BioClip™

■ PowerBoost

■ Sentral justering av klippehøyde

■ Sidestøtfanger

■ Børsteløs motor

■ Intuitivt tastatur

■ savE™
■ To batterispor og mulighet til å bære
på ryggen
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BENSINDREVNE GRESSKLIPPERE

LC 551SP

DBY51

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Motorprodusent

Kawasaki

Yamaha

Motornavn

FJ180

MA190V-LE

Sylindervolum, cm³

179

189

Nettoeffekt ved forhåndsinnstilt o/min, kW

2,9 @ 2800

3,4 ved 3200

Motorsmøringstype

Trykksmøring

Skvalpesmøring

Drivstofftankvolum, liter

1,9

1,2

Drivsystem

Selvgående, én hastighet

Selvgående, én hastighet

Drivhjul

Bakhjul

Bak

Hastighet, km/t

4,1

2,3

Klippeaggregat, materiale

Aluminium

Stål

Klippemetoder

Oppsamling/ BioClip™/utkast bak

Sideutkast

Klippebredde, cm

51

51

Klippehøyde, min.–maks., mm

26 –74

60–120

Trinn for klippehøyde

6

4

Justering av klippehøyde

Sentral

Sentral

Hjulstørrelse, foran/bak, mm

210 /210

200/420

Felger, materiale

Aluminium

Plast

Bladtype

Collect

Busk-gatorkniv

Oppsamlertype

Stoff med støvblokker

—

Oppsamlervolum, liter

65

—

Håndtakstype

Ergonomisk

Ergonomisk

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) *

98

98,2

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) **

87

86,6

Vekt, kg

50

58,5

Kulelagrede hjul

•

•

Gasskontroll

•

•

Sammenfellbart håndtak

•

•

Høydejustering av håndtak

•

•

FUNKSJONER

*Støyutslipp i miljøet målt og beregnet som garantert lydeffektnivå ifølge EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i
produksjon samt variasjon fra testkoden med 1–2 dB(A). **Lydtrykksnivå iht. EN ISO 5395-1. Erklærte data for lydtrykksnivå har en typisk statistisk variasjon
(standardavvik) på 1,5 dB(A).

G RES S K L IPPE R E

BATTERIDREVNE GRESSKLIPPERE

LC 551iV

LB 553iV

LB 548i

Kraftkilde

Battery

Battery

Battery

Batteritype

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Batterispenning, V

36

36 V

36

Effekt, W

1500

1500

1500

Drivsystem

Selvgående, variabel hastighet

Self-propelled, variable speed

Skyvemodell

Drivhjul

Rear

Front

—

Hastighet, km/t

5,3

5

—

Klippeaggregat, materiale

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Klippemetoder

Oppsamling/ BioClip™/utkast bak

BioClip™

BioClip™

Klippebredde, cm

51

53

48

Klippehøyde, min.–maks., mm

26 –74

28-65

30 – 60

Trinn for klippehøyde

6

5

6

Justering av klippehøyde

Sentral

Sentral

Sentral

Hjulstørrelse, foran/bak, mm

210 /210

203 /203

208 /208

Felger, materiale

Aluminium

Aluminium

Stål

Bladtype

Collect

Mulcher

Mulcher

Oppsamlertype

Stoff med støvblokker

—

—

Oppsamlervolum, liter

65

—

—

Håndtakstype

Ergonomisk

Straight

Rett

Lydeffektnivå, garantert (LWA), dB(A) *

97

96

93

Lydtrykksnivå ved operatørens øre, dB(A) **

84

95,6

80

Vekt, kg

41

38

31

savE™

•

•

•

PowerBoost™

•

•

•

Doble batterispor

•

•

•

Hjul med doble kulelagre

•

•

•

Sammenfellbart håndtak

•

—

—

Høydejustering av bøylehåndtak

•

•

•

Støtfanger på siden

•

•

•

Ergonomisk, sidejusterbart bøylehåndtak

—

•

•

BioClip™-sett tilgjengelig som tilbehør

•

—

—

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FUNKSJONER

*Støyutslipp i miljøet målt og beregnet som garantert lydeffektnivå ifølge EU-direktiv 2000/14/EF. Det garanterte lydeffektnivået inkluderer variasjon i produksjon samt variasjon fra testkoden
med 1–2 dB(A). **Lydtrykksnivå iht. EN ISO 5395-1. Erklærte data for lydtrykksnivå har en typisk statistisk variasjon (standardavvik) på 1,5 dB(A).
N  /A = Values were not available at time of printing

NOMINELL MOTOREFFEKT EUs maskindirektiv (2006 /42 /EF) trådte i kraft 1. januar 2010. Det krever at alle produsenter må oppgi motorenes nominelle effekt, i kilowatt (kW). Aktuell motoreffekt når motoren er
installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.
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Hold deg ladet.
Akkurat slik du vil.
Batteridrevet utstyr handler om overlegen komfort – mindre støy og
vibrasjoner, lavere vekt å transportere rundt – og ingen avgasser. Å bytte
til batteridrift har mye å si når det gjelder arbeidets innvirkning på miljøet.
Og med vårt brukervennlige system av batterier og ladere har du alt
du trenger for en komfortabel og problemfri arbeidsdag.

FLEKSIBILITET

Bare velg et batteri, og koble til
Det høytytende Husqvarna-batterisystemet gir et stort utvalg
av muligheter, fra lette, integrerte batterier til ryggsekkbatterier.
Batteriene i systemet vårt er bygget for å tåle langtidsbruk,
lades raskt opp og skiftes enda raskere for kontinuerlig bruk.
Batterisystemet tilbyr fleksibel bruk i ulike Husqvarna-verktøy,
og du finner alltid en skreddersydd batteriløsning som
er perfekt for oppgaven.

BAT T E RIE R OG L A DE R E

BAT T ER IK A PA SI T E T

Kraften du trenger. Der du trenger den.
Standardbatteriene våre varer minst like lenge som en drivstofftank,
mens ryggsekkbatteriene våre har nok kapasitet til en hel dag. For vår
batteridrevne motorsag med topphåndtak gir batteriet BLi200X enda
mer kraft til arbeidsdagen din. Dette batteriet er spesialdesignet
for denne sagen, og gir all den ytelsen og effektiviteten du trenger
i tretoppene.

SMART LADING

Fra 0 to 80 % på 30 minutter
Våre ladere passer til alle våre batterier og gjør ladingen rask og enkel.
Den smarte ladealgoritmen lader raskt opp til 80 % – på de fleste
batterier i løpet av bare en halvtime. Så selv om du går tom for batteri,
trenger du ikke å vente lenge før du er i gang igjen.
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Batterier
Utskiftbare Li-ion-batterier med kapasitet
på 94, 180 eller 337 Wh.

Ryggsekkbatteri
Komfortabel, robust ryggsekk
med tilstrekkelig batterikapasitet
for opptil en hel arbeidsdag.

Batteribeltet FLEXI
Komfortabelt belte med plass til opptil tre batterier
og ekstra tilbehør. Tilgjengelig i to ulike versjoner.

BAT T E RIE R OG L A DE R E

Tre tilkoblingsmåter.
Du velger.
1
MASKIN + BATTERI

Kombinasjon optimert for maksimal smidighet

Ladere
Lad integrerte batterier og ryggsekk
batterier raskt med våre ladere med
aktiv batterikjøling.

2
MASKIN + BATTERI + FLEXI BATTERIBELTE MED ADAPTERSETT

Kombinasjon optimert for lavest vekt

3
MASKIN + RYGGSEKKBATTERI + ADAPTER

Kombinasjon optimert for lengst mulig driftstid

Adapter
Med adapteren kan du koble et
r yggsekkbatteri eller et FLEXIbatteribelte med tilkoblingssett til
en håndholdt maskin. Dermed blir
det mindre belastning på armer
og skuldre og du får økt driftstid.
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Hvor lenge vil batteriet vare?
Den tilgjengelige arbeidstiden med et fulladet batteri avhenger av tre variabler: batteriets kapasitet,
hvilken maskin batteriet brukes i og om du utfører lett eller krevende arbeid. Diagrammet viser et
estimat for hvilken driftstid du kan forvente fra det batteridrevne Husqvarna-utstyret i ulike
arbeidssituasjoner.
Ladetiden for et helt utladet batteri avhenger av batteriets kapasitet og hvilke ladere du bruker.
I mange tilfeller vil ladetiden være kortere enn arbeidstiden. Det betyr at hvis du har to batterier,
kan du arbeide kontinuerlig – med det ene batteriet i bruk og det andre på lading.

LADETID FOR ULIKE BATTERIER OG LADERE
BATTERI

LADE
SYKLUSER

QC500

QC330

QC80F /40-C80

LADENIVÅ

LADENIVÅ

LADENIVÅ

BLi950X

1500

1 t 40 min

2 t 20 min

3t

4 t 5 min

—

—

BLi300

1500

35 min

1t

55 min

1 t 20 min

4t

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



Temperaturkrav for lading: min. 5 °C, maks. +40 °C .

ARBEIDSTID PÅ ÉN LADING
BATTERI

540iXP®/ 535i XP®

540iXP®/ 535i XP®/
T540iXP®/T535i XP®

540iXP®/
T540iXP®

530iPX

535iFR

535iRXT/535iRX/
535iFR

520iRX/520iLX

TØMRER

BESKJÆRING

SAGING

BESKJÆRING

FELLING

RYDDING

RYDDING

KREVENDE

KREVENDE

LETT

KREVENDE

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

BLi300

5 t 30 min*

2 t 15 min

1t

5 t 30 min*

3 t 30 min

2 t 30 min

1t

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

3t

1 t 15 min

35 min

3t

2t

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

1t

40 min

—

—

—

40 min

20 min

Kjøretiden er oppgitt i “opp til”- tider og tilsvarer arbeidstid ved bruk av savE: Faktisk arbeid, grunnleggende vedlikehold og bevegelse/klatring under normale forhold.
/ battery belt FLEXI. *** Krever brakett og adapter for bruk med ryggsekkbatterier. **** Krever adapterplate og batteriadapter for bruk med ryggsekkbatteri

* Anbefalt for best ytelse

** Krever BLi ryggsekkbatteri

BAT T E RIE R OG L A DE R E

Så mye kan et team
spare på to år
Bensin er kostbart, det er ikke elektrisitet. Så når du investerer i batteridrevet utstyr, tar det ikke
lang tid før du har tjent inn pengene igjen. I det lange løp kan du faktisk spare mye penger på å
bytte til batterikraft. Dette eksempelet er basert på et hagearbeidsteam på tre personer som
arbeider i to år med et typisk utvalg av sammenlignbart utstyr.

110 000,–

100 000,–

18 000,–
NOK

90 000,–

80 000,–

UTSTYR*

70 000,–

2 håndholdte blåsere, 3 trimmere/rydde
sager, 2 hekksakser, 1 stanghekksaks med
sammenlignbar kapasitet og ytelse

60 000,–

INTEGRERTE BATTERIER
2 × BLi100, 5 × BLi200 and 3 × BLi300

50 000,–

RYGGSEKKBATTERIER
40 000,–

1 × BLi950X

LADERE

30 000,–

4 × QC500

ETTERFYLLING/LADING*
*S ammenligningene er basert på daglig og typisk profesjonell
bruk, med sesonger som varer fra 50 til 150 dager. Drivstoff
kostnadene er basert på alkylatbensin (2,3 € / L) eller elek
trisitet (0,10 € / kWh). Andre kostnader, f.eks. service og
reparasjoner, er ikke inkludert.

KOSTNAD

20 000,–

BENSIN

530iPT5/
530iP4



520iHT4/520iHE3/
520iHD70/520iHD60

550iBTX**

BATTERI

530iBX***/ 525iB

LB 553iV *** LC 551iV ****

LB 548i ****

K 535i

BESKJÆRING

LETT

KREVENDE

LETT

KREVENDE

LETT

KREVENDE

KLIPPING

KLIPPING

KLIPPING

KAPPING

BLi950X

11 t 30 min

12 t 30 min

6t

1 t 45 min

1t

3 t 30 min

1 t 45 min

1 t 50 min

1 t 35 min

2 t 20 min

—

BLi300

3 t 30 min

3 t 45 min

1 t 45 min

—

—

1t

35 min

35 min

30 min

45 min

opptil 240 stk.

BLi200X

2t

2t

1t

—

—

35 min

15 min

—

—

—

opptil 140 stk.

BLi200

2t

2t

1t

—

—

35 min

15 min

20 min

15 min

25 min

opptil 140 stk.

BLi100

50 min

1t

30 min

—

—

20 min

10 min

—

—

—

—

Anbefalt
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RYGGSEKKBATTERI

RYGGSEKKBATTERI

HUSQVARNA BLi950X

SELE

1120 Wh
9,4 kg med sele

Ryggsekkbatteri med svært høy kapasitet, 31,1 Ah. Gir langvarig kraft og ytelse i
toppklasse, slik at du kan arbeide med færre pauser og høyere effektivitet. Den
justerbare selen er ergonomisk designet og gir ypperlig komfort takket være brede,
polstrede remmer og et hoftebelte. Kan lades opptil 1500 ganger.
967 09 32-01

Ergonomisk designet sele for bæring av et rygg
sekkbatteri. Med denne selen kan du lett ta av og bytte
batterier mellom teammedlemmer, samtidig som selen
er optimalt justert og tilpasset for hver arbeider. Det er
også en perfekt sele for skogsryddesagen 530iPX.
582 90 90-01

BATTERI

BATTERI

BATTERI

BATTERI

HUSQVARNA BLi300

HUSQVARNA BLi200X

HUSQVARNA BLi200

HUSQVARNA BLi100

337 Wh
1,9 kg

Integrert 9,4 Ah-batteri for profesjonell
bruk. Har utmerket driftstid og markeds
ledende forhold mellom kapasitet/vekt.
Med 4-LED ladeindikator, allværsdrift og
utmerket kjøling. Kan lades opptil 1500
ganger.
967 07 19-01

180 Wh
1,3 kg

180 Wh
1,3 kg

Integrert batteri på 5,0 Ah optimalisert
for bruk med motorsagen T540i XP®.
Gir enestående driftstid i en slank
utforming. Med ladeindikator med
4 LED og utmerket avkjøling og kan
brukes i all slags vær. Kan lades
opptil 1500 ganger.

Integrert 5,0 Ah-batteri for profesjonell
bruk. En slank pakke med god driftstid.
Med 4-LED ladeindikator, allværsdrift
og utmerket kjøling. Kan lades opptil
1500 ganger.

94 Wh
0,9 kg

Integrert 2,6 Ah-batteri for profesjonell
bruk. Sørger for lav vekt. Med 4-LED
ladeindikator, allværsdrift og utmerket
kjøling. Kan lades opptil 1500 ganger.
967 09 18-01

967 09 19-01

970 44 89-01

NYHET

LADER

HUSQVARNA
QC500 / QC330

LADER

LADER

SPENNINGSOMFORMER

HUSQVARNA 40-C80

HUSQVARNA QC80F

HUSQVARNA VI600F

Ekstremt rask ladeenhet. Kjøler aktivt
batteriene. 2-LED statusindikator.

Husqvarna 40-C80 er en kompakt
bordlader med ett rom, egnet for lading
over natten.

QC80F er en feltlader for lading fra et
12 V bil-/lastebiluttak under transport.

Muliggjør rask lading i felten ved å om
forme 12 V DC fra et hvilket som helst
blysyrebatteri til 220 V AC for dine hurtig
ladere av typen QC500, QC330 eller
QC80.

QC500, 967 09 15-01
QC330, 967 09 14-01

970 48 78-01

967 62 83-01

967 62 85-01

BAT T E RIE R OG L A DE R E

Husqvarna FLEXI-batteribelte
Med Husqvarnas batteribelte FLEXI kan du bære med
deg opptil tre Husqvarna BLi-batterier og tilbehør. Det
gir økt komfort under lange, produktive arbeidsdager.
Ved å ha produktet koblet til batteriet, og bære batteriet
i beltet, kan du redusere belastning på armer og hender.
Holdbar og komfortabel design for krevende arbeid.

BATTERY BELT FLEXI

BATTERY BELT FLEXI

1. SELE FOR FLEXI-BATTERIBELTE

ADAPTER KIT

CONNECTOR KIT

Takket være de polstrede skulderremmene fordeler
selen belastningen over skuldrene når du bruker
maskiner i ulike vinkler.
593 83 76-01

2. ADAPTER
Kobler det håndholdte utstyret ditt til et
ryggsekkbatteri eller Flexi-batteribelte med
tilkoblingssett slik at du får en mer komfortabel
arbeidsdag.

For tilkobling av Husqvarna-produkter med et BLibatterispor. Også for bæring av reservebatterier
og tilbehør.

For tilkobling av Husqvarna 530iBX blåser. Også
for bæring av reservebatterier og tilbehør. Adapter
tilgjengelig for tilkobling til Husqvarna-produkter
med et BLi-batterispor (selges separat).

590 77 67-02

590 77 67-03

582 78 05-01

3. TILBEHØRSBAG
Praktisk bag som passer til ditt FLEXI-batteribelte.
For oppbevaring av alle typer små verktøy, vannflaske
og annet tilbehør.
596 25 29-01

4. BLi-BÆRER
Fest opptil tre BLi-holdere i FLEXI-batteribeltet eller én
holder på Balance XB-selen.

TILBEHØR BATTERY BELT FLEXI

590 77 72-01

1

3

5. K OMBIHYLSTER MED KILELOMME
Kombihylster for løftetang eller -krok pluss en lomme
for kiler.
593 83 83-02

6. FIL- OG KOMBIVERKTØYHOLDER
4
5

Holder for én rund og én flat fil, samt kombiverktøy.
Holderen sikrer effektivt at verktøy ikke blir ødelagt
eller mistes.
593 83 94-01

7. SPRAYBOKSHOLDER
Hylster for en sprayboks som sørger for at den holdes
sikkert på plass.
593 83 95-01

8. BÆREKROK
2

6

7

8

Universalkrok for bæring av ulike verktøy, vannkanner
eller annet utstyr.
593 83 96-01

BATTERIKASSE

BATTERIKASSE AV KRYSSFINÉR

En kasse for trygg transport og oppbevaring av batterier, ladere og annet tilbehør
fra Husqvarna. Medium boks 400×300×210 mm med skum i lokket og plastinngang,
passer for 6 BLi 100 /200-batterier eller 4 BLi 100/200/300-batterier
og 1 QC330/500 lader.

En holdbar trekasse for praktisk beskyttelse og transport av to 36 V BLi-batterier og én lader.
Konstruert for profesjonell bruk. UN 3480-sertifisert for transport av litium-ionbatterier.
Dimensjoner utside: 408 x 234 x 224 mm.
529 47 51-01

597 16 85-01
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HUS QVA R N A DR I VS TOF F K A NNER

Fyll og etterfyll i en fei
Våre drivstoffkanner gjør det enkelt å fylle
på drivstoff. Velg mellom flere størrelser og
varianter, med overfyllingsbeskyttelse og
andre praktiske funksjoner. Kombikannene
er spesielt praktiske, fordi de har separate
beholdere for drivstoff og kjedeolje samt
en liten verktøykasse.

Gi din Husqvarna
en sunn diett
Hvis du vil at utstyret ditt skal yte optimalt, dag etter dag, skal du bruke
kun det beste drivstoffet og de beste smøremidlene. Når du velger fra vårt
utvalg, kan du være sikker på at du får den samme gode kvaliteten som
vi brukte da vi utviklet og testet din Husqvarna.

D RIVS T OF F OG S M ØR E M IDL E R

HUSQVARNA TOTAKTSOLJE, XP®

Den perfekte oljen
for alle våre totaktsmotorer
En utmerket, helsyntetisk og biologisk nedbrytbar totaktsolje
utviklet for tøff bruk med høye belastninger og høy motor
hastighet. Egnet for alle Husqvarna-produkter, spesielt for
motorer med et sylindervolum på over 55 cm³. Oppfyller kravene
i JASO FD / ISO EGD og Rotax 253 snøskutertest. VEF-godkjent.
0,1 liter, 578 18 03-03
1 liter, 578 03 70-03
4 liter, 578 03 71-03
10 liter, 578 18 00-03
208 liter, 57818 04-03

HUSQVARNA TOTAKTSOLJE, LS+
En halvsyntetisk olje som avgir lite røyk. Gir svært god beskyttelse
mot fastbrenning, både mot lean- og karbonrelaterte stempel
fastbrenninger. Tilsetningspakken er en av de beste på markedet.
Oppf yller kravene i JASO FD / ISO EGD og Rotax 253 snøskuter
test. VEF-godkjent.
0,1 liter, 578 18 03-02
1 liter, 578 03 70-02
4 liter, 578 03 71-02
10 liter, 578 18 00-02
208 liter, 578 18 04-02

Fem fordeler med
Husqvarna XP®-olje
■ Gir din Husqvarna-motor de beste forholdene
slik at den kan yte opp til sitt fulle potensial når
det gjelder kostnad/spesifikasjon.
■ Minimerer nedetiden og behovet for service.
■ Maksimerer motorens levetid.
■ Forbedrer arbeidsmiljøet.
■ Reduserer miljøavtrykket.

X P® OL JE

HUSQVARNA XP® RE-POWER 2 DRIVSTOFF

Reduser karbonavtrykket
De beste verktøyene fortjener det beste drivstoffet. Husqvarna XP®
Re-Power 2 er et forhåndsblandet drivstoff for Husqvarnas totakts
motorer. Det inneholder vår etanolfrie, høykvalitets alkylatbensin med
fornybart innhold, blandet med nøyaktig den rette mengden helsyntetisk
XP® totaktsolje. Dette drivstoffet garanterer en ekstremt ren og effektiv
forbrenning, med mindre skadelige utslipp samt mindre risiko for
korrosjon og avsetninger på motorens komponenter.
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HUSQVARNA TOTAKTSOLJE, XP®
SYNTETISK

HUSQVARNA ACTIVE
RENSESPRAY

Husqvarnas nye, helsyntetiske og biologisk nedbrytbare
Syntetisk totaktsolje (64 % iflg OESD301B) er utviklet for
tøff bruk under tung belastning og med høy motorhastighet.
Den er utviklet med et helt nytt sett askefrie tilsetnings
stoffer mot slitasje, noe som gir ekstremt god smøring, lavt
røykutbytte og mindre belegg på stempelet og i veivhuset
enn konkurrerende oljer. Den passer for alle Husqvarnas
produkter, og særlig for motorer med sylindervolum
på over 55 cm³.

Husqvarna Active rensespray er fosfatfri
og biologisk nedbrytbar. Effektiv for ren
gjøring av motorsager, hagemaskiner,
luftfiltre og klær.
0,5 liter, 597 25 57-01

0,1 liter, 587 18 03-03
1 liter, 587 03 70-03

HUSQVARNA BIOLOGISK KJEDEOLJE,
X-GUARD
En premium bio-kjedeolje, basert på fornybare råmaterialer.
Biologisk nedbrytbar og ikke giftig. Anbefalt som en helårs
kjedeolje med førsteklasses smøring og adhesjon. Svært
gode egenskaper for lagring og beskyttelse mot rust.
1 liter, 596 45 73-01
5 liter, 596 45 73-02
10 liter, 596 45 73-03
20 liter, 596 45 73-04
200 liter, 596 45 73-05

HUSQVARNA TRANSMISJONSOLJE, 10W-30
HUSQVARNA MINERAL SAGKJEDEOLJE
Med bindemiddel for motorsager med høy ytelse. Garantert
liten slitasje på kjeder og skinner. For universalbruk året
rundt.
1 liter, 579 39 60-01
5 liter, 579 39 61-01
20 liter, 579 39 62-01
200 liter, 579 39 63-01

HUSQVARNA LUFTFILTER-OLJE
Effektivt fanger og holder partikler i filteret, holder motoren
renere og reduserer slitasje.
1 liter, 531 00 92-48

Hydrostatisk transmisjonsolje med høy ytelse spesialutviklet for bruk
med Husqvarna AWD-kjøretøyer for å gi lengre levetid. Gir enestående
skjærestabilitet, forebygger oksidasjon og slitasje. Egner seg til både
varme og kalde temperaturer.
1 liter, 597 68 70-01
4 liter, 597 68 70-04

HUSQVARNA FIRETAKTSOLJE, SAE 10 W‑40
Olje av høy kvalitet for alle våre firetaktsmotorer. Utviklet for lett start ved
lave temperaturer, perfekt smøring under alle bruksforhold, med lavt
oljeforbruk. Oppfyller kravene i API SL (CF), ACEA A3 (B3).
0,08 liter, 531 00 92-71
1 liter, 577 41 97-04
1,4 liter, 577 41 97-02

HUSQVARNA SNØFRESEROLJE, 5W-30
Syntetisk motorolje av høy kvalitet for bruk ved lave temperaturer,
spesialutviklet for å beskytte motorer som krever standardene
API SN og ILSAC GF-5. Egner seg til bruk i snøfresere, firetakts
gressklippere med luft- eller vannkjøling og små traktorer.
1 liter, 597 68 68-01

HUSQVARNA XP® RE-POWER 2

Bensinen din
Husqvarna vil ha
Husqvarna XP® Re-Power 2 er en alkylatbensin med fornybart
innhold. XP® Re-Power 2 er forhåndsblandet med Husqvarna
XP-olje, som er helsyntetisk og biologisk nedbrytbar, og opp
fyller dermed JASO FO/ISO EGD-kravene. Bensinen anbefales
for alle Husqvarnas totaktsmotorer og gir maksimal ytelse.
XP® Re-Power 2 med fornybart innhold reduserer mengden
skadelige utslipp sammenlignet med vanlig bensin, og dermed
oppnår du mindre miljøpåvirkning og forbedret arbeidsmiljø.
5 liter, 597 66 99-01

HUSQVARNA RE-POWER 4
En alkylatbensin som er ideell for små firetakts
motorer. Gir mindre avsetninger under forbrenning,
noe som holder motordelene renere og forlenger
motorens levetid. Dette drivstoffet har mindre miljø
påvirkning enn vanlig bensin, spesielt når det brukes
i små motorer uten systemer for utslippskontroll.
5 liter, 597 66 98-01

HUSQVARNA
HURTIGFYLLER
Drivstofftut med optimert strømning
og autostopp-funksjon for bruk med
Husqvarnas 5-liters kanne for alkylat
bensin. Med denne tuten kan du fylle
på drivstoff raskt uten søl eller spill.
Tuten har også en mekanisk lås.
582 06 66-01
586 11 06-01 (25 liter)

D RIVS T OF F OG S M ØR E M IDL E R

HUSQVARNA ECO
SMØREFETT
For vinkeldrev i ryddesager. Testet
smørefett som smører giret og absorber
aksialkreftene. Miljøvennlig. Biologisk
nedbrytbart.

HUSQVARNA BENSINK ANNE,
15 LITER

100 g, 503 97 64-01

Enklere påfylling

FETTPRESSE
Til smøring av lager på stangspiss og
clutchens nålelager.

Bensinkanne for hjulgående maskiner. Den
gir deg en innovativ måte å fylle drivstoff på,
takket være tre unikt plasserte ergonomiske
grep og tutens spesielle design. Dette gjør det
enkelt å løfte og bære kannen, og du kan fylle
drivstoff uten søl eller spill.

595 01 17-01, forhåndsfylt

580 75 45-01
Bensintut, 586 11 06-01

HUSQVARNA
MULTI‑PURPOSE SMØREFETT
Smørefett med god korrosjonsbeskyttelse
og belastningskapasitet. Egnet for generell
smøring.
225 g, 502 51 27-01

HUSQVARNA KOMBIKANNE, 2,5 LITER

Det du trenger av drivstoff
og kjedeolje – i én kanne
Gjør at du kan etterfylle raskt uten søl eller spill. De to beholderne
er designet slik at du oppnår en optimal blanding av drivstoff og
kjedeolje. Integrert verktøyboks for reservedeler som du trenger
ofte Godkjent i samsvar med FN-anbefalinger.
580 75 42-01
Bensintut, 586 11 04-01
Oljetut, 586 11 05-01
Vinteroljetut, 586 11 07-01

BENSINTUT
Bensintut med effektiv beskyttelse mot
overfylling. For Husqvarna drivstoffkanne
og kombikanne (6 liter).
505 69 80-02

OLJETUT
HUSQVARNA KOMBIKANNE, 6/2,5 LITER

HUSQVARNA DRIVSTOFFKANNE, 6 LITER

Kombikanne med effektiv beskyttelse mot overfylling. Når tanken er
full, stenges fylleren automatisk og du kan løfte opp kannen uten søl.
Godkjent i samsvar med FN-anbefalinger.

Kanne med effektiv beskyttelse mot overfylling. Godkjent i samsvar
med FN-anbefalinger.

505 69 80-00

505 69 80-01

Oljetut med innvendig lufting for Husqvarna
oljekanne og kombikanne (6 liter).
505 69 80-03

LOKK MED FESTEHEMPE
For bruk på Husqvarnas egenutviklede
olje- og bensintut.
505 69 80-11
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VERNEUTSTYR

Forbli sikker.
Beveg deg fritt.
Godt verneutstyr må kunne tåle krevende forhold og gi nødvendig
beskyttelse. Det er grunnen til at vi kun bruker materialer av høy kvalitet.
Hver jobb stiller ulike krav. Vårt utvalg av verneklær er laget med tanke
på alle typer arbeid. Faktum er at vårt store utvalg av verneklær, med de
nyeste innovasjoner i design og materialer, gir deg det beskyttelsesnivået
og den komforten du trenger for å få jobben gjort.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se det store utvalget på
husqvarna.com/ppe

UTSTYR FOR HAGESPESIALISTER

Skreddersydd for rydding og trimming
Hvis du tilbringer dagene dine med å arbeide med en trimmer eller
ryddesag, bør du sjekke vår Technical-serie. Den er designet med lette,
men likevel slitesterke materialer, med ekstra polstring som reduserer
belastningen på skuldrene dine og beskytter den høyre hoften din, slik
at du kan arbeide komfortabelt i en sele hele dagen, under alle forhold.
Les mer på side 166–167.

VER N E UT S T Y R

KOMFOR T

En nytelse å arbeide i
Vårt utvalg av verneklær er designet for å holde deg
komfortabel og fokusert hele dagen. Klærne er nøye
utformet for en perfekt passform, med lett stretch
materiale, ekstra polstring og forbøyde materialer
på de rette stedene slik at du kan bevege deg fritt
med minimal innsats. Ventilerte jakker, bukser
og hjelmer bidrar til at du holder deg sval, selv
når du arbeider hardt.

BE SK Y T T EL SE

Kompromiss ikke
med sikkerheten
Å arbeide utendørs kan noen ganger være farlig. For å
minimere risikoen for skader må du sørge for å velge riktig
verneklær og rett utstyr. Produktseriene Technical Extreme
og Technical er spesifikt utviklet for de tøffe kravene som
profesjonelt skogs- og hagearbeid stiller. Med materialer
av høy kvalitet, sagbeskyttelse og brukervennlig design
beskytter disse produktene effektivt lemmer,
hode, ører og øyne.

TECH-KNEE-TEKNOLOGI

Ekstra beskyttelse og mobilitet
EKSTRA BESKYTTELSESLAG Tech-Knee for utmerket beskyttelse
mot sagkjeder, takket være de ekstra fiberlagene. Dette forbedrer
sikkerheten, spesielt i situasjoner der buksene sitter tett rundt kneet.
FORBØYD MATERIALE Hele kneet, inkludert materialet som beskytter
mot sagkjedet, er forbøyd for å sikre en perfekt passform under alle
arbeidsforhold.
VANNAVVISENDE Kneet har et vannbestandig innvendig fôr og et
ytre lag laget av vannavvisende materiale, noe som hindrer at vann og
fuktighet kan trenge gjennom sagbeskyttelseslagene. Det innebærer
at du kan arbeide komfortabelt under våte forhold i lengere tid.
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V ER N EUTSTYR

TECHNICAL EXTREME

Lav vekt, høy ytelse.
Hver dag.
Laget for folk som trenger komfort med lav vekt og materialer
som puster og beskyttelse under ekstreme forhold. Med forbøyde
knær og ermer, slim fit, holdbart stretchmateriale, beskyttelse og
smart oppgavespesifikk design, er disse plaggene designet for
at man skal kunne yte optimalt hele dagen.

SKOGSJAKKE, TECHNICAL EXTREME

Den ultimate skogsjakken
Designet for lange arbeidsøkter i de mest utfordrende miljøer. Lav vekt, tøy som
puster og forbøyde albuer gir deg større bevegelighet, mens effektive ventilasjons
åpninger på ryggs tykket og den nedre delen av ryggen holder deg sval når du
arbeider hardt. Har tøy med høy synlighet og refleksbånd.
582 33 10-xx, str. S–XXL
582 34 07-xx, kvinnestørrelse XS–M

VERNEBUKSE, TECHNICAL EXTREME

Sikkerhet med høyere
komfort enn noensinne

CLASS 1

Designet for heltidsarbeid i skogen på høyeste profesjonelle nivå. Smart bruk
av refleks, lett stretchmateriale og Cordura®-forsterkede partier gir beskyttelse,
holdbarhet og produktivitet hele dagen. Moderne slim fit gir suveren komfort
og bevegelighet med justerbar midje, Tech-Knee, forbøyde knær og ventilasjons
åpninger. Bukseseler følger med. Oppfyller EN ISO 11393 klasse 1 (20 m /s).
Str. XS–XXL.
529 51 58-xx
Også tilgjengelig med 7 cm lengre ben (str. M–XL).

Tech-Knee for optimal beskyttelse

Justering for perfekt passform

De ekstra fiberlagene forbedrer sikkerheten,
spesielt i situasjoner der buksen sitter stramt
rundt kneet.

Klærne har borrelås ved håndledd og ankel samt
elastisk snorstramming ved midjen og nederst
på jakken, slik at du kan justere klærne for
en perfekt passform.

Bukseseler inkludert

Lommer for mobiltelefonen

Buksen har seler av god kvalitet, slik at den holdes
sikkert og komfortabelt på plass hele dagen.

Brystlommene har en polstret fôring for mobil
telefonen din, slik at den er godt beskyttet
og lett tilgjengelig til enhver tid.

VER N E UT S T Y R

TECHNICAL ROBUST

CLASS 1

VERNEBUKSE, TECHNICAL ROBUST

Laget for lange, harde
arbeidsdager
Ren design for optimal pålitelighet, med robust Dyneema®-stoff på fronten
og forsterkninger i skrittet i Aramid-stretch og med Cordura® rundt anklene.
Tykk beskyttelse rundt anklene og stretchstoff på buksens bakside sikrer
komfort og produktivitet – slik at du får mer ut av hvert skift. Oppfyller
EN ISO 11393 klasse 1 (20 m /s). Str. S–XXL.
529 51 61-xx

Laget for å vare
Takket være de slitesterke materialene som
er brukt og forsterkninger i Dyneema®, Aramidstretch og Cordura® i skrittet og ved anklene,
tåler buksen kraftig bruk.

Flått- og snøbeskytter
Lukkes stramt med elastikk og justerbare knapper
rundt ankelen. Forhindrer at snø og flått kommer
inn i buksen.

Godt ventilert
Åpninger ved bærestykket og i nedre del av ryggen
gir god ventilasjon. Glidelåser i armhulene og på
baksiden av buksebena lar deg justere luftstrømmen
som ønsket.

Hold buksen på plass
Fest støvelkroken på innsiden av oppbretten til
lissene dine, slik at buksebenet holdes på plass.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

Hold utstyret ditt
i god stand
Verneklær må vaskes regelmessig for at de skal beholde
sine beskyttende egenskaper. Dette produktet er fosfatfritt
og biologisk nedbrytbart og er derfor blitt klassifisert som
miljøkompatibelt. Også effektivt til rengjøring av sagkjeder,
hagemaskiner, luftfiltre, osv.
583 87 69-01
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VERNEBUKSE, TECHNICAL EXTREME ARBOR

Laget for arborister,
designet for klatring
Technical Extreme Arbor-buksen er designet for utfordringene ved å klatre og
arbeide i trær og tilbyr en kombinasjon av sikkerhet, smidighet og funksjon. Med
sterke og lette forsterkninger i Dyneema®, Cordura® og Kevlar® er den laget for
å tåle slitasje der det behøves mest. Designen kombinerer de viktige funksjonene
i Technical Extreme-utvalget med funksjoner som er tilpasset for behovene til
arborister for å passe med klatreutstyr. Oppfyller EN ISO 11393 klasse 1 (20 m/s).
Str. S–XL.
529 51 59-xx

CLASS 1

ARBORISTHJELM, SPIRE VENT

Hold hodet kaldt
og beskyttet
Lett, komfortabel hjelm med signalfargedetaljer for
profesjonelle arborister. Optimal ventilering takket være
mange luftinntak og luftrommet på innsiden av hjelmen.
Har komfortabel polstring med et hurtigtørkende stoff
som enkelt kan fjernes for rengjøring. Mulig å sette på
hørselsvern – passive eller med X-COM R – med en
adapter. Godkjent i henhold til EN 12492.
597 68 18-01
Kan utstyres med tre typer støtbestandige
polykarbonatvisirer; blankt, speil eller røyk.
Blankt, 598 86 23-01
Røyk, 598 86 23-02
Speil, 598 86 23-03

God ventilasjon

Forlenget ben

Ventilert for optimal pusting og komfort i krevende
arbeid og høye temperaturer.

Det er lagt til tre ekstra centimeter for å sikre
at buksen holder seg over støvelen ved klatring,
for beskyttelse og komfort.

Komfortabel hakestropp

Krok og løkke på selene

Den firepunkts hakestroppen er laget av økologisk
skinn som kan vaskes for maksimal komfort og god
passform.

Selene er enkle å ta av, slik at du kan bytte raskt
og enkelt avhengig av det arbeidet du skal utføre.

VER N E UT S T Y R

BEKLEDNING FOR ARBORISTER

Skreddersydd for trepleie
og bæskjæring på høyt nivå
Som profesjonell arborist har du spesielle krav når det gjelder verneklær med tanke på
sikkerhet, mobilitet og komfort. Når vi designer og produserer Husqvarnas arboristklær,
velger vi de beste produktene i våre Technical- og Technical Extreme-kolleksjoner
og redesigner dem for å skape den ultimate bekledningen for arborister.

Holdbare og lette forsterkninger
Avanserte materialer med Dyneema®, Cordura®
og Kevlar® for maksimal motstand mot slitasje
på de stedene der det behøves mest. Ekstra
forsterket skritt med stretch.

Lett tilgjengelige lommer
Sidelommer med toveis glidelåser for lett tilgang
når du bruker sele, og doble lårlommer med løkker
for oppbevaring.

CLASS 1

SKOGSJAKKE,
TECHNICAL ARBOR
Kombinerer slitesterke materialer
med oppgaveorientert design og sag
beskyttelse for jevnlig skogsarbeid.
Laget av toveis stretchpolyester med
nøye bearbeidet passform og for
sterkninger fra albuen til håndleddet.
Det gir komfortabel bevegelighet,
solid holdbarhet og god ytelse hele
dagen. Oppfyller EN ISO 11393,
klasse 1. Str. S–XL.
529 51 62-xx
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TECHNICAL

Kle deg for en
produktiv arbeidsdag
Serien Husqvarna Technical er designet og produsert for å vare hele dagen, hver
dag. Oppgaveoptimalisert design møter moderne stil. Samtidig er den behagelig og
tøff med lett stretchmateriale, forsterkninger der du trenger det og forbøyde knær
og albuer for god holdbarhet og ytelse. Du ser bra ut, og du jobber enda bedre.

CLASS 1

SKOGSJAKKE HIGH VIZ,
TECHNICAL

PROFESJONELL T-SKJORTE
MED SIGNALFARGER, TEKNISK

VERNEBUKSE HIGH VIZ,
TECHNICAL

SKOGSJAKKE VENT,
TECHNICAL

Robuste materialer med lav vekt og oppgave
orientert design gjør denne jakken ideell for
daglig skogarbeid i miljøer der det er viktig
med god synlighet. Oppfyller EN ISO20471
klasse 3 og er laget av lett, toveis stretch
polyester med en nøye bearbeidet passform.
Str. S–XXL.

T-skjorte med glidelås foran, lang rygg, lett
tilgjengelig forlomme og reflekstape. Denne
t-skjorten med signalfarger er testet og god
kjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og
frakter fuktigheten bort fra koppen for å holde
deg avkjølt og varm. Tilgjengelig med lange
eller korte ermer. Størrelse S–XXXL.

Designet for regelmessig skogsarbeid under
varmere forhold. Laget av 100 % mikro
polyester på front, skuldre og ermer, og 100 %
strikket polyester under ermene og på ryggen,
og har dermed ekstra ventilasjon slik at du
holder deg sval og tørr. Str. S–XXL.
582 33 43-xx

596 30 37-xx

Kortermet, 596 30 39-xx
Langermet, 596 30 38-xx

For arbeid der du trenger bedre synlighet,
f.eks. langs veier. 4-veis stretch der det kreves
slik at du kan bevege deg friere, sikrere og mer
komfortabelt. De forbøyde bena gir maksimal
mobilitet, og refleksbånd sørger for god
synlighet og økt sikkerhet, mens de forsterkede
knærne og bena gir holdbarhet under krevende
bruk. Oppfyller EN ISO 11393 klasse 1 (20 m /s)
og EN ISO 20471 klasse 2. Str. S–XXL.
529 51 83-xx

FUNCTIONAL

CLASSIC

Komplett sortiment på husqvarna.com

Komplett sortiment på husqvarna.com

NYHET

T-SKJORTE TIL ARBEID,
TEKNISK
Lett og stilig t-skjorte laget av resirkulert
polyester. Med glidelås foran, lang rygg
og lett tilgjengelig forlomme med glidelås.
T-skjorten er ideell for bruk i varmt vær.
Materialet frakter fuktighet bort fra kroppen
og tørker raskt. Tilgjengelig med lange eller
korte ermer. Størrelse S–XXXL.
Kortermet, 597 66 11-xx
Langermet, 597 66 12-xx

CLASS 1
CLASS 2

VERNEBUKSE, FUNKSJONELT
Utformet for enkel bruk ved lett skogsarbeid.
Laget av holdbare kvalitetsmaterialer, inklu
dert forsterkninger i Cordura®. Kvalitets
festene sørger for god passform, mens
ventilasjonsglidelåsene, tommestokklommen,
refleksbånd og forsterkninger rundt knærne
og anklene sørger for sikkerhet, produktivitet
og komfort. Overholder EN ISO 11393 klasse 1
(20 m/s). Størrelse 46–62.
Midjemodell Class 1, 529 51 85-xx
Midjemodell Class 2, 529 51 88-xx
Selemodell Class 1, 529 51 86-xx

CLASS 1

BESKYTTENDE
OVERTREKKSBUKSE,
FUNCTIONAL
Komfortabel overtrekksbukse designet for
generelt arbeid med motorsag i alle værfor
hold. Enkelt å ta på og bruke over arbeids
buksen. Passformen i livet og bena kan enkelt
justeres med stropper og spenner, og den har
borrelås på leggene. Cordura®-forsterkninger
på knærne og anklene gjør den mer slitesterk.
Lett synlig oransje front med reflekslogo gjør
den lett å se. Overholder EN ISO 11393 klasse
1 (20 m/s). Størrelse S–L.
531 08 04-xx

CLASS 1

VERNEBUKSE, CLASSIC
Pålitelig beskyttelse for deg som bruker
motorsag av og til. Laget av solid polyester/
bomullstwill. Beskyttelsesfeltet er forsterket
nederst på innsiden for å tåle slitasje fra
støvler. Overholder EN ISO 11393 klasse 1
(20 m/s). Størrelse 44–64.
Midjemodell, 529 51 89-xx
Også tilgjengelig med -5 cm ben (44–64)
Selemodell, 529 51 96-xx

VER N E UT S T Y R

SKOGSJAKKE, TECHNICAL

Stretchmateriale for
bevegelsesfrihet
Laget av slitesterke, men likevel lette materialer. Har
oppgaveorientert design og er ideell for det daglige skogs
arbeidet. Fireveis stretchpolyester med nøye bearbeidet
passform sikrer komfortabel bevegelighet og mindre innsats.
Ventilasjonsåpninger på ryggstykket og nedre del av ryggen
for komfort og ytelse. Str. S–XXL.
582 33 21-xx.

CLASS 1

VERNEBUKSE, TECHNICAL

Forsterket der du
trenger det
Designet for daglig skogsarbeid, hele dagen. Robust
konstruksjon med Aramide- og Cordura®-forsterkninger.
Lett stretchmateriale og tett passform holder brukerne
komfortable og produktive, mens forbøyde knær og
ventilerte lommer og glidelåser bidrar til å gjøre hvert
skift virkelig produktivt. Oppfyller EN ISO 11393
klasse 1 (20 m /s). Str. S–XXL.
Midjemodell, 529 51 64-xx
Også tilgjengelig med +7 cm ben (S–XL)
Også tilgjengelig med 5 cm kortere ben (S–XXL)
Selemodell, 596 30 44-xx
Også tilgjengelig med –7 cm ben (S–XL)

Forbøyde knær

Godt ventilert

Knærne er formsydd slik at de gir maksimal
bevegelse uten at det går utover sikkerheten.

Åpninger på ryggstykket og den nedre delen av
ryggen gir god ventilasjon. Glidelåser i armhulene
og på baksiden av bena lar deg justere luft
strømmen slik du vil ha den.

Juster for perfekt tilpasning

Lett tilgjengelige lommer

Klærne har elastisk justering i midjen og nederst
på jakken, for perfekt tilpasning.

Jakken har to lommer på brystet og en egen
førstehjelpslomme. Buksene har to lommer foran,
to lommer bak, en benlomme og en dobbel
meterstokklomme.
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TECHNICAL FOR SKOGSRYDDING

Komfortabel beskyttelse mot
kvister og greiner
Hvis man bruker en sele når man arbeider mange timer med en ryddesag eller trimmer, stilles
det spesifikke krav til klærne med tanke på komfort og funksjon. Praktiske detaljer på de rette
stedene, f.eks. polstring og lommer med glidelås, er like viktig som komfortable fôr og sømmer,
ventilerende glidelåser og god beskyttelse mot steinsprut.

BUKSE TIL RYDDING OG
TRIMMING, TECHNICAL

Forsterket for ekstra
beskyttelse

JAKKE TIL RYDDING OG TRIMMING, TECHNICAL

Bukse som er spesielt utformet for lange
arbeidsøkter med ryddesag eller trimmer.
Plass til ekstra polstring for å avlaste hoften.
Vannavstøtende materiale foran og på siden
av bena med ekstra polstring mot grus. Over
flatebehandlet stoff gjør det enkelt å børste
bort vått gress. Forsterkninger på utsatte
områder gir økt holdbarhet og levetid. Ventila
sjonsglidelåser på baksiden av bena holder
temperaturen på et behagelig nivå. Ergo
nomiske formsydde knær. Størrelse 46–60.
597 66 06-xx

For en komfortabel dag i selen
Jakken er spesielt utformet for å arbeide lange timer med en sele. Plass for
ekstra polstring for å avlaste skuldrene. Lommene er lett tilgjengelige når
du bruker sele. Ventilasjonsglidelås foran og under armene, og bærestykke
i ryggen holder temperaturen på et behagelig nivå. En ny armkonstruksjon
og ergonomisk formsydde ermer, sammen med det 4-veis stretchstoffet
på baksiden, gir deg høy bevegelighet. Størrelse S–XXL.
597 66 02-xx

Høy mobilitet

Forsterkningsmateriale

Spesialsydd ermedesign, ergonomisk formsydde
ermer og knær, og 4-veis elastikk i ryggen,
gir høy mobilitet.

Materialet i kneområdet og nederst i beinet
er vannavvisende og forsterket for å gi bedre
holdbarhet og beskyttelse.

Ventilasjonsåpninger

Lommer for ekstra polstring

Ventilasjonsglidelås foran, under armene og på
baksiden av beina. Bryst- og baklommer med
netting og åpent bærestykke på baksiden
av jakken gir god temperaturregulering.

Lommer designet for å legge inn polstring som
beskyttelse og for å redusere belastningen på
skuldrene og hoftene under klipping.

VER N E UT S T Y R

HIGH‑VIZ-JAKKE FOR SKOGSRYDDING/
TRIMMING, TECHNICAL

Hold deg synlig og trygg
– hele dagen
Jakke som er spesialdesignet for lange arbeidsdager med
sele. Høy synlighet godkjent iht. EN ISO 20471 klasse 3.
Plass til ekstra polstring for å avlaste skuldrene. Lommene
er enkle å nå når man bruker en sele. Ventilasjonsglidelåser
under ermene og ventilasjonss tykke på ryggen holder
temperaturen på et komfortabelt nivå. En ny ermekonstruksjon
og ergonomisk forbøyde ermer i kombinasjon med fireveis
stretchstoff på ryggen gir deg større bevegelighet.
Str. S –XXL.
597 24 59-xx

HIGH‑VIZ-BUKSE FOR SKOGSRYDDING/
TRIMMING, TECHNICAL

Holdbar bukse som alle
vil legge merke til
Bukse som er spesialdesignet for lange arbeidsdager med
ryddes ag eller trimmer. Høy synlighet godkjent iht. EN ISO
20471 klasse 2. Plass til ekstra polstring for å avlaste hoftene.
Vannavvisende materiale på fremsiden og siden av bena med
ekstra polstring mot grus. Overflatebehandlet stoff for å gjøre
det lettere å børste av vått gress. Forsterkninger på utsatte
deler for å øke holdbarhet og levetid. Ventilasjonsglidelåser
på baksiden av bena holder temperaturen på et komfortabelt
nivå. Ergonomisk forbøyde knær. Str. 46–60.
597 24 62-xx

Høy synlighet

Lommer for ekstra polstring

Her er den høyeste klassifiseringen i standarden
for høy synlighet oppfylt. Jakke godkjent iht.
EN ISO 20471 klasse 3. Bukse godkjent iht.
EN ISO 20471 klasse 2.

Lommer designet for å legge inn polstring,
for å beskytte og minske belastningen
på skuldrer og hofter under arbeidet.

God bevegelighet

Flått- og snøbeskytter

Spesialsydd ermedesign, ergonomisk forbøyde
ermer og knær og fireveis stretch på ryggen
gir god bevegelighet.

Lukkes stramt med elastikk og justerbare
knapper rundt ankelen på buksen. Forhindrer
at snø og flått kommer inn i buksen.
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T ECHNICA L R EG N TØ Y

Holder deg tørr
og komfortabel
Husqvarnas serie av teknisk regntøy består
av klær som er vannavstøtende og pustende
takket være en teknologi med laminerte og
tapede sømmer. Laminatet hjelper deg med
å holde regnet ute samtidig som stoffet
fortsatt puster. De er enkle å ta på og av,
gjør deg synlig, og holder deg varm på
lange arbeidsdager i regnet.

PUSTENDE REGNJAKKE I
SIGNALFARGER, TECHNICAL

REGNBUKSE MED LUFTING,
TECHNICAL

En regnjakke av høy kvalitet med ekstra
forsterkning på utsatte steder. Jakken er
vannavstøtende, men puster takket være
teknologien med laminerte og tapede
sømmer. Laget av slitesterkt polyesterstoff
med mekanisk stretch. Jakken kan justeres
i livet og har en avtakbar hette med
trykknapper. Lommene har vanntette
glidelåser for trygg oppbevaring av
eiendeler. Godkjent i henhold til EN ISO
20471 klasse 3 og EN 343. Størrelse
XS–XXL.

Regnbukse av høy kvalitet laget av slite
sterkt, laminert polyesterstoff med mekanisk
stretch som, kombinert med tapede sømmer,
gir et vannavstøtende plagg som puster.
Forsterkningsmateriale over områdene fra
over knærne og innsiden av leggene. Funk
sjoner som lange glidelåser på sidene som gjør
det enkelt å ta buksen på og av når du ønsker.
Justering i livet og kroker til snører holder
buksen på plass. Godkjent i henhold til
EN343. Størrelse XS–XXL.
597 66 27-xx

597 66 26-xx

Alltid synlig

Enestående pusteegenskaper

Oppfyller den høyeste klassifiseringen i standarden
for høy synlighet. Jakken er godkjent i henhold til
EN ISO 20471 klasse 3.

Laminat kombinert med ventilasjonsglidelåser og
funksjoner som åpent bærestykke på ryggen samt
nettingåpninger på baksiden av buksen hjelper
deg med å holde deg tørr og avkjølt.

VER N E UT S T Y R

FUNCTIONAL REGNTØY

ARBEIDSTØY

Ikke bry deg om været
Regntøyserien Functional er vanntett med et slitesterkt lag på utsiden av stoffet.
Dette gjør plaggene 100 % vanntette og vindtette, men med mindre pusting.
Designen er derfor optimalisert for å få så stor luftflyt som mulig. Modellene er
laget spesielt for tømmerhogst og er enkle å ta seg på og av ved behov i løpet
av arbeidsdagen i det kalde regnet.

ETTLAGS UNDERTØY
Laget av 100 % polyester. Interlock-strikket tøy som
består av både spunnet og teksturert polyester. Denne
kvaliteten hjelper tøyet med å føre fuktigheten bort fra
huden til neste lag i bekledningen og gir god ventilasjon,
slik at du kan arbeide komfortabelt hver dag. Str. 46–58.
Undertrøye, 544 96 41-xx
Undertøy, 544 96 42-xx

ARBEIDSSKJORTE
En myk og komfortabel skjorte
med god bevegelsesevne i fine
Husqvarna-farger. Den er like
god å bruke i fritiden som på
jobb. 100 % forhåndsvasket
bomull. Størrelse S–XXL.
578 78 57-xx

REGNJAKKE PROTECT SIGNALFARGER,
FUNCTIONAL

REGNBUKSE PROTECT SIGNALFARGER,
FUNCTIONAL

Regnjakke laget av vevd polyester med et slitesterkt
ensidig PU-belegg med sveisede sømmer – et sterkt, men
lett og lydløst stoff. Designen gir luftflyt i jakken for lange
arbeidsdager i regnet. Innvendig brystlomme og skjulte
lommer foran laget for å forhindre at vann kommer inn
holder tingene dine trygge. Godkjent i henhold til EN ISO
20471 klasse 3 og EN 343. Størrelser: XS–XL.

Regnbukse laget av vevd polyester med et slitesterkt
ensidig PU-belegg med sveisede sømmer – et sterkt,
men lett og lydløst stoff. Glidelåser på sidene av beina
og åpninger foran for enkel tilgang. Stramming i livet med
strikk og strammesnor, og ventilasjonsåpninger i ryggen.
Godkjent i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og EN 343.
Størrelse XS–XL.

597 66 28-xx

597 66 29-xx

HUSQVARNA
BUKSESELER
Ekstra brede seler med
justerbar lengde.
Lærremmer, 505 61 85-10
Sterke metallklips,
505 61 85-00

Alltid synlig
Jakke, bukse og lårings
testet og godkjent
i henhold til EN ISO
20471-standarden for
høy synlighet.

Ventilasjonsåpninger
Ventilert bærestykke på
brystet, armene og ryggen
med netting som holder deg
avkjølt når du arbeider hardt.

REGNTETT RYGGB ESKYTTELSE
PROTECT, FUNCTIONAL

REGNCHAPS PROTECT
SIGNALFARGER, FUNCTIONAL

Ryggbeskyttelse laget av vevd polyester med et slitesterkt
ensidig PU-belegg med sveisede sømmer – et sterkt, men lett
og lydløst stoff. Designet for arbeidsstillinger ved bruk av
motorsag. Ekstra lang rygg med en regnleppe for avrenning
av regnvann på sidene under arbeid i en foroverbøyd stilling
i regnet. Justerbar knappelukking foran for å justere stram
mingen om nødvendig. Godkjent i henhold til EN 343.
Én størrelse.

Regnlårings laget av vevd polyester med et slite
sterkt ensidig PU-belegg med sveisede sømmer
– et sterkt, men lett og lydløst stoff. Designet for
å festes til et belte eller verktøybelte godkjent
i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 og EN 343.
Én størrelse.

597 66 32-10

597 66 33-10

Enkelt å ta på seg,
enkelt å ta av seg
Den smarte glidelåsen på
siden gjør buksen enkel
å ta av seg når været klarner
til, med minimalt avbrudd
i arbeidet.

1 61

1 62
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360 graders gummiforsterkning
Gummiforsterkning rundt hele foten for å tåle slitasje
bedre gjennom lange arbeidsdager.

Hold grepet
Stødig Vibram®-såle med optimalt grep sørger for at
du ikke sklir når det er kaldt og vått. Støtabsorberende
mellomsåle gjør støvlene snillere mot føttene
gjennom lange arbeidsdager.
LEVEL 2

Designet for arbeid
Myk hæl og innside for komfort gjennom lange
arbeidsdager.

LÆRSTØVLER, TECHNICAL, MED SAGBESKYTTELSE

Tøffe støvler til tøft arbeid
Veldig komfortable og lette vernestøvler til bruk i all slags vær. God hælkonstruksjon,
høyere og stabilt skaft som er komfortabelt og mykt på innsiden. Vibram®-sålen gir
enestående grep under kalde, våte og glatte forhold, og den støtabsorberende mellom
sålen gjør støvlene skånsomme mot føttene på lange arbeidsdager. Støvlene er laget
av lær med Sympatex®-membran, et vannavstøtende og pustende kvalitetsmateriale.
Har ekstra polstring rundt ankelen, hælen og overdelen og har i tillegg ståltupp og
avtakbar og vaskbar innersåle. Nedre del av støvelen er forsterket med gummi for
ekstra beskyttelse. Strammestropp på tungen og bak, og låsekroker/rullekroker for
enkel justering og bruk av skoene. I samsvar med EN 17249: 2013-nivå klasse 2
(24 m/s). Størrelser 36–48.

Lett og komfortabel
Vannavstøtende Sympatex®-membran med perfekte
pusteegenskaper holder føttene tørre.

597 65 92-xx

LEVEL 2

LÆRSTØVLER, FUNCTIONAL, MED SAGBESKYTTELSE

LÆRSTØVLER, TECHNICAL LIGHT, MED BESKYTTELSE

Vannavstøtende og lette skinnstøvler med god stabilitet, egnet til krevende bruk.
Forsterket for- og bakside for økt støtte, og polstret fronttunge og overside for ekstra
komfort. Slitesterkt Perwanger®-lær og TE-POR®-membran holder føttene tørre, og
Vibram®-sålen gir godt grep også der det er kaldt, vått og glatt. Rullehemper for enkel
justering av lissene og vernetå for bedre sikkerhet. Oppfyller EN ISO 17249:2013 nivå 2
(24 m/s). Størrelse 38–47.

Disse vernestøvlene egner seg til park- og hagearbeid og til alle værforhold. Støvler laget
av kvalitetslær med vannavstøtende Sympatex®-membran, med polyesterfòr og vernetå,
som er komfortable hele dagen. Gummiforsterkning foran og bak. Praktiske rullehemper
for enkel justering av lissene. Strammestropp bak gjør støvlene enkle å ta på seg. I samsvar
med EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Størrelse 36–47.
597 65 95-xx

597 65 93-xx

Vanntett materiale

Sympatex®-membran

TE-POR®-membranen sørger for komfortable og
vannavstøtende støvler og holder føttene tørre
i all slags vær.

Kvalitetslær med vannavstøtende Sympatex®membran gjør støvlene pustende og 100 % vanntette.

Forsterket forside

Forsterkning på tå og hæl

Forsterket forside gjør at støvlene tåler slitasje
og gir lengre levetid.

Forsterket tå og hæl gjør at støvlene tåler slitasje
og gir lengre levetid.

VER N E UT S T Y R

Laget for arbeid
Til kvalitetsarbeid trenger du kvalitetsarbeidstøy. Og det betyr selvfølgelig utprøvd og testet
premium fottøy og hansker. Husqvarnas sortiment av støvler og hansker er designet og utviklet
for å gi deg alt du trenger med tanke på beskyttelse, varme og funksjonalitet til å gjøre jobben
på en trygg og effektiv måte.

NYHET
CLASS 1

HANSKER, TECHNICAL
MED SAGBESKYTTELSE
Korte, stramme og komfortable for god
bevegelighet. Vannbestandig dobbelt lag
med geiteskinn i håndflaten. Laminert
spandex-materiale på oversiden. Berørings
skjermvennlig pekefinger. Frottéstoff på
tommelen. Overholder EN ISO 11393-4:2019
klasse 1 (20 m/s) og EN 388:2016.
Størrelse 8–10.
599 65 12-xx

NYHET

NYHET

HANSKER, TECHNICAL

HANSKER, TECHICAL LIGHT

Korte, stramme og komfortable for god
bevegelighet. Vannbestandig geiteskinn
i håndflaten. Laminert spandex-materiale
på oversiden. Berøringsskjermvennlig
pekefinger. Frottéstoff på tommelen.
Overholder EN 388:2016. Størrelse 9–12.

Stramme og komfortable med neopren
mansjett. Håndflate, knoker og fingertupper
i vannavstøtende snudd geiteskinn. Laminert
spandex-materiale på oversiden. Berørings
skjermvennlig pekefinger. Overholder
EN 388:2016. Størrelse 6–12.

599 65 03-xx

599 65 11-xx

NYHET

NYHET

CLASS 0

NYHET

NYHET

HANSKER, FUNCTIONAL
MED SAGBESKYTTELSE

HANSKER,
FUNCTIONAL WINTER

Komfortable hansker med strikket mansjett.
Vannbestandig geiteskinn i håndflaten. Nylonneopren på knokene og skumlaminert
spandex-stoff på oversiden. Berøringsskjerm
vennlig pekefinger. Overholder EN ISO
11393-4:2019 klasse 0 (16 m/s) og
EN 388:2016. Størrelse 8–10.

Varme og komfortable med strikket mansjett.
Vannavstøtende hinne på innsiden og fôr med
Thinsulate® og mikrofleece. Berøringsskjerm
vennlig pekefinger. Overholder EN 388:2016.
Størrelse 8–12.
599 64 97-xx

HANSKER, FUNCTIONAL
Komfortable hansker med strikket mansjett.
Vannbestandig geiteskinn i håndflaten. Nylonneopren på knokene og skumlaminert
spandex-stoff på oversiden. Berøringsskjerm
vennlig pekefinger. Overholder EN 388:2016.
Størrelse 7–12.
599 64 98-xx

NYHET

NYHET

HANSKER, FUNCTIONAL
MED LETT VENTILERING

HANSKER, FUNCTIONAL LIGHT,
GLIPPSIKRE

Ventilerte hansker med håndflate av pustende
og hurtigtørkende syntetisk skinn som gir godt
grep. Støtabsorberende polstring i håndflaten
og elastisk mansjett. Berøringsskjermvennlig
pekefinger. Håndvask 30°C. Størrelse 7–10.

Komfortable hansker som gir en nøyaktig
berøringssfølelse og utmerket grep selv i våte
forhold. Støtabsorberende polstring i hånd
flaten og elastisk mansjett. Berøringsskjerm
vennlig pekefinger. Håndvask 30°C.
Størrelse 7–10.

529 88 01-xx

Komfortable hansker med håndflate
av slitesterkt naturlig vannavstøtende
geiteskinn. Støtabsorberende polstring
i håndflaten og elastisk mansjett.
Berøringsskjermvennlig pekefinger.
Størrelse 8–10.
599 64 94-xx

599 65 16-xx

NYHET

HANSKER, FUNCTIONAL
LIGHT COMFORT

HANSKER, TECHNICAL GRIP
Komfortable hansker med stram passform
for god berøringsfølelse, ideell for klatring.
Slitesterkt nitrilbelegg for utmerket grep
i oljete eller våte forhold. Berøringsskjerm
vennlige fingre. Håndvask 30°C.
Størrelse 7–12.
529 88 03-xx

529 88 02-xx

LEVEL 2
LEVEL 3

LÆRSTØVLER, TECHNICAL LIGHT,
MED BESKYTTELSE
Bevarer læret mykt og komfortabelt og gir det en vannog smussavvisende overflate. Anbefalt for lærhansker
og lærstøvler. Inneholder ullfett, bivoks, vaselin og
minkolje. 200 ml.

Disse vernestøvlene egner seg til park- og hagearbeid og til alle vær
forhold. Støvler laget av kvalitetslær med vannavstøtende Sympatex®membran, med polyesterfòr og vernetå, som er komfortable hele dagen.
Gummiforsterkning foran og bak. Praktiske rullehemper for enkel justering
av lissene. Strammestropp bak gjør støvlene enkle å ta på seg. I samsvar
med EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Størrelse 36–47.

590 65 22-01

597 65 95-xx

LÆRBALSAM

1 63

1 64
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Sikkerhetsutstyr
som ikke begrenser

SIDE 154

FINN UT MER OM VÅR
ARBORIST-HJELM

Hvordan man bør beskytte kroppens mest sårbare deler,
har vært gjenstand for omfattende forskning og teknologisk
produktutvikling i Husqvarna. Takket være vårt tette, langvarige
samarbeid med profesjonelle brukere kan vi tilby en utmerket
kombinasjon av ergonomisk designet utstyr som beskytter deg.

SKOGSHJELM, TECHNICAL

Lav vekt med god sikt
Robust, men likevel lett hjelm med gjennomtenkt design. Smarte
løsninger som minsker vekten, muliggjør en mer personlig tilpasning og
sikrer bedre hodetemperatur. Forbedret synsfelt og spor for hodelykt.
Fluorescerende oransje, 585 05 84-01
Fluorescerende oransje, med X-COM R, 595 08 43-01

CONNECT
WITH X-COM R!

FREE VIEW VISOR V300

FREE VIEW-VISIR V310

Etset visir for skogshjelmen Technical, med lav lys
reduksjon og en design som omslutter ansiktet og gir
bedre beskyttelse i alle retninger.

Etset visir for skogshjelmen Technical, med lav lys
reduksjon og en design som omslutter ansiktet og gir
bedre beskyttelse i alle retninger. Visir med tettere
og mer robust netting. Beskytter mot finere
sagmugg.

586 40 96-01

597 68 17-01

Sval og komfortabel

Free View-visir

Ventilasjonssystemet holdet hodet ditt svalt og
komfortabelt, selv under hardt arbeid i varmt vær.

Den unike designen gir en klar synslinje med visiret
i den øvre posisjonen.

Enkel justering

UV-indikator for uttjent hjelm

Har et enhånds justeringshjul slik at brukeren raskt
og enkelt kan endre størrelsen med én hånd.

Hjelmens evne til å beskytte avtar når den utsettes
for sollys. Indikatoren viser hjelmens tilstand og når
det er tid for å skifte den ut.

VER N E UT S T Y R

HØRSELVERN MED HODEBØYLE
Hørselvern der du kan justere trykket med
20 %. Med myk, luftig polstring i hodebøylen.
Hørselvernet er utviklet for optimal ergonomi.
505 66 53-04

HYGIENESETT
Komplett erstatningssett for hørselvern. Inkluderer
absorberende skum og øreputer.
505 66 53-26, for passive hørselsvern HP200-1
og HP200-2
596 48 94-01, for hørselvern X-COM R

VERNEBRILLER X
Ripebestandige med innfatning som kan forlenges og vinkles.
Gule linser som gjør det lettere å se når det er mørkt. Grå linser
for UV-beskyttelse.
Klar X, 544 96 37-01
Farget X, 544 96 37-03
Gul X, 544 96 37-02

HØRSELVERN
Komfortabelt design der du kan justere trykket med 20 %.
Ideelt for gressfjerning og trimming. Skal alltid brukes
i kombinasjon med vernebriller.
Med perspexvisir, 505 66 53-48
Med nettingvisir, 598 75 01-01

VERNEBRILLER
Ripebestandige glass med statisk innfatning. Tilgjengelig
med klare eller gråfargede linser med UV-beskyttelse.
Klar, 544 96 38-01
Farget, 544 96 38-02

1 65
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XPLORER FRITIDSKOLLEKSJON

Bytt klær,
ikke hvem du er
Vis hvem du er, selv om du ikke driver med hardt arbeid akkurat for
øyeblikket. Husqvarna Xplorer-serien er designet med tanke på det.
Disse fritidsklærne og tilbehørene vil hjelpe deg med å føle deg
komfortabel og vise din yrkesstolthet på fritiden.

UTFORSK UTVALGET PÅ NETT
Se hele utvalget på
husqvarna.com/LeisureWearXplorer

XPLORER-TILBEHØR

Inn i det ukjente med eget utstyr
På hvert oppdrag eller hver tur er det viktig å ha med seg det du
trenger for personlige komfort. For eksempel har vi Husqvarna Xplorer
varmeisolert matboks og varmeisolerte drikkeflasker som er laget av
knusefritt og rustfritt stål. Med vakuumisolasjon i kobber med doble
vegger holder de drikke varmt i 6 timer og kaldt i opptil 24 timer.
Silikontetninger holder maten frisk og den elektrogalvaniserte finishen
sørger for at boksene ikke avgir eller absorberer smak.

XP L ORE R F RIT ID S KOL L E KS J ON

MATBOKS MED SKJE, ISOLERT

FLASKE, VARMEISOLERT

VANNFLASKE

Server lunsjen fra denne praktiske matboksen for å fylle på
med energi. Utstyrt med en sammenfellbar skje i lokket. Lokket
holder tett uten å lekke og den brede åpningen gjør det enkelt
å spise, fylle på og rengjøre etter bruk.

Ta med deg varm eller kald drikke til favorittstedet utendørs i
denne varmeisolerte termosen i knusefritt og rustfritt stål.

Sørg for at du får i deg nok væske, men unngå unødvendig
engangsplast. Denne flasken i rustfritt stål har en forsterket,
tettsittende hette og en stropp slik at den kan festes til en
karabinkrok eller en rem på ryggsekken din.

0,6 liter, 597 41 78-01

0,75 liter, 597 41 79-01

0,5 liter, 597 41 81-01

1 67
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X P LOR ER FRI TI D SKOLLEKS J O N

HUSQVARNA XPLORER

Kvalitetsklær
for kvalitetstid
Hold deg komfortabel utenom arbeidet – og vær klar for alt denne
dyrebare tiden har å by på. Med fritidskolleksjonen Husqvarna Xplorer
er du klar for de aller beste utendørsopplevelsene, uten å kompromisse
med komfort, passform eller stil. Alle klærne og alt utstyret er laget av
høykvalitetsmaterialer og tilpasset for et rikt og givende friluftsliv.

NYHET
T-SKJORTE TREE RING CROWN
Kortermet T-skjorte laget av resirkulert plast
avfall og organisk bomull, flott for varme dager,
eller under en genser. Skogsgrønn med stor
Husqvarna-logo på brystet, med påtrykket mørkt
trestammering-mønster. Størrelse XS–XXL.
529 90 75-xx

FRILUFTSBUKSE
Komfortabel og slitesterk bukse for utendørsaktivitet,
med fireveis stretchstoff på knær og bak, forsterket
stoff på utsatte områder og forbøyde knær for å gi
ytterligere komfort og bevegelighet. Midjen og lengden
kan enkelt justeres for optimal tilpasning.
Damemodell, kullgrå/druelilla, XS–L, 597 43 08-xx
Også tilgjengelig med –5 cm ben (XS–L)
Herremodell, kullgrå/skogsgrønn, S–XXL, 597 41 85-xx
Også tilgjengelig med –5 cm ben (S–XXL)

TRILLEBAG, 90 L
RYGGSEKK, 30 L
En komfortabel ryggsekk av høy kvalitet for all slags
vær. Laget av holdbart TPU/ribstop-materiale som
holder innsiden tørr og gjør det lett å rengjøre rygg
sekken. Store rom for gjenstander som laptop, vann
flaske og termos, og en roll-up-forsegling som kan
lukkes to veier for å holde vannet ute.
593 25 82-01

Trillebag, med en kapasitet på 90 liter, perfekt for å ta
med deg alt du behøver. U-formet glidelås øverst gjør
det enklere å pakke og strukturere innholdet, mens
den støpte siden og bunnen gjør at bagen kan stå
oppreist uten støtte. For ekstra bekvemmelighet er
organiseringsbager inkludert, samt en ID-lomme for
lett gjenkjenning.
593 25 81-01

XP L ORE R F RIT ID S KOL L E KS J ON

BEANIE PIONERSAG
Beanie-luen kommer i svart med et print av vår
pionersag i front. Laget av pustende Coolmax
materiale.
593 25 37-01

CAPS
Enten solen skinner eller ikke, har Husqvarna-capsen
alltid vært en favoritt. Denne kolleksjonen tilbyr tre
stiler: en klassisk oransje caps med justerbar rem med
et print av vår pionersag, en granittgrå kanvas-caps
med justerbart lærbånd og en klassisk mørkegrønn
caps med justerbart lærbånd med et trykk av vårt
skogsgrønne bark camo-mønster med en godt synlig
oransje brem. For alle capsene kan du enkelt justere
båndet bak, slik at capsen passer perfekt til hodet ditt.

BUFF
Spesifikt utviklet for å gi ekstra varme og hindre at
vinden kjøler deg ned under enklere jobber i skogen,
eller på vindfulle og kaldere dager. Halsvarmeren er
tilgjengelig i oransje med vårt bark camo-print med
Husqvarna-logoen.
593 25 76-01

Pionersag, oransje, 593 25 39-01
Granite lærbånd, granittgrå, 593 25 40-01
Bark camo, skogsgrønn, 594 72 97-01

SKALLJAKKE
VINTERLUE

En pustende og vannavstøtende skalljakke
(10 000 mm vannsøyle) med fleksibelt 4-veis
stretchmateriale, gir deg optimal komfort. Har
teipede sømmer og smarte funksjoner som
polstret mobillomme, skjult ventilasjon under
ermene for justerbar luftstrøm samt lukkbare
klaffer på ermene.

Når du trenger ekstra klær på
de kalde dagene, holder denne
luen deg varm og komfortabel.
Produsert i Sverige, av sporbar
merinoull. Granittgrå.
593 25 38-01

Dame, lilla, XS–XL, 593 25 04-xx
Herre, skogsgrønn, S–XXL, 593 25 05-xx

DUFFELBAG, 70 L
En holdbar 70 liters duffelbag laget av slitesterke
materialer med smarte funksjoner for alle formål.
Yttermaterialet – tarpaulin – holder innholdet tørt og
er lett å rengjøre. Den innvendige lommen i mesh gjør
organiseringen enklere, og for ekstra bekvemmelighet
er skulderremmene to organiseringsbager inkludert.
593 25 83-01

NYHET
T-SHIRT BARK CAMO
Langermet T-skjorte laget av resirkulert plast
avfall og organisk bomull, supert for kalde dager
når du har på deg mange lag. Ibenholt-grå med
trykket barkkamuflasje-mønster og Husqvarnalogo på høyre erme. Størrelse XS–XXL.
529 90 91-xx

NYHET
FLEECEJAKKE

HETTEJAKKE

Fleecejakken er en god følgesvenn hele året. På kalde våreller høstdager fungerer den som et behagelig mellomlag,
eller en komfortabel ytterjakke. Jakken kommer i både
herre- og damestørrelser slik at du kan finne din optimale
passform.

Med ideell komfort og perfekt for et ekstra lag eller som
en jakke, er hettejakken en flott utendørs følgesvenn.
Med unisex-størrelser passer hettejakken både for
menn og kvinner. Den er laget av komfortabel bomull
og resirkulert polyester, fra resirkulerte plastflasker,
og fås kjøpt i fargen Air blue, så du kan føle deg som
en del av naturen.

Dame, stålgrå, XS–L, 593 25 22-xx
Herre, granittgrå, S–XXL, 593 25 23-xx

531 42 80-xx
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HUSQVARNA CARE™

HUSQVARNA CARE™

Mer enn et enkelt
partnerskap

Når du kjøper et Husqvarna-produkt, betyr det at du kjøper deg inn i et komplett supportsystem
av kvalitet og pålitelighet. En viktig del av opplevelsen er å føle seg trygg på at produktene dine
alltid får best mulig stell, og at de rette reservedelene og komponentene brukes.
Gjennom Husqvarna Care™ tilbyr vi serviceavtaler og fordelaktige finansierings- og leasing
løsninger. Via vårt dedikerte forhandlernettverk får du også tilgang til ekspertkunnskap og
servicealternativer.
Husqvarna Care™ er utviklet for å gi deg og din bedrift den oppetiden og kostnadseffektiviteten
som kreves for å drive en fremgangsrik virksomhet. Vi bryr oss. Slik at du ikke trenger å gjøre det.

LES MER
For mer informasjon om hvordan Husqvarna Care™ PRO gjelder for ditt
spesifikke marked, kan du se husqvarna.com/HusqvarnaCare

HUSQVARNA-FORHANDLERE

Kunnskap og ekspertise
Husqvarna har et verdensomspennende forhandlernettverk og
din lokale Husqvarna-forhandler er alltid klar til å hjelpe deg med
profesjonelle produkter for dine spesifikke bruksbehov samt
vedlikeholdsråd og service. Hvis du ikke allerede har funnet
nærmeste Husqvarna-forhandler, kan du bruke forhandlersøket
på www.husqvarna.no

HUSQVARNA ORIGINALE DELER

Originale deler for ekte ytelse
Med originale deler fra Husqvarna sørger du for at ditt
Husqvarna-produkt kan opprettholde topp ytelse, år etter år.
Delene er laget spesifikt for å oppfylle de samme kravene som
de fabrikkmonterte delene i det originale produktet. Regelmessig
vedlikehold og service, med originale Husqvarna-deler som
passer perfekt til produktet, er den beste løsningen for å sikre
kontinuerlig oppetid, lang levetid samt en sikker og problemfri
Husqvarna-opplevelse.

Prøv Husqvarna Fleet Services™
– det er enkelt å komme i gang

■ Overvåk og kontroller robotgressklipperne dine

■ Få oppdatert statistikk over bruk

■ Få kontroll på inventar

■ Se grunnlag for service/utskifting

■ Lokaliser alt av utstyr

■ Koble sammen alle maskinene dine: Åpen plattform.

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Med enerett. Husqvarna og andre produkt- og funksjonsmerker er
varemerker som tilhører Husqvarna Group. Bluetooth®-funksjonsmerket og -logoene er registrerte varemerker
for Bluetooth SIG, Inc., Og Husqvarnas bruk av slike merker er under lisens.

www.husqvarna.no

Stendahls. 536 32 89-21 NO

Bare opprett en konto, kjøp sensorene du trenger, koble maskiner og brukere til Husqvarna
Fleet Services™ og oppdag hvordan det kan forbedre bedriften din:

