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PROFESJONALNA PIELĘGNACJA ZIELENI



Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania 
klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą 
występować różnice w komplementacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach można uzyskać u sprzedawcy. Parametry techniczne maszyn były 
aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku.

Więcej informacji dostępne na husqvarna.pl

W ścisłej współpracy z firmami zajmującymi się pielęgnacją terenów 
zieleni tworzymy profesjonalne maszyny do skutecznej pracy w zgodzie  
z naturą. Niestraszne nam trudne warunki pracy ani napięty grafik. 
Nasza szeroka oferta obejmuje maszyny, osprzęt oraz odzież dające 
użytkownikowi poczucie pewności siebie i siły w każdych warunkach. 
Taki sprzęt umożliwia utrzymanie wydajnego tempa pracy bez względu 
na sytuację. Przeglądając katalog, użytkownik znajdzie odpowiednie 
narzędzia do pokonania stojących przed nim wyzwań.

Wydajność,  
która przekłada  
się na szybkość  
i rentowność



Maszyny akumulatorowe 12

Dmuchawy 54

Nowości 4

Wykaszarki 20

Pilarki 62

Kosiarki samobieżne 86

Kosiarki 102

Rozwiązania biznesowe 6

Nożyce do żywopłotu 46

Przecinarki 78



24

4848

48

24

34

24

25 25

2927

27

48

25

25

51 51 51

58 58 59

32 34

68 68 6968

67 67 68 68

OFERTA PRODUKTÓW ZASPOKAJAJĄCA WSZYSTKIE POTRZEBY

HUSQVARNA 226HD75S
23,6 cm≥, 0,85 kW, 75 cm, 6 kg.

HUSQVARNA 226HD60S
23,6 cm≥, 0,85 kW, 60 cm, 5,8 kg.

HUSQVARNA 327HDA65X
24,5 cm≥, 0,9 kW, 65 cm, 6,2 kg.

HUSQVARNA 327HE3X
24,5 cm≥, 0,9 kW, 55 cm, 6,5 kg.

HUSQVARNA 327HE4X
24,5 cm≥, 0,9 kW, 55 cm, 6,6 kg.

HUSQVARNA 
356BTX
51,7 cm≥, 13,4 m≥ / min,  
79,13 m / s, 10,4 kg.

HUSQVARNA 555RXT
53,3 cm≥, 2,8 kW, 9,2 kg.

HUSQVARNA 545RXT
45,7 cm≥, 2,1 kW, 8,5 kg.

HUSQVARNA 545RX
45,7 cm≥, 2,1 kW, 8,7 kg.

HUSQVARNA 535RXT
34,6 cm≥, 1,6 kW, 6,2 kg.

HUSQVARNA 535RX
34,6 cm≥, 1,6 kW, 6,1 kg.

HUSQVARNA 525RXT
25,4 cm≥, 1 kW, 5,4 kg.

HUSQVARNA 525RX
25,4 cm≥, 1 kW, 5,1 kg.

HUSQVARNA 524RX
25 cm≥, 0,8 kW, 5,5 kg.

HUSQVARNA 553RBX
50,6 cm≥, 2,3 kW, 12,1 kg.

HUSQVARNA 525LK
25,4 cm≥, 1 kW, 4,7 kg.

HUSQVARNA 543RBK
40,1 cm≥, 1,5 kW, 10,6 kg.

HUSQVARNA 525RK
24,4 cm≥, 1 kW, 5,6 kg.

HUSQVARNA 336RK
34,6 cm≥, 1,4 kW, 7,4 kg.

HUSQVARNA 226HS99S
23,6 cm≥, 0,85 kW, 108 cm, 6,1 kg.

HUSQVARNA 226HS75S
23,6 cm≥, 0,85 kW, 75 cm, 5,8 kg.

HUSQVARNA 545
50,1 cm≥, 2,5 kW, 33 – 50 cm, 4,9 kg.

HUSQVARNA 560 XP®

59,8 cm≥, 3,5 kW, 33 – 60 cm, 5,7 kg.
HUSQVARNA 550 XP® 
TRIOBRAKE™

50,1 cm≥, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 5 kg.

HUSQVARNA 545 TRIOBRAKE™

50,1 cm≥, 2,5 kW, 33 – 50 cm, 5 kg.

HUSQVARNA 550 XP®

50,1 cm≥, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 4,9 kg.
HUSQVARNA 543 XP®

43,1 cm≥, 2,2 kW, 33 – 45 cm, 4,5 kg.
HUSQVARNA T435
35,2 cm≥, 1,5 kW, 30 – 35 cm, 3,4 kg.

HUSQVARNA T540 XP®

37,7 cm≥, 1,8 kW, 30 – 40 cm, 3,9 kg.

HUSQVARNA 
580BTS
75,6 cm≥,  
25,7 m≥ / min,  
92,2 m / s, 11,8 kg.

HUSQVARNA 
570BTS
65,6 cm≥, 21,8 m≥ / min, 
105,6 m / s, 11,2 kg.



17 15 151414

17 17 17

1918 18

101 106

106

101 101

696969 69

7272 72

80 81 8180 80

OFERTA PRODUKTÓW ZASPOKAJAJĄCA WSZYSTKIE POTRZEBY

HUSQVARNA P 524
Kawasaki, 13,9 kW @ 3000 rpm.

HUSQVARNA P 520D
Kubota, 14,5 kW @ 3000 rpm.

HUSQVARNA LB 553S e
Honda, 160 cm≥,  
2,8 kW @ 2900 rpm.

HUSQVARNA LB 553S
Honda, 160 cm≥,  
2,8 kW @ 2900 rpm.

HUSQVARNA P 525D
Kubota, 18,7 kW @ 3000 rpm.

HUSQVARNA 555
59,8 cm≥, 3,1 kW, 33 – 60 cm, 5,6 kg.

HUSQVARNA 576 XP®

73,5 cm≥, 4,2 kW, 38 – 70 cm, 6,6 kg.
HUSQVARNA 562 XP®

59,8 cm≥, 3,5 kW, 38 – 70 cm, 5,9 kg.
HUSQVARNA 570
68 cm≥, 3,6 kW, 38 – 70 cm, 6,7 kg.

HUSQVARNA K 760
74 cm≥, 3,7 kW, 9,6 / 9,8 kg.

HUSQVARNA K 3000 WET
230 / 120 / 110 V, 
2700 / 1800 / 2200 W, 8,5 kg.

HUSQVARNA K 3000 VAC
230 / 120 / 110 V, 
2700 / 1800 / 2200 W, 8,9 kg.

HUSQVARNA K 1260
119 cm≥, 5,8 kW, 13,7 / 14,4 kg.

HUSQVARNA K 970
94 cm≥, 4,8 kW, 10,9 / 11,9 kg.

HUSQVARNA 327P5X
24,5 cm≥, 0,9 kW, 350 cm, 6,4 kg.

HUSQVARNA 327P4
24,5 cm≥, 0,9 kW, 240 cm, 6,1 kg.

HUSQVARNA 327PT5S
24,5 cm≥, 0,9 kW, 397 cm, 7,3 kg.

 * ciężar ze stand. akumulatorem.

HUSQVARNA 536LiB
700 m≥ / min, 46 m / s,  
3,7 kg. *

HUSQVARNA 536LiL
BLDC, 36 V, 4,3 kg. *

HUSQVARNA 536LiR
BLDC, 36 V, 5,1 kg. *

HUSQVARNA  
BLi520X /  
BLi940X
14,4 Ah, 5,9 kg /  
26,1 Ah, 6,7 kg.

HUSQVARNA 
536LiHD60X
36 V, 60 cm, 5,1 kg. *

HUSQVARNA 
536LiHD70X
36 V, 70 cm, 5,2 kg. *

HUSQVARNA 436LiB
650 m≥ / min, 46 m / s,  
3,7 kg. *

HUSQVARNA 
436Li
BLDC, 36 V,  
25 – 35 cm, 4,0 kg. *

HUSQVARNA 
536Li XP®

BLDC, 36 V,  
25 – 35 cm, 3,9 kg. *

HUSQVARNA 
T536Li XP®

BLDC, 36 V,  
25 – 35 cm, 3,7 kg. *

HUSQVARNA 
536LiBX
do ustalenia

PRODUKTY AKUMULATOROWE

Dostępna na  
jesieni 2015 r.
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Nowości

Większe  
możliwości 
przy kolejnym 
zleceniu
Nasza szeroka oferta maszyn do 
profesjonalnej pielęgnacji zieleni 
nieustannie się powiększa. Obecnie 
wprowadzamy kilka nowych, 
innowacyjnych maszyn i przystawek 
roboczych. Te mocne i niezawodne 
narzędzia zwiększą Twoją wydajność  
i rentowność działania przy kolejnym 
zleceniu.

WYKASZARKI
Husqvarna 525RX/RXT, 525LK, 525RK

Wydajne, proste w obsłudze wykaszarki oraz mocne maszyny 
wielozadaniowe, umożliwiające szybkie wykonanie różnych prac.

Więcej informacji na stronach 25, 28 – 33.
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DMUCHAWY AKUMULATOROWE
Husqvarna 436LiB, 536LiB, 536LiBX

Niezwykle wydajne, lekkie i ciche dmuchawy z napędem 
akumulatorowym, o imponująco dużej mocy.

Więcej informacji na stronach 16, 56 –57.

PRZYSTAWKI COMBI
Wydajne, proste w obsłudze wykaszarki oraz mocne, uniwersalne 
maszyny combi, umożliwiające szybkie wykonanie wszystkich zadań.

Więcej informacji na stronach 28 –33.



Rozwiązania biznesowe

Aby odnieść sukces,  
nie wystarczą najwyższej 
jakości maszyny
Skuteczna, profesjonalna pielęgnacja zieleni wymaga użycia odpowiednich 
maszyn, które zapewniają maksymalny czas pracy i optymalne rezultaty. Poza 
największym wyborem produktów na rynku, nasza oferta obejmuje również 
wsparcie techniczne i obsługę. Tutaj można znaleźć więcej informacji o tym,  
jak zagwarantować sobie wysoką wydajność i zysk.



www.husqvarna.pl

MATERIAŁY DRUKOWANE WYBRANE PUNKTY  
DEALERSKIEFINANSOWANIE

AUTORYZOWANY SERWIS DOSTĘPNOŚĆ  
CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Aby odnieść sukces,  
nie wystarczą najwyższej 
jakości maszyny



Rozwiązania biznesowe

Finansowanie 
floty pojazdów
Chcemy zapewniać naszym użytkow-
nikom dostęp do maszyn dostosowa-
nych do ich indywidualnych potrzeb. 
Aby tak się stało, integralną częścią 

naszej oferty produktów i usług jest system 
finansowania floty Husqvarna.
 Nasze rozwiązania finansowe różnią się nieco 
w zależności od lokalizacji. Aby poznać opcje 
finansowania zakupu maszyn, należy skontakto-
wać się z lokalnym autoryzowanym dealerem.

1



2 Wiedza gwarantująca rozwój
Oferujemy naszym klientom i ich współpracownikom możliwość nabycia gruntownej 
wiedzy na szereg tematów, co pomaga osiągać większy zysk i lepszą wydajność. 
Dzielimy się z profesjonalnymi użytkownikami wskazówkami dostępnymi w 
przygotowanych przez naszą firmę materiałach drukowanych. Posiadamy instrukcje 
i podręczniki dotyczące użytkowania pilarek, wykaszania oraz pielęgnacji trawy i drzew.



Rozwiązania biznesowe

3

4

Dealerzy  
poma gają 
użytkownikom  
w osiąganiu  
ich celów

Naszych dealerów wybieramy bardzo starannie  
w oparciu o wymagające kryteria. Wszystkie 
osoby zatrudnione w naszych punktach dealer-
skich – właściciele, menadżerowie, sprzedawcy  
i technicy serwisowi – nieustannie przechodzą 
specjalistyczne szkolenia, by w każdej sytuacji 
mogli służyć pomocą.
 Dealerzy doradzają przy wyborze maszyn i 
usług, by dopasować je do sytuacji, specyficznych 
potrzeb i założeń każdej firmy; z radością odwie-
dzają ich siedziby, prezentując nasze produkty. 
Istnieje również możliwość testowania przez 
krótki czas każdej wybranej maszyny.

Rutynowe  
prace serwisowe  
wykonują specjal-
nie przeszkoleni 
technicy

Wszystkie prace serwisowe wykonują autoryzo-
wani technicy zatrudnieni w punktach dealerskich. 
Są to specjaliści, przeszkoleni w zakresie napraw 
maszyn używanych przez klientów. Większość 
warsztatów oferuje stały cennik wszystkich usług.
 Dla każdej z maszyn przewidziany jest szcze
gółowy plan napraw serwisowych, przeprowadza-
nych w różnych odstępach czasowych. Regularna 
konserwacja i dokonywanie napraw serwisowych 
zgodnie z harmonogramem zapewnia maszynom 
optymalną wydajność oraz minimalizuje ryzyko 
nieprzewidzianych i kosztownych przestojów. I co 
równie ważne, maszyny pozostają dłużej sprawne, 
gwarantując wyższą wartość odsprzedaży, gdy 
nadejdzie czas ich wymiany na nowsze modele.



5Szybki dostęp 
do części  
zamiennych
Do wszystkich napraw serwiso-
wych wykorzystywane są tylko 

oryginalne części zamienne firmy Husqvarna. 
Są one identyczne z częściami znajdującymi 
się w maszynie. 
 Dzięki naszemu elektronicznemu systemo-
wi części zamiennych, dealer może szybko 
określić termin dostawy koniecznych elemen-
tów. Najważniejsze części każdej z maszyn 
zawsze znajdują się w magazynie. Trafiają one 
do użytkownika w dzień po złożeniu zamó-
wienia. Dzięki błyskawicznej dostawie części 
zamiennych użytkownicy nie tracą cennego 
czasu pracy.
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Skuteczność jak 
w maszynach 
 spalinowych dzięki 
innowacyjnej 
technologii 
 akumulatorowej
Czy maszyny akumulatorowe mogą w pełni zastąpić 
potężne wykaszarki, nożyce do żywopłotu, dmuchawy 
i pilarki z silnikiem spalinowym? Odpowiedź brzmi: 
tak! Na dowód przedstawiamy naszą rosnącą ofertę 
skutecznych, profesjonalnych maszyn ręcznych 
zasilanych innowacyjnym akumulatorem. Akumula-
torowe nożyce do żywopłotu na przykład stanowią 
pełnowartościową alternatywę dla maszyn z silnikiem 
spalinowym. A dzięki podłączeniu wykaszarki 
akumulatorowej do akumulatora plecakowego, 
możliwe jest skoszenie bez konieczności doładowywa-
nia większego obszaru niż w przypadku pracy na 
jednym baku paliwa. Poza znakomitą wydajnością, 
maszyny akumulatorowe posiadają także takie zalety 
jak: niższy poziom hałasu, mniej drgań i całkowity 
brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń. A to tylko 
kilka największych korzyści. Dlatego coraz więcej 
firm uzupełnia swoją flotę maszyn o coraz liczniejsze 
modele akumulatorowe z naszej oferty. 

Oblicz próg rentowności  
dla maszyny
Nasze akumulatorowe maszyny ręczne charakteryzuje nie tylko duża moc, 
wydajność i komfort użytkowania. Każda z nich jest również znakomitą 
inwestycją, spłacającą się w stosunkowo krótkim czasie. Na naszej stronie 
internetowej można obliczyć, po jakim czasie maszyna akumulatorowa 
osiągnie próg rentowności, a także porównać ten czas z maszyną spalinową. 
Zdziwią się Państwo, jak szybko akumulatorowa wykaszarka,  
pilarka czy nożyce do żywopłotu zaczną generować  
zysk dla firmy.

Akumulatorowe  
nożyce do żywopłotu
z akumulatorem.

Spalinowe nożyce  
do żywopłotu
z benzyną.

Cykle ładowania

Próg rentowności:  
70 ładowań

Koszt
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Praca non-stop, 
nawet przez  
cały dzień
Zintegrowany akumulator litowo-jonowy 36 V 
przeznaczony jest do wymagającej, długotrwałej 
profesjonalnej pracy. Pasuje do wszystkich naszych 
maszyn ręcznych, a jedno ładowanie wystarcza na 
pracę jak w przypadku jednego baku benzyny. Jeżeli 
użytkownik chce pracować non-stop przez dłuższy 
czas, idealnym rozwiązaniem jest nasz wydajny 
akumulator plecakowy. Może on pracować do 10 razy 
dłużej niż akumulator wbudowany w maszynę, co 
oznacza możliwość całodziennej pracy. Akumulator 
plecakowy ma ergonomiczną 
konstrukcję. Szelki można 
dopasować do wzrostu 
użytkownika, odciążając 
tym samym plecy i 
ramiona. Pasy na 
ramiona poruszają się 
wraz z użytkownikiem, 
dzięki czemu praca jest 
zawsze wydajna i komfortowa.

WYJĄTKOWO CICHA PRACA
Poziomy hałasu wytwarzanego przez nasze maszyny akumulatorowe  
są nawet o 13 dB(A) niższe niż w przypadku maszyn spalinowych,  
co stanowi ogromną różnicę. Powszechnie wiadomo, że zmniejszenie 
poziomu hałasu o 3 dB(A) odbierane jest jak zmniejszenie go o połowę. 
Dzięki temu praca jest o wiele bardziej komfortowa i może być wykony-
wana w większości miejsc publicznych.

WYDAJNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY
Opracowany w naszej firmie , zaawansowany technologicznie silnik 
bezszczotkowy jest o 25 % bardziej wydajny od standardowego silnika 
szczotkowego. Oznacza to, że silnik ten zapewnia stały, wysoki moment 
obrotowy – nawet podczas koszenia wysokiej, szorstkiej lub mokrej 
trawy i niewielkich krzewów. Jego niezmienna moc i prędkość przewyż-
szają parametry silników spalinowych w niektórych maszynach 
dostępnych na rynku.

Nasze maszyny akumulatorowe mają kompaktową, smuklejszą budowę. 
Uchwyt przedni znajduje się blisko środka ciężkości, a akumulator 
umieszczony został pomiędzy uchwytami. Dzięki temu maszyny są lekkie  
i dobrze wyważone, co ułatwia ich wygodną obsługę w każdej sytuacji.  
Innowacyjna technologia akumulatora w ogromnym stopniu ogranicza 
drgania, dzięki czemu możliwa jest dłuższa praca bez obciążania ramion  
i przedramion. W porównaniu z niektórymi maszynami spalinowymi, 
czas pracy można wydłużyć nawet dwukrotnie.

MAŁY CIĘŻAR I NISKIE DRGANIA
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HUSQVARNA 536LiL HUSQVARNA 536LiR

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiL

Napięcie akumulatora, V 36

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 1,7 / 0,5

Waga z akumulatorem, kg 4,3

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiR

Napięcie akumulatora, V 36

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 2,6 / 2,1

Waga z akumulatorem, kg 5,1

■■ Opracowany przez firmę Husqvarna silnik bezszczotkowy 
zapewnia dużą moc, konieczną do osiągania najwyższej 
wydajności pracy w trudnych warunkach.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ oznacza dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany akumulatora.

■■ Intuicyjnie działające klawisze ułatwiają uruchamianie  
i zatrzymywanie maszyny.

■■ Dwustronne obroty głowicy tnącej zapobiegają spadaniu  
ściętej trawy na chodniki.

■■ System tnący z podwójną żyłką i funkcją Tap‘n Go umożliwia 
szybką i łatwą wymianę żyłki.

Skuteczna i wygodna 
wykaszarka akumulatorowa

■■ Opracowany przez firmę Husqvarna silnik bezszczotkowy 
zapewnia dużą moc, konieczną do osiągania najwyższej 
wydajności pracy w trudnych warunkach.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ oznacza dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany akumulatora.

■■ Intuicyjnie działające klawisze ułatwiają uruchamianie  
i zatrzymywanie maszyny.

■■ Dwustronne obroty głowicy tnącej zapobiegają spadaniu ściętej 
trawy na chodniki.

■■ System tnący z podwójną żyłką i funkcją Tap‘n Go umożliwia 
szybką i łatwą wymianę żyłki.

■■ Wysoka, profilowana podpórka zapewnia dużą swobodę  
ruchów i miejsce na nogi, szczególnie na terenie pochyłym. 

■■ W komplecie wygodne, wyściełane szelki.

Lekka wykaszarka 
akumulatorowa o dużej 
mocy, do wymagających prac

Ekonomiczny tryb savE™ zapewnia maksymalny 
czas pracy bez wymiany baterii.

Głowica może obracać się w wybranym 
kierunku, tak by trawa nie spadała na chodnik.

Opracowany przez firmę Husqvarna silnik o dużej 
mocy zapewnia wysoką wydajność pracy 
wykaszarką w trudnych warunkach.
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HUSQVARNA 536LiHD60X HUSQVARNA 536LiHD70X

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiHD60X

Napięcie akumulatora, V 36

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 1,3 / 1,1

Waga z akumulatorem, kg 5,1

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiHD70X

Napięcie akumulatora, V 36

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 2,4 / 2,1

Waga z akumulatorem, kg 5,2

Mocna i lekka maszyna  
akumulatorowa, umożliwia-
jąca długotrwałą pracę

■■ Wysokowydajny i trwały silnik zapewnia większą niezawodność.

■■ Nowy akumulator o większej mocy umożliwia dłuższą pracę.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ pozwala maksymalnie wydłużyć  
czas pracy.

■■ Poruszająca się z dużą szybkością listwa o długości 60 cm  
do intensywnej profesjonalnej pracy.

■■ Tylny uchwyt można składać, co ułatwia pracę zarówno  
w pionie, jak i w poziomie.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet 
podczas długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań 
przekładają się na doskonałe warunki pracy.

Potężna maszyna 
akumulatorowa, oferująca 
większy zasięg

■■ Wysokowydajny i trwały silnik zapewnia większą niezawodność.

■■ Nowy akumulator o większej mocy umożliwia dłuższą pracę.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ pozwala maksymalnie wydłużyć  
czas pracy.

■■ Poruszająca się z dużą szybkością listwa o długości 60 cm do 
intensywnej profesjonalnej pracy.

■■ Tylny uchwyt można składać, co ułatwia pracę zarówno  
w pionie, jak i w poziomie.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet podczas 
długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają 
się na doskonałe warunki pracy.

Ergonomiczny tylny uchwyt można obracać, by 
zapewnić sobie maksymalną wygodę i mniej 
męczącą pozycję w trakcie pracy.

Niski poziom hałasu i drgań oznacza mniej 
uciążliwą i mniej męczącą pracę, nawet jeśli jest 
ona długotrwała.

Silnik opracowany przez firmę Husqvarna 
zapewnia wysoką, długotrwałą wydajność.
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HUSQVARNA 436LiB HUSQVARNA 536LiB

Niski poziom hałasu dzięki specjalnej konstrukcji 
przepływu powietrza oraz silnikowi elektrycz-
nemu umożliwia dłuższą pracę, również  
w miejscach, gdzie hałas nie jest wskazany.

Zaawansowana konstrukcja wentylatora silnika 
zapewnia najwyższą wydajność w klasie 
profesjonalnych maszyn akumulatorowych.

Mniejszy ciężar ogólny w porównaniu do 
maszyn spalinowych dzięki mniejszej liczbie 
podzespołów oraz lekkiemu silnikowi 
elektrycznemu. 

Lekka, prosta w obsłudze  
i wydajna dmuchawa 
akumulatorowa

Lekka, wygodna i mocna 
maszyna akumulatorowa

Nowość!
Nowość!

PARAMETRY TECHNICZNE 436LiB

Napięcie akumulatora, V 36

Silnik el. BLDC (bezszczotkowy)

Ciężar z akumulatorem, kg 3,7

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiB

Napięcie akumulatora, V 36

Silnik el. BLDC (bezszczotkowy)

Ciężar z akumulatorem, kg 3,7

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko 
umieszczony środek ciężkości sprawiają, że dmuchawa jest 
niezwykle poręczna.

■■ Nowy, wysokowydajny i trwały silnik bezszczotkowy zapewnia 
większą niezawodność.

■■ Intuicyjna klawiatura z funkcją blokady obrotów i zwiększenia 
mocy umożliwia łatwą i wydajną pracę.

■■ Możliwość pracy zarówno z akumulatorem wewnętrznym,  
jak i plecakowym, zależnie od potrzeb użytkownika.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet 
podczas długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań 
przekładają się na doskonałe warunki pracy.

■■ Odpowiednia dla użytkowników prawo- i leworęcznych.

■■ Wysokie ciśnienie powietrza gwarantuje płynne i skuteczne 
sprzątanie.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko umieszczony 
środek ciężkości sprawiają, że dmuchawa jest niezwykle poręczna.

■■ Nowy, wysokowydajny i trwały silnik bezszczotkowy zapewnia 
większą niezawodność.

■■ Intuicyjna klawiatura z funkcją blokady obrotów i zwiększenia 
mocy umożliwia łatwą i wydajną pracę.

■■ Możliwość pracy zarówno z akumulatorem wewnętrznym,  
jak i plecakowym, zależnie od potrzeb użytkownika.

■■ Zaczep paska służy do umieszczenia maszyny w położeniu 
postojowym lub stworzenia szelek podczas pracy.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet podczas 
długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają 
się na doskonałe warunki pracy.

■■ Odpowiednia dla użytkowników prawo- i leworęcznych.

■■ Wysokie ciśnienie powietrza gwarantuje płynne i skuteczne 
sprzątanie.
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HUSQVARNA 536LiBX HUSQVARNA BLi940X / BLi520X 

Miękkie, ergonomiczne szelki znakomicie 
dopasowują się do każdego użytkownika, 
doskonale rozkładając ciężar maszyny.

Adapter z diodami LED wyraźnie wskazuje 
poziom mocy/ ładowania w wartościach 
procentowych.

Wyjątkowo dobre wyważenie, wygodny uchwyt 
oraz intuicyjna klawiatura zapewniają maszynie 
znakomitą ergonomię.  

Niezwykle mocna 
i cicha akumulatorowa 
dmuchawa plecakowa Do wszystkich 

akumulatorowych maszyn 
ręcznych Husqvarna
■■ Może pracować nawet przez cały dzień.

■■ Szelki można dostosować do wzrostu każdego użytkownika,  
by nie przeciążać ramion i pleców.

■■ Pasy na ramiona poruszają się wraz z użytkownikiem, dzięki 
czemu praca zawsze jest komfortowa i wydajna.

■■ Adapter z diodami LED wyraźnie wskazuje poziom mocy/ 
ładowania w wartościach procentowych.

■■ Wysokowydajne, monitorowane ogniwa do profesjonalnej pracy.

■■ Zaawansowana funkcja bezpieczeństwa chroni akumulator  
i użytkownika w krytycznych sytuacjach.

Nowość!

PARAMETRY TECHNICZNE BLi940X BLi520X

Energia, Wh 940 520

Pojemność, Ah 26,1 14,4

Ciężar, kg 6,7 5,9

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiBX

Napięcie akumulatora, V 36

Silnik el. BLDC (bezszczotkowy)

Ciężar z akumulatorem, kg do ustalenia

Dostępna na jesieni 2015 r.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko umieszczony 
środek ciężkości sprawiają, że dmuchawa jest niezwykle poręczna.

■■ Nowy, wysokowydajny i trwały silnik bezszczotkowy zapewnia 
większą niezawodność.

■■ Intuicyjna klawiatura z funkcją blokady obrotów i zwiększenia 
mocy umożliwia łatwą i wydajną pracę.

■■ Nowa maszyna plecakowa, bez wbudowanego akumulatora,  
to zoptymalizowany produkt o małym ciężarze.

■■ Zaczep paska służy do umieszczenia maszyny w położeniu 
postojowym lub stworzenia szelek podczas pracy.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet podczas 
długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają 
się na doskonałe warunki pracy.

■■ Odpowiednia dla użytkowników prawo- i leworęcznych.

■■ Wysokie ciśnienie powietrza gwarantuje płynne i skuteczne 
sprzątanie.
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HUSQVARNA 436Li HUSQVARNA 536Li XP®

PARAMETRY TECHNICZNE 436Li

Napięcie akumulatora, V 36

Prędkość piły, m / s 15,0

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 25 – 35 / 10 –14

Ciężar z akumulatorem, kg 4,0

PARAMETRY TECHNICZNE 536Li XP®

Napięcie akumulatora, V 36

Prędkość piły, m / s 20,0

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 25 – 35 / 10 –14

Ciężar z akumulatorem, kg 3,9

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko umieszczony 
środek ciężkości sprawiają, że pilarka jest niezwykle poręczna.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ gwarantuje dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany i ładowania akumulatora.

■■ Dzięki intuicyjnym klawiszom pilarkę można uruchomić  
i wyłączyć jednym przyciskiem.

■■ Skuteczny, bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej decyduje 
o większym bezpieczeństwie pracy.

■■ Odchylana pokrywka zbiornika oleju łatwo się otwiera.

■■ Napinanie piły łańcuchowej bez użycia narzędzi ułatwia  
i przyspiesza jej wymianę.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko umieszczony 
środek ciężkości sprawiają, że pilarka jest niezwykle poręczna.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ gwarantuje dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany i ładowania akumulatora.

■■ Dzięki intuicyjnym klawiszom pilarkę można uruchomić  
i wyłączyć jednym przyciskiem

■■ Duża prędkość piły łańcuchowej (20 m/s) zapewnia płynne, 
wydajne cięcie.

■■ Skuteczny, bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej decyduje 
o większym bezpieczeństwie pracy.

■■ Odchylana pokrywka zbiornika oleju łatwo się otwiera.

■■ Nakrętki prowadnicy przymocowane są na stałe do osłony 
sprzęgła, dzięki czemu nie zgubią się podczas wymiany 
prowadnicy.

Lekka, uniwersalna pilarka 
akumulatorowa o dużej mocy

Mocna i wydajna pilarka z 
napędem akumulatorowym

Wydajny, stworzony przez firmę Husqvarna 
silnik zapewnia dużą prędkość piły łańcuchowej 
i doskonałe rezultaty cięcia.

Pilarkę obsługuje się za pomocą intuicyjnych 
przycisków, co znacznie ułatwia jej uruchamianie 
i wyłączanie. Wystarczy wcisnąć guzik.

Ekonomiczny tryb savE™ zapewnia maksymalny 
czas pracy bez konieczności wymiany 
akumulatora.
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HUSQVARNA T536Li XP®

PARAMETRY TECHNICZNE T536Li XP®

Napięcie akumulatora, V 36

Prędkość piły, m / s 20,0

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 25 – 35 / 10 –14

Ciężar z akumulatorem, kg 3,7

Dwa solidne zaczepy 
umożliwiają proste 
doczepienie maszyny 
do taśmy i uprzęży  
do wspinaczki.

Akcesoria do pilarek 
akumulatorowych

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona, kompaktowa konstrukcja, mały ciężar  
i wysoko umieszczony środek ciężkości sprawiają, że pilarka  
jest niezwykle poręczna.

■■ Skuteczny układ tłumienia drgań (Low Vib) zapewnia komfort pracy.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ gwarantuje dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany i ładowania akumulatora.

■■ Dzięki intuicyjnym klawiszom pilarkę można uruchomić i wyłączyć 
jednym przyciskiem.

■■ Duża prędkość piły łańcuchowej (20 m/s) zapewnia płynne, 
wydajne cięcie.

■■ Skuteczny, bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej decyduje  
o większym bezpieczeństwie pracy.

■■ Dwa solidne zaczepy umożliwiające doczepienie maszyny do taśmy  
i szelek ułatwiają wspinanie i pracę na drzewie.

■■ Solidny zaczep umożliwia szybkie i łatwe doczepienie pilarki do 
uprzęży do wspinaczki.

■■ Odchylana pokrywka zbiornika oleju łatwo się otwiera.

■■ Nakrętki prowadnicy przymocowane są na stałe do osłony sprzęgła, 
dzięki czemu nie zgubią się podczas wymiany prowadnicy.

Kompaktowa, szybka  
akumulatorowa pilarka  
dla arborystów

PROWADNICA TECHLITE
Jest o 20 % lżejsza i o 25 % sztywniejsza niż typowa prowadnica 
warstwowa, dzięki czemu pilarka jest lepiej wyważona. Dostępna  
z podziałką Mini 3/8", o długości: 12 – 14".

ŁADOWARKA
Ładowanie akumulatora trwa ok.  
35 minut. Jeżeli użytkownik posiada 
dwa akumulatory, może pracować 
bez przerwy, gdyż czas ładowania jest 
krótszy niż standardowy czas pracy.

LITOWO-JONOWY 
AKUMULATOR  
PLECAKOWY
Wytrzymały, ergonomicz-
ny akumulator plecakowy 
o dużej mocy z opcją 
regulacji, umożliwiający 
nieprzerwaną pracę nawet 
przez cały dzień. 

TORBA NA AKUMULATOR BLi
Zapewnia akumulatorowi ciepło również 
zimą, maksymalizując jego czas pracy. 
Skutecznie amortyzuje drgania i chroni 
przed zanieczyszczeniami, brudem i 
wilgocią. Można ją przymocować do pasa. 
Pasuje do akumulatorów BLi60, BLi80, 
BLi110 oraz BLi150.

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
Akumulatory Li-Ion charakteryzuje 
długotrwała, wyjątkowo duża moc i 
wy  daj ność. Akumulatory mogą mieć 
różne pojemności: BLi80 (2,1 Ah), 
BLi150 (4,2 Ah).



Wykaszarki



Robimy symulacje komputerowe sprawdzając, w jaki sposób możemy obniżyć 
nieuniknione wartości szczytowe drgań podczas uruchamiania maszyny. Staramy 
się tym samym sprawić, by wykaszarki jak najszybciej osiągały małe prędkości 
robocze, pozwalające łatwiej zapanować nad maszyną.

Nasze wykaszarki nie szczędzą 
trudu, by oszczędzić Ci wysiłku

Poziom wibracji, m / s²

Prędkość robocza

obr.  / min

Najważniejsze cechy i zalety  
naszych wykaszarek:

 WIĘKSZA ŚREDNICA 
ROBOCZA OZNACZA LEPSZĄ 
SKUTECZNOŚĆ PRACY

 ERGONOMICZNE SZELKI 
POPRAWIAJĄ KOMFORT PRACY

 NIEZWYKLE NISKI POZIOM 
DRGAŃ UMOŻLIWIA 
DŁUGOTRWAŁE UŻYTKOWANIE

 WYSOKA, PROFILOWANA 
PODPÓRKA DAJE WIĘKSZĄ 
SWOBODĘ PORUSZANIA NOGAMI 
PODCZAS PRACY NA TERENIE 
POCHYŁYM

 DOSTOSOWANA 
DŁUGOŚĆ WAŁU POPRAWIA 
SKUTECZNOŚĆ PRACY 
WYKASZARKI

 DUŻY ZBIORNIK 
UMOŻLIWIA DŁUŻSZĄ  
PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI 
UZUPEŁNIANIA PALIWA

 ZAAWANSOWANE 
TECHNOLOGICZNIE SILNIKI 
CHARAKTERYZUJĄ: MAŁE ZUŻYCIE 
PALIWA I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

 MAŁY CIĘŻAR SPRAWIA,  
ŻE MASZYNA JEST BARDZIEJ 
PORĘCZNA, A PRACA NIĄ  
WYMAGA MNIEJSZEGO WYSIŁKU

Silniki o dużej mocy oraz wytrzymała kon-
strukcja — te wykaszarki to niezawodni współ-
pracownicy. Będą pracować intensywnie przez 
wiele lat, nie oszczędzając siebie ani przeciwnika: 
wysokiej, bujnej trawy i zarośli. Oszczędzą za 
to wysiłku Twoim plecom, barkom i ramionom. 
Poza lekką, znakomicie wyważoną konstrukcją 
maszyny te charakteryzuje także niski poziom 
drgań. Większość modeli cechuje wartość drgań 
A8 wynosząca mniej niż zalecane 2,5 m/s, co 
oznacza możliwość nieprzerwanej pracy przez 
cały dzień, bez narażania się na zmęczenie czy 
uszkodzenie ciała.
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Zanim maszyna wzbogaci naszą ofertę, musi przejść szczegółowe, restrykcyjne 
testy. Próby trwają kilkaset godzin, podczas których sprawdzamy, czy emisja 
zanieczyszczeń mieści się w zalecanym zakresie, a także testujemy sprawność  
silnika i układów napędowych. Kontrolujemy także trwałość elementów tłumiących 
drgania oraz badamy, czy drgania nie przekraczają zalecanych poziomów. 
Dodatkowo wszystkie elementy tnące poddawane są testom w ekstremalnych 
warunkach, aby przygotować je do intensywnej pracy przy wykaszaniu terenów 
porośniętych wysoką trawą, zaroślami i niewielkimi drzewami.

BARDZO INTENSYWNE 
WYKASZANIE

Pewny chwyt 
podczas bardzo  
intensywnego 
koszenia
Konstruujemy nasze wykaszarki w taki sposób,  
aby zapewnić ich użytkownikom narażenie na jak 
najmniejsze drgania. Niektóre z naszych maszyn 
charakteryzuje poziom drgań należący do 
najniższych w ich klasie. Tak niskie wartości 
uzyskujemy w niektórych przy padkach, izolując 
drgania z dwóch stron. W większych maszynach 
zbiornik paliwa nie stanowi integralnej części 
silnika (takie rozwią zanie zaproponowaliśmy jako 
pierwsi) i jest od niego oddzielony dwoma 
gumowymi elementami służącymi do tłumienia 
drgań. We wszystkich maszynach zastosowaliśmy 
w łączeniu pomiędzy zawieszeniem a podpórką 
dwie sprężyny stalowe, absorbujące drgania 
urządzenia tnącego. Rozwiązania te minimalizują 
drgania przekazywane biodrom i udom użytkow-
nika, a także jego dłoniom. Dzięki temu zacho-
wuje on czujność i pracuje wydajnie — unikając 
przy tym obrażeń.
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Większy  
zasięg bez 
ruszania  
się z miejsca
Naszymi wykaszarkami użytkownik skosi  
znacznie większy obszar niż pracując innymi 
maszynami. Osiągnęliśmy to, optymalizując  
przekładnię do pracy z silnikiem o dużej  
mocy, uzyskując imponujące przełożenie 1:1,46.  
Oznacza to, że przy maksymalnych obrotach  
silnika wynoszących 9 000 obr. / min, prędkość 
wału zdawczego żyłki wynosi aż 6 164 obr. / min.  
Dzięki temu maszyna może pracować żyłką o 
znacznie większej długości, dając przy każdym 
obrocie o 31 procent większy obszar wykoszony.

Chcemy, aby praca użytkownika była prostsza i bardziej wydajna. Dlatego 
ustawiliśmy uchwyt pod kątem siedmiu stopni, dzięki czemu urządzenie 
tnące znajduje się zawsze bezpośrednio przed użytkownikiem, ograniczając 
jego wysiłek do minimum. Takie rozwiązanie umożliwia również wykony-
wanie takich samych ruchów maszyną po prawej i po lewej stronie. 
Ponadto nasze podpórki są wyjątkowo wysokie. W wielu maszynach  
podpórka uchwytu ma wysokość 15 cm. W efekcie użytkownik pracuje  
w wy godnej pozycji wyprostowanej, a maszyna nie obija mu się o nogi.  
Ma to szczególne znaczenie podczas pracy na terenie pochyłym.

WIĘKSZA MOC, MNIEJ  
PALIWA I ZANIECZYSZCZEŃ
Nasze wykaszarki to ekonomiczne wytwórnie mocy. Osiągnęliśmy to  
dzięki opatentowanej przez nas technologii silnika X-Torq, zapewniającej 
wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów, co skutkuje 
zwiększeniem mocy i przyspieszenia. Co więcej, dzięki zastosowaniu do 
usuwania spalin czystego powietrza zamiast mieszanki powietrza i paliwa, 
silnik X-Torq zużywa do 20 % mniej paliwa. Natomiast emisja zanieczy-
szczeń spadła nawet o 75 %. Porównanie dotyczy odpowiedników maszyn 
z silnikiem spalinowym.

ODPOWIEDNIE USTAWIENIE  
DO SKUTECZNEGO WYKASZANIA
Nasze przekładnie stożkowe są precyzyjnie ustawiane, aby ułatwiać 
wykaszanie trawy i poprawiać efekty pracy. Dokładne wyliczenia oraz 
badania empiryczne dowiodły, że w przypadku osób średniego wzrostu 
optymalny jest kąt 35 stopni. Takie ustawienie zapobiega uderzaniu 
noża o podłoże, umożliwiając prześlizgiwanie się głowicy tnącej ponad 
trawą, zapewniając przy tym najlepsze efekty koszenia.

WYJĄTKOWO WYGODNA PRACA
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HUSQVARNA 555RXT HUSQVARNA 545RXT / 545RX

ERGONOMICZNE 

SZELKI

PARAMETRY TECHNICZNE 555RXT

Pojemność skokowa, cm≥ 53,3

Moc wyjściowa, kW * 2,8

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s² 1,5 / 1,6

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 9,2

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44. 

PARAMETRY TECHNICZNE 545RXT 545RX

Pojemność skokowa, cm≥ 45,7 45,7

Moc wyjściowa, kW * 2,1 2,1

Równoważny poziom drgań (a hv , eq )  
uchwyt lewy / prawy, m / s² 3,9 / 2,9 3,2 / 2,9

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 8,5 8,7

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44. 

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment  
obrotowy, a także ogranicza zużycie paliwa nawet o 20 %,  
a emisję zanieczyszczeń – nawet o 75 %.

■■ Skuteczne tłumienie drgań (Low Vib) oraz wygodny uchwyt 
poprawiają komfort pracy użytkownika. W komplecie 
ergonomiczne szelki Balance XT™ oraz Balance X™.

■■ Smart Start jest funkcją, która dzięki zmniejszeniu oporu  
linki rozrusznika o ok. 40 %, ułatwia rozruch. 

■■ Zoptymalizowana długość wału i kąt przekładni stożkowej  
35 stopni ułatwiają pracę oraz umożliwiają ustawienie urządzenia 
tnącego równolegle do podłoża.

■■ Profilowany uchwyt z wygodną rękojeścią zapewnia optymalną 
pozycję podczas pracy i doskonały chwyt.

■■ Wysoka, regulowana podpórka zapewnia większą swobodę  
ruchów i pozostawia więcej przestrzeni dla nóg, zwłaszcza  
na terenie pochyłym.

■■ Lepsze wyważenie dzięki umieszczeniu zbiornika paliwa  
przed silnikiem.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment  
obrotowy, a także ogranicza zużycie paliwa nawet o 20 %,  
a emisję zanieczyszczeń – nawet o 75 %.

■■ Skuteczne tłumienie drgań (Low Vib) oraz wygodny uchwyt 
poprawiają komfort pracy użytkownika. W komplecie 
ergonomiczne szelki Balance XT™ (dla modeli 545RXT) oraz 
Balance X™ (dla modelu 545RX).

■■ Smart Start jest funkcją, która dzięki zmniejszeniu oporu linki 
rozrusznika o ok. 40 %, ułatwia rozruch. 

■■ Zoptymalizowana długość wału i kąt przekładni stożkowej  
35 stopni ułatwiają pracę oraz umożliwiają ustawienie urządzenia 
tnącego równolegle do podłoża.

■■ Profilowany uchwyt z wygodną rękojeścią zapewnia optymalną 
pozycję podczas pracy i doskonały chwyt.

■■ Wysoka, regulowana podpórka zapewnia większą swobodę  
ruchów i pozostawia więcej przestrzeni dla nóg, zwłaszcza  
na terenie pochyłym.

■■ Lepsze wyważenie dzięki umieszczeniu zbiornika paliwa  
przed silnikiem.

Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy 
moment obrotowy oraz ograniczenie zużycia  
paliwa nawet o 20 %, a emisji zanieczyszczeń   
– nawet o 75 %.

Low Vib skutecznie zmniejsza drgania uchwytów, 
ograniczając obciążenie ramion i dłoni użytkownika.

Wycinarki wyposażone są w  
ergonomiczne szelki z szerokimi 
pasami na ramiona i pasem  
biodrowym zmniej szającym  
obciążenie.

Nasza najmocniejsza 
maszyna do najbardziej 
wymagających prac 
wykaszarką

Mocne wykaszarki do 
wielogodzinnej pracy
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HUSQVARNA 535RXT / 535RX HUSQVARNA 525RXT / 525RX 

PARAMETRY TECHNICZNE 525RXT 525RX

Pojemność skokowa, cm≥ 25,4 25,4

Moc wyjściowa, kW * 1,0 1,0

Równoważny poziom drgań (a hv , eq )  
uchwyt lewy / prawy, m / s² 1,8 / 1,9 2,1 / 2,3

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 5,4 5,1

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44.

Nowość!

PARAMETRY TECHNICZNE 535RXT 535RX

Pojemność skokowa, cm≥ 34,6 34,6

Moc wyjściowa, kW * 1,6 1,6

Równoważny poziom drgań (a hv , eq )  
uchwyt lewy / prawy, m / s² 2,4 / 3,1 3,4 / 4,1

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 6,2 6,1

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment  
obrotowy, a także ogranicza zużycie paliwa nawet o 20 %,  
a emisję zanieczyszczeń – nawet o 75 %. 

■■ Skuteczne tłumienie drgań (Low Vib) oraz wygodny uchwyt 
poprawiają komfort pracy użytkownika. 

■■ W komplecie ergonomiczne szelki.Smart Start jest funkcją 
ułatwiającą rozruch dzięki zmniejszeniu oporu linki rozrusznika 
o ok. 40 %.

■■ Profilowany uchwyt z wygodną rękojeścią zapewnia optymalną 
pozycję podczas pracy i doskonały chwyt.

■■ Wysoka, regulowana podpórka zapewnia większą swobodę  
ruchów i pozostawia więcej przestrzeni dla nóg, zwłaszcza  
na terenie pochyłym.

■■ Dzięki pompce paliwowej maszynę łatwo uruchomić.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment obrotowy 
oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %, a emisji 
zanieczyszczeń  — o 75 %. 

■■ Skuteczne tłumienie drgań (Low Vib) oraz wygodny uchwyt 
poprawiają komfort pracy użytkownika (dotyczy 525RXT).

■■ Ergonomiczne szelki Balance 55 w komplecie (dotyczy 525RXT).

■■ Model 327RDX posiada dwuczęściowy wał, co ułatwia transport  
i przechowywanie maszyny. 

■■ Kąt przekładni stożkowej 35 stopni umożliwia ustawienie 
urządzenia tnącego równolegle do podłoża. 

■■ Profilowany uchwyt z wygodną rękojeścią zapewnia optymalną 
pozycję podczas pracy i doskonały chwyt.

■■ Wysoka, regulowana podpórka zapewnia większą swobodę ruchów 
i pozostawia więcej przestrzeni dla nóg, zwłaszcza na terenie 
pochyłym.

■■ Dzięki pompce paliwowej maszynę łatwo uruchomić.

Wysoka podpórka umożliwia pracę w wygodnej 
pozycji na terenie pochyłym, a także daje 
swobodę ruchu nóg.

Dostępna dodatkowo osłona typu Combi 
może być stosowana zarówno z nożem do 
trawy, jak i głowicą żyłkową.

Wydajne, niezawodne  
i wygodne wykaszarki

Smart Start ogranicza opór linki rozrusznika 
nawet o 40 % w porównaniu do równorzędnych 
modeli, dzięki czemu wykaszarkę łatwo się 
uruchamia. 

Lekkie, proste w obsłudze  
i wydajne wykaszarki
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HUSQVARNA 524RX HUSQVARNA 553RBX

PARAMETRY TECHNICZNE 524RX

Pojemność skokowa, cm≥ 25

Moc wyjściowa, kW * 0,8

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s² 2,9 / 3,1

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 5,5

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44. 

PARAMETRY TECHNICZNE 553RBX

Pojemność skokowa, cm≥ 50,6

Moc wyjściowa, kW * 2,3

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s² 2,7 / 3,8

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 12,1

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44. 

Osłona typu Combi może być stosowana 
zarówno z nożem do trawy, jak i głowicą 
żyłkową.

Specjalnie zaprojektowane szelki mają wyściełane 
pasy na ramiona i są wyprofilowane na plecach, 
dla większej wygody.

Wypróbowana konstrukcja przekładni kątowej 
oraz wytrzymała głowica żyłkowa zapewniają 
maszynie bezawaryjną pracę.

■■ Silnik czterosuwowy, zasilany wyłącznie benzyną. 

■■ W zestawie osłona typu Combi, stosowana zarówno z głowicą 
żyłkową, jak i nożem do trawy.

■■ Smart Start jest funkcją ułatwiającą rozruch, dzięki zmniejszeniu 
oporu linki rozrusznika o ok. 40 %.

■■ Do maszyny dołączone są szelki Balance 35.

■■ Kąt przekładni stożkowej 35 stopni umożliwia ustawienie 
urządzenia tnącego równolegle do podłoża, dla osiągnięcia 
najlepszych efektów pracy. 

■■ Dzięki pompce paliwowej maszynę łatwo uruchomić.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment  
obrotowy oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %,  
a emisji zanieczyszczeń – o 75 %.

■■ Wypróbowana konstrukcja przekładni kątowej oraz wytrzymała 
głowica żyłkowa zapewniają bezawaryjną pracę. 

■■ Wygodny uchwyt pętlowy można bez problemu obrócić,  
co umożliwia pracę pod różnymi kątami.

■■ Ruchome połączenie między silnikiem a szelkami daje większą 
swobodę ruchu podczas pracy na pochyłym i nierównym terenie.

■■ Osłona typu Combi może być stosowana zarówno z nożem do 
trawy, jak i głowicą żyłkową.

■■ W komplecie ergonomiczne szelki z profilowaną podporą tylną  
i wyściełanymi pasami na ramiona.

■■ Dzięki pompce paliwowej maszynę łatwo uruchomić.

Maszyna zarówno do 
wyrównywania trawnika,  
jak i ścinania wysokiej trawy

Maszyna zakładana na  
plecy, ułatwiająca pracę  
na terenie pochyłym



SZYBKA WYMIANA
Ciekawe rozwiązanie z szybkozłączem umożliwia 

łatwą wymianę przystawek roboczych, pozwalając 
oszczędzać cenny czas pracy.

BEZ KOMPROMISÓW
Silniki z dołączonymi przystawkami są równie mocne i skuteczne, co konwencjonalne 
wykaszarki, pilarki na wysięgniku, nożyce do żywopłotu itd. A wszystko po to, by 
użytkownik zyskał niezawodnego pomocnika w wykonywaniu wszystkich zadań na czas.

Wydajne 
maszyny do 
różnych prac
Nasze wykaszarki wielozadaniowe to inwesty-
cja udana pod wieloma względami. Przede 
wszystkim wybierając się do pracy, użytkownik 
nie musi zabierać przyczepy pełnej sprzętu. 
Wystarczy uzupełnić paliwo i uruchomić jedną 
maszynę. Szybka i prosta wymiana przystawek 
roboczych umożliwia wykonanie różnych 
zadań w miejscu pracy. Wreszcie, konserwacja  
i serwis są tańsze i zajmują mniej czasu, a to 
tylko niektóre z zalet użytkowania wykaszarki 
wielozadaniowej.
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HUSQVARNA 525LK

Wygodny uchwyt pętlowy można bez problemu 
obrócić, co umożliwia pracę pod różnymi kątami.

Funkcja Smart Start ogranicza opór linki 
rozrusznika nawet o 40 %, dzięki czemu 
wykaszarkę łatwo się uruchamia.

Dzięki dwuczęściowemu wałowi wykaszarkę 
można łatwo przechowywać i transportować.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment obrotowy 
oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %, a emisji 
zanieczyszczeń  — o 75 %.

■■ Smart Start ogranicza opór linki rozrusznika nawet o 40 %,  
dzięki czemu wykaszarkę łatwo się uruchamia.

■■ Akcesoria do wykaszania i krawędziowania trawnika, strzyżenia 
żywopłotu, podkrzesywania, zamiatania oraz spulchniania gleby.

■■ Dwuczęściowy wał ułatwia transport i przechowywanie. 

■■ Dzięki pompce paliwowej maszynę łatwo uruchomić.

■■ Wygodny uchwyt pętlowy można bez problemu obrócić,  
co umożliwia pracę pod różnymi kątami.

PARAMETRY TECHNICZNE 525LK

Pojemność skokowa, cm≥ 25,4

Moc wyjściowa, kW * 1,0

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s² 3,0 / 3,3

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 4,7

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44.

Nowość!

Wydajna wykaszarka wielozadaniowa do wszystkich prac
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KRAWĘDZIARKA EA 850
Nadaje trawnikom, ścieżkom i rabatom 
bardziej estetyczny wygląd.

GLEBOGRYZARKA CA 150
Idealna do delikatnych rabat 
kwiatowych i obszarów wokół drzew.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU HA 850 / HA 110
Proste krawędzie – wreszcie w zasięgu ramion. 
Dostępne dwie długości przystawek, dostosowane  
do różnych potrzeb.

OSPRZĘT DO WYKASZAREK WIELOZADANIOWYCH LK

WYKASZARKA BCA 850-24
Do koszenia wyższej trawy. W skład zestawu wchodzą: 
wał, osłona przekładni i nóż do trawy Multi 255-4 z 
podkładką dystansową.

WYKASZARKA TA-850
Do wykaszania zwykłej trawy. W skład zestawu 
wchodzą: wał, osłona i głowica żyłkowa T35.

PILARKA NA WYSIĘGNIKU PA 1100
Większy zasięg tam, gdzie jest potrzebny. 
Przecina gałęzie o średnicy do 15 cm.

Nowość!



31

Nowość!Nowość!

DMUCHAWA BA 101
Potężna dmuchawa, oczyszczająca chodniki 
i podjazdy z liści, śmieci oraz ścinków trawy. 
Zastępuje dmuchawę BAC.

SZCZOTKA SZCZECINOWA BR 600
Mocna szczotka do zmiatania pyłu z chodników 
i podjazdów; oczyszcza nawet głębsze rowki.  
W komplecie osłona.

Nowość! Nowość!

Nowość!

SZCZOTKA SR 600-2
Gumowa, bardzo wydajna szczotka do zmiatania 
piasku i żwiru z chodników, podjazdów i trawników. 
W komplecie osłona. Zastępuje model BA 600.

SKARYFIKATOR DT 600
Nowy skaryfikator usunie mech z trawnika.  
W komplecie osłona.

PRZEDŁUŻENIE WAŁU EX 780
Umożliwia wydłużenie wału o dodatkowe 80 cm.
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HUSQVARNA 525RK

PARAMETRY TECHNICZNE 525RK

Pojemność skokowa, cm≥ 25,4

Moc wyjściowa, kW * 1,0

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s² 2,1 / 1,9

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 5,6

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment obrotowy 
oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %, a emisji 
zanieczyszczeń  o 75 %.

■■ Dostępny osprzęt mocowany zatrzaskowo obejmuje głowicę 
żyłkową, nóż do trawy i tarczę tnącą.

■■ Skuteczne tłumienie drgań (Low Vib) oraz wygodny uchwyt 
poprawiają komfort pracy użytkownika. 

■■ W komplecie ergonomiczne szelki.Smart Start jest funkcją 
ułatwiającą rozruch dzięki zmniejszeniu oporu linki rozrusznika 
o ok. 40 %.

■■ Dwuczęściowy wał ułatwia transport i przechowywanie.

■■ Kąt przekładni stożkowej 35 stopni umożliwia ustawienie 
urządzenia tnącego równolegle do podłoża. 

■■ Profilowany uchwyt z wygodną rękojeścią zapewnia optymalną 
pozycję podczas pracy i doskonały chwyt.

■■ Wysoka, regulowana podpórka zapewnia większą swobodę ruchów 
i pozostawia więcej przestrzeni dla nóg, zwłaszcza na terenie 
pochyłym.

■■ Dzięki pompce paliwowej maszynę łatwo uruchomić.

Wysoka podpórka umożliwia pracę w wygodnej 
pozycji na terenie pochyłym, a także daje 
swobodę ruchu nóg.

Smart Start ogranicza opór linki rozrusznika 
nawet o 40 %, dzięki czemu wykaszarkę łatwo 
się uruchamia.

Nowość!

Wypróbowana konstrukcja przekładni kątowej 
oraz wytrzymała głowica żyłkowa zapewniają 
maszynie bezawaryjną pracę.

Mocna, prosta w obsłudze i bardzo poręczna, 
wszechstronna maszyna
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OSPRZĘT DO WYKASZAREK WIELOZADANIOWYCH RK

WYKASZARKA BCA 850-24
Do koszenia wyższej trawy. W skład zestawu wchodzą: wał, osłona 
przekładni i nóż do trawy Multi 255-4 z podkładką dystansową.

WYKASZARKA TA-850
Do wykaszania zwykłej trawy. W skład zestawu 
wchodzą: wał, osłona i głowica żyłkowa T35.

WYCINARKA  
PROFESJONALNA CSA 850-24
Do wycinania zarośli i niewielkich drzewek. W skład 
zestawu wchodzą: wał, osłona i tarcza Scarlett 200 –22.

SZCZOTKA SR 600-2
Gumowa, bardzo wydajna szczotka do zmiatania 
piasku i żwiru z chodników, podjazdów i trawników. 
W komplecie osłona. Zastępuje model BA 600.

SZCZOTKA SZCZECINOWA BR 600
Mocna szczotka do zmiatania pyłu z chodników  
i podjazdów; oczyszcza nawet głębsze rowki.  
W komplecie osłona.

DMUCHAWA BA 101
Potężna dmuchawa, oczyszczająca chodniki i podjazdy 
z liści, śmieci oraz ścinków trawy. Zastępuje 
dmuchawę BAC.

GLEBOGRYZARKA CA 150
Idealna do delikatnych rabat  
kwiatowych i obszarów wokół  
drzew.

Nowość!

Nowość!

Nowość!
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HUSQVARNA 336RK HUSQVARNA 543RBK

PARAMETRY TECHNICZNE 336RK

Pojemność skokowa, cm≥ 34,6

Moc wyjściowa, kW * 1,4

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s² 3,5 / 5,0

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 7,4

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44.

PARAMETRY TECHNICZNE 543RBK

Pojemność skokowa, cm≥ 40,1

Moc wyjściowa, kW * 1,5

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s² N /A

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 10,6

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 44. 

Dostępna dodatkowo osłona typu Combi  
może być stosowana zarówno z nożem do 
trawy, jak i głowicą żyłkową.

Wypróbowana konstrukcja przekładni kątowej 
oraz wytrzymała głowica żyłkowa zapewniają 
maszynie bezawaryjną pracę.

■■ Dostępny osprzęt mocowany zatrzaskowo obejmuje głowicę 
żyłkową, nóż do trawy i tarczę tnącą. 

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment obrotowy 
oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %, a emisji 
zanieczyszczeń – o 75 %.

■■ Wypróbowana konstrukcja przekładni kątowej oraz wytrzymała 
głowica żyłkowa zapewniają bezawaryjną pracę. 

■■ Wygodny uchwyt pętlowy można bez problemu obrócić, co 
umożliwia pracę pod różnymi kątami.

■■ Ruchome połącz enie między silnikiem a szelkami daje większą 
swobodę ruchu podczas pracy na pochyłym i nierównym terenie.

■■ Osłona typu Combi może być stosowana zarówno z nożem do 
trawy, jak i głowicą żyłkową.

■■ W komplecie ergonomiczne szelki z profilowaną podporą tylną  
i wyściełanymi pasami na ramiona.

■■ Dzięki pompce paliwowej maszynę łatwo uruchomić.

Specjalnie zaprojektowane szelki mają wyściełane 
pasy na ramiona i są wyprofilowane na plecach, 
dla większej wygody.

Solidna, niezawodna i 
wszechstronna wykaszarka

Plecakowa maszyna o dużej 
mocy, do różnych zadań

■■ Dostępny osprzęt mocowany zatrzaskowo obejmuje głowicę 
żyłkową, nóż do trawy i tarczę tnącą.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy moment obrotowy 
oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %, a emisji 
zanieczyszczeń — o 75 %.

■■ Kąt przekładni stożkowej 35 stopni umożliwia ustawienie 
urządzenia tnącego równolegle do podłoża, dla osiągnięcia 
najlepszych efektów pracy.

■■ Osłona typu Combi może być stosowana zarówno z nożem do 
trawy, jak i głowicą żyłkową. 

■■ Profilowany uchwyt z wygodną rękojeścią zapewnia optymalną 
pozycję podczas pracy i doskonały chwyt.

■■ Dzięki pompce paliwowej maszynę łatwo uruchomić.

■■ Dwuczęściowy wał ułatwia transport i przechowywanie.

■■ Do maszyny dołączone są szelki Balance 35.
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BCA 850-28
Do koszenia wyższej trawy. W skład zestawu 
wchodzą: wał, osłona przekładni i nóż do trawy 
Multi 300–3 z podkładką dystansową.

GTA 850-28
Do wykaszania zwykłej trawy. W skład zestawu 
wchodzą: wał, osłona i głowica żyłkowa T35.

CSA 850-28
Do wycinania zarośli i niewielkich drzewek.  
W skład zestawu wchodzą: wał, osłona i tarcza 
Scarlett 200–22 (niedostępna dla modelu 543RBK).

Przystawki Combi do maszyn z serii RK / RBK



36

HUSQVARNA 536LiL HUSQVARNA 536LiR

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiL

Napięcie akumulatora, V 36

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 1,7 / 0,5

Waga z akumulatorem, kg 4,3

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiR

Napięcie akumulatora, V 36

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 2,6 / 2,1

Waga z akumulatorem, kg 5,1

■■ Opracowany przez firmę Husqvarna silnik bezszczotkowy 
zapewnia dużą moc, konieczną do osiągania najwyższej 
wydajności pracy w trudnych warunkach.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ oznacza dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany akumulatora.

■■ Intuicyjnie działające przyciski ułatwiają uruchamianie  
i zatrzymywanie maszyny.

■■ Dwustronne obroty głowicy tnącej zapobiegają spadaniu  
ściętej trawy na chodniki.

■■ System tnący z podwójną żyłką i funkcją Tap‘n Go umożliwia 
szybką i łatwą wymianę żyłki.

Skuteczna i wygodna 
wykaszarka akumulatorowa

■■ Opracowany przez firmę Husqvarna silnik bezszczotkowy 
zapewnia dużą moc, konieczną do osiągania najwyższej 
wydajności pracy w trudnych warunkach.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ oznacza dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany akumulatora.

■■ Intuicyjnie działające klawisze ułatwiają uruchamianie  
i zatrzymywanie maszyny.

■■ Dwustronne obroty głowicy tnącej zapobiegają spadaniu ściętej 
trawy na chodniki.

■■ System tnący z podwójną żyłką i funkcją Tap‘n Go umożliwia 
szybką i łatwą wymianę żyłki.

■■ Wysoka, profilowana podpórka zapewnia dużą swobodę  
ruchów i miejsce na nogi, szczególnie na terenie pochyłym. 

■■  W komplecie wygodne, wyściełane szelki.

Lekka wykaszarka 
akumulatorowa o dużej 
mocy, do wymagających prac

Ekonomiczny tryb savE™ zapewnia maksymalny 
czas pracy bez wymiany baterii.

Głowica może obracać się w wybranym 
kierunku, tak by trawa nie spadała na chodnik.

Opracowany przez firmę Husqvarna silnik o 
dużej mocy zapewnia wysoką wydajność pracy 
wykaszarką w trudnych warunkach.
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AKUMULATOR   
LITOWO-JONOWY
Akumulatory Li-Ion charakteryzuje 
długotrwała, wyjątkowo duża moc i 
wydajność. Akumulatory mogą mieć 
różne pojem ności: BLi80 (2,1 Ah), 
BLi150 (4,2 Ah).

WYGODNE SZELKI
Wyściełane szelki zapewniające 
komfort pracy (dołączone do 
536LiR). 

Akcesoria dla wykaszarek 
akumulatorowych

ŁADOWARKA
Ładowanie akumulatora trwa 
ok. 35 minut. Jeżeli użytkownik 
posiada dwa akumulatory, 
może pracować bez przerwy, 
gdyż czas ładowania jest krótszy 
niż standardowy czas pracy.

TORBA NA 
 AKUMULATOR BLi
Zapewnia akumulatorowi ciepło 
również zimą, maksymalizując 
jego czas pracy. Skutecznie 
amortyzuje drgania i chroni 
przed zanieczyszczeniami, brudem 
i wilgocią. Można ją przymoco-
wać do pasa. Pasuje do akumula-
torów BLi60, BLi80, BLi110 
oraz BLi150.

LITOWO-JONOWY 
 AKUMULATOR  
PLECAKOWY
Wytrzymały, ergonomiczny 
akumulator plecakowy  
o dużej mocy z opcją regulacji, 
umożliwiający nieprzerwaną 
pracę nawet przez cały dzień. 
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Szeroki, wentylowany stelaż na plecy. Różne opcje ustawienia sprawiają, że szelki 
mogą nosić zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Przeniesienie ciężaru z ramion na biodra.

Szelki ułatwiające poruszanie podczas pracy, umożliwiają jej wykony-
wanie w bezpieczniejszy sposób oraz zmniejszają obciążenie ciała. Dlatego 
firma Husqvarna poświęca tak wiele czasu na badania i opracowanie  
szelek, które pozwalają użytkownikowi w pełni wykorzystać możliwości 
maszyny. Prawidłowe korzystanie z wykaszarki ma wpływ na jej pracę 
oraz efekty, jakie uzyskamy. Nasze ergono micznie zaprojektowane  

szelki skutecznie rozkładają ciężar maszyny, zapewniając jej świetne 
wyważenie. Maszyna wydaje się lżejsza, staje się bardziej poręczna,  
a praca nią jest dla użytkownika mniej obciążająca.
 Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Są 
tam tabele porównawcze, filmy i strony z pełną ofertą naszych szelek.

Ergonomiczne szelki firmy Husqvarna 
pomagają prawidłowo rozłożyć ciężar  
i ułatwiają poruszanie się
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BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE 55 BALANCE 35 / 35 B

Szeroki, wentylowany stelaż na plecy

Punkty szybkiej regulacji

Wyściełane, ergonomiczne pasy

Podkładka na biodro z amortyzacją  ―

Elastyczne zawieszenie podkładki na biodro ― ―

Szeroki, wspierający pas biodrowy ― ―

Zapięcie zwalniające na podkładce na biodro ― ―

Ustawienie do pracy w ogrodzie oraz w lesie ― ―

Regulacja wysokości stelaża na plecach ― ― ―

Elastyczna konstrukcja na ramionach ― ― ―

Możliwość regulacji dla kobiet ― ― ―

 = Dostępne ― = Niedostępne

Elastyczna konstrukcja na ramionach i 
możliwość indywidualnej regulacji wysokości.

Podkładka na biodro z amortyzacją posiada 
ruchome łączenie.

Szybkie i skuteczne awaryjne odłączanie 
urządzenia.

Balance XT™

To nasze najnowocześniejsze szelki z kilkoma 
wyjątkowymi elementami, takimi jak ustawienie 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn oraz obro-
towa konstrukcja na ramionach. Zapewniają 
doskonałe rozło żenie ciężaru pomiędzy ramiona, 
klatkę piersiową i plecy. Ponadto, szelki te  
prze n oszą część ciężaru z ramion na biodra.

Balance X™

Zapewniają duże odciążenie górnej części ciała  
i ramion, dzięki dosko nałemu roz ło żeniu ciężaru 
między ramiona, klatkę piersiową i plecy, a także 
przeniesienie części ciężaru z ramion na biodra.

Balance 55 / Balance 35 / 35 B
Ergonomiczne szelki, optymalnie rozkładające 
obciążenie na ramiona, klatkę piersiową  
i plecy użytkownika.



40

MODEL TRAWA WYSOKA TRAWA DRZEWKA I ZAROŚLA TERENY 
UTWARDZONE

536LiLX / 536LiRX

122C

128C

128L

122LK

129LK

524LK

525LK

525LS

535LS

128RJ

525RJX

233RJ

535RJ

128R 

524RX  

525RX / 525RXT / 533RS

525RK

535RX / 535RXT / 336FR / 135R 

336RK

345FR / 545RX / 545RXT

555RXT 

545FX / 545FXT 

555FX / 555FXT 

153R / 543RS / 553RS

243RJ / 253RJ / 543RBX / 553RBX

OSŁONY GŁOWIC OSŁONY TYPU 
COMBI

OSŁONY NOŻA  
DO TRAWY OSŁONY TARCZ OSŁONY ROŚLIN PODKŁADKI ZESTAWY

545 03 1101 503 93 4202 537 28 8501 537 29 9501 
200 mm (adapter incl.) 

502 12 2601 
255 mm 

503 89 0101 537 04 8501 
incl. B1 F1 22  

503 97 7101 531 00 7701 537 29 7401 537 31 0902 
200 mm (adapter incl.) 

502 14 5501 
200 mm 

503 90 1802 
(20 mm / 1") 

537 04 8502 
incl. B1 F1 22  (USA) 

503 95 4301 537 33 1601 544 02 6502 537 21 7101 
200 mm 

502 15 7002 
M12 (20 mm / 1")
Ballbearing  

952 71 5616 
incl. F1 22   

537 29 7301 545 03 0901 544 16 0301 502 03 9406 
225 mm 

503 89 0102 
M12 

952 71 5615 
incl. F1 22  (USA) 

537 34 9403 544 46 4301 502 46 4901 501 32 0402 
200 mm (adapter incl.) 

544 24 9601 
incl. B3 F4 22  
 

544 10 7402 502 43 5501 
225 mm (adapter incl.) 

544 24 9602 
incl. B3 F4 22  (USA) 
 

502 46 5001 

574 47 9501 

577 01 8301

WYKAZ URZĄDZEŃ TNĄCYCH
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MODEL TRAWA WYSOKA TRAWA DRZEWKA I ZAROŚLA TERENY 
UTWARDZONE

536LiLX / 536LiRX

122C

128C

128L

122LK

129LK

524LK

525LK

525LS

535LS

128RJ

525RJX

233RJ

535RJ

128R 

524RX  

525RX / 525RXT / 533RS

525RK

535RX / 535RXT / 336FR / 135R 

336RK

345FR / 545RX / 545RXT

555RXT 

545FX / 545FXT 

555FX / 555FXT 

153R / 543RS / 553RS

243RJ / 253RJ / 543RBX / 553RBX

OSŁONY GŁOWIC OSŁONY TYPU 
COMBI

OSŁONY NOŻA  
DO TRAWY OSŁONY TARCZ OSŁONY ROŚLIN PODKŁADKI ZESTAWY

545 03 1101 503 93 4202 537 28 8501 537 29 9501 
200 mm (adapter incl.) 

502 12 2601 
255 mm 

503 89 0101 537 04 8501 
incl. B1 F1 22  

503 97 7101 531 00 7701 537 29 7401 537 31 0902 
200 mm (adapter incl.) 

502 14 5501 
200 mm 

503 90 1802 
(20 mm / 1") 

537 04 8502 
incl. B1 F1 22  (USA) 

503 95 4301 537 33 1601 544 02 6502 537 21 7101 
200 mm 

502 15 7002 
M12 (20 mm / 1")
Ballbearing  

952 71 5616 
incl. F1 22   

537 29 7301 545 03 0901 544 16 0301 502 03 9406 
225 mm 

503 89 0102 
M12 

952 71 5615 
incl. F1 22  (USA) 

537 34 9403 544 46 4301 502 46 4901 501 32 0402 
200 mm (adapter incl.) 

544 24 9601 
incl. B3 F4 22  
 

544 10 7402 502 43 5501 
225 mm (adapter incl.) 

544 24 9602 
incl. B3 F4 22  (USA) 
 

502 46 5001 

574 47 9501 

577 01 8301

OSPRZĘT TNĄCY PRZYSTAWKI

578 44 8201 
Alloy

(Fixed) 
 

578 44 6601 
T35X M12

(Semiauto) 
 

578 44 4001 
Grass 255-8 (1")

537 18 3323 
PA 1100 

        

967 02 6901 
CSA 850-28 

        

578 44 6001 
T25 (R)

(Semiauto) 
 

578 44 6801 
T45X M12

(Semiauto) 
 

578 44 3701 
Grass 255-4 (1")

967 29 4401 
SR 600-2 
       

967 28 6401 
BA 101 
        

578 44 6101 
T25

(Semiauto) 
 

578 44 7001 
T55X M12

(Semiauto) 
 

578 44 4901 
Multi 255-3 (1")

537 19 6901 
EA 850 

         

967 18 5901 
BCA 850-24 

        

578 44 5901 
T25C (R)

(Semiauto) 
 

578 44 7801 
SII M12

(Manual) 
 

578 44 4701 
Multi 275-4 (1")

537 19 6605  (Articulated) 
HA 110 

        

967 18 6001 
CSA 850-24 

        

578 44 6601 
S35 M10

(Manual) 
 

578 44 9101 
TriCut M10  

578 44 4401 
Multi 350-3 (1")

537 19 6606  (Articulated) 
HA 850 

        

967 29 6701 
BR 600 

      

578 44 6301 
T35 M10

(Semiauto) 
 

578 44 9301 
TriCut M12  

578 44 4501 
Multi 300-3 (1")

967 29 7101 
EX 780 

     

967 29 6901 
DT 600 

      

578 44 6501 
T35X M10

(Semiauto) 
 

579 29 4001 
T25B

(Semiauto) 
 

578 44 5101 
Multi 330-2 (1")

537 35 3501 
TA 850 
       

578 44 7101 
Superauto II M10 
(1")

578 44 2501 
Scarlett 200-22 (1")

537 42 5401 
CA 150 
       

578 44 7601 
S35 M12

(Manual) 
 

578 44 2701 
Scarlett 225-24 (1")

967 11 3101 
GTA 850-28 

        

578 44 6401 
T35 M12

(Semiauto) 
 

967 02 6701 
BCA 850-28 
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RĘKAWICE  
CLASSIC LIGHT
Wąskie, wygodne rękawice z 
wnętrzem dłoni z wodood-
pornej skórki koźlęcej, z 
wierzchu wytrzymała tkanina 
jersey. Palce wzmocnione dla 
zapewnienia większej 
wytrzymałości. 579 38 00-xx

OSPRZĘT DO WYKASZAREK

KURTKA TECHNICAL HIGH VIZ
Odblaskowa kurtka o dopasowanym kroju  
z rozciągliwego w dwie strony materiału, 
zapewniająca komfort pracy w każdej sytuacji. 
Otwory wentylacyjne na suwak pod pachami 
i rozpinany karczek z tyłu dają poczucie 
chłodu nawet w trakcie intensywnej pracy  
w upalne dni. Kurtka ma dwie kieszenie  
na piersi. Elastyczny ściągacz ze sznurkiem 
umożliwia łatwą regulację w pasie i w dolnej 
części kurtki. Odblaskowa kurtka została 
przetestowana i zatwierdzona zgodnie z 
 normami EN 471:2004 i A1 2007 (klasa 3).  
585 12 78-xx

KURTKA TECHNICAL DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH
Zaprojektowana z myślą o komforcie długotrwałej pracy. Wyprofilowane 
rękawy i wydłużony tył zapewniają dużą wygodę. Kurtka ma kieszenie  
na dodatkowe podkładki na ramionach, pomagające ograniczać zmęczenie 
czy otarcia. Cztery kieszenie na piersi i jedna kieszeń z przodu na dole  
są łatwo dostępne nawet w przypadku pracy w szelkach. Wzmocnienia  
w miejscach szczególnie narażonych zwiększają trwałość. Otwory wentyla-
cyjne na suwak pod pachami i rozpinany karczek z tyłu pozwalają 
utrzymać komfortową temperaturę. Odblaskowe logo i taśma gwarantują 
bycie widocznym. 580 68 82-xx

SPODNIE TECHNICAL DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH
Wykonane ze specjalnie wykończonej tkaniny. Nogawki są wodoodporne  
i mają wyprofilowane kolana, dodatkowe wzmocnienie z przodu i otwory 
wentylacyjne na suwak z tyłu, dzięki czemu zapewniają ochronę i wygodę. 
Kieszeń na biodrze na dodatkową podkładkę pomaga ograniczać zmęczenie 
i otarcia. Odblaskowe logo i taśma gwarantują bycie widocznym.  
580 68 81-xx

Coś więcej niż kanister
Nasz udoskonalony kanister Combi pozwala szybko uzupełnić paliwo bez rozchlapywa-
nia i rozlewania. Ponadto zwiększyliśmy rozmiar obu pojemników, osiągając optymalny 
stosunek ilości paliwa do ilości oleju (5,0/2,5 l). Nowy kanister Combi wyposażony jest 
również w poprawione przegrody na narzędzia i najpotrzebniejsze części zamienne, co 
pozwala uniknąć przestojów w pracy.

Wlewy zostały zaprojektowane z myślą o 
optymalnym, ciągłym strumieniu, 
przyspieszającym uzupełnianie paliwa.

Mechaniczna blokada zapobiega nieszczelności 
i uniemożliwia rozlanie i przelanie paliwa.

W dwóch przegrodach można przechowywać  
narzędzia takie jak pilniki i części zamienne takie  
jak piły łańcuchowe.
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OKULARY OCHRONNE
Można je nosić z osłoną twarzy lub bez niej. Żółte soczewki (544 96 37-02) poprawiają widzenie 
przy słabym oświetleniu. Szare soczewki (544 96 37-03) z filtrem UV poprawiają widzenie podczas 
pracy na słońcu. Gogle (544 96 39-01), stworzone dla osób noszących okulary, są zabezpieczone 
przed parowaniem i odporne na odkształcenia. Okulary bezbarwne 544 96 37-01.

BUTY OCHRONNE TECHNICAL
Lekkie obuwie wykonane ze dobrej jakości  
skóry i siatki nylonowej. Podnoski z kompozytu 
obniżają ciężar butów. Są w 100 % wodoodporne, 
ale przepuszczają powietrze dzięki membranie 
Sympatex. Przednia część buta posiada dodat-
kową gumową ochronę. Doskonałe do pracy  
w ogrodzie i aktywnego wypoczynku.  
575 35 47-xx

BUTY OCHRONNE FUNCTIONAL 28
Wykonane ręcznie buty z osłoną przed prze-
cięciem, dodatkowym wzmocnieniem wierzchu  
ze sznurowaniem, stalowymi podnoskami i 
wzmocnieniem wokół podeszwy dostosowanej 
do kołków. Mają płócienną podszewkę, długie 
sznurowanie z tyłu, miejsca zaczepienia oraz 
napiętki umożliwiające zakładanie i ściąganie 
butów. 573 95 59-xx

OCHRONNIKI SŁUCHU I TWARZY
Wygodna konstrukcja. możliwość dopasowania 
nacisku w zakresie 20 %. Wyposażone w kaptur 
ochronny między osłoną twarzy a pałąkiem, który 
chroni przed ścinkami trawy i deszczem. mogą 
być wyposażone w daszek przeciwsłoneczny.  
Z pleksiglasową osłoną twarzy 505 66 53-48.  
Z siatkową osłoną twarzy 505 66 53-58.

PORÓWNANIE OLEJÓW  
DO DWUSUWÓW
Test w laboratorium jasno pokazał różnicę  
pomiędzy naszymi olejami do silników 
dwu suwowych a olejem innej firmy. Porówna-
nie cylindra i tłoka zostało przeprowadzone  
w tych samych warunkach, z różnymi olejami 
silnikowymi. Cylindry pracowały w tym 
samym bloku cylindrów. Test wykazał, że 
nasze oleje zapewniają lepszą ochronę przed 
zatarciem spowodowanym zbyt ubogą 
mieszanką lub nagromadzeniem się nagaru.

Dowiedziono, że oleje Husqvarna pozostawiają 
mniej osadów na tłoku, co zmniejsza liczbę 
uszkodzeń silnika w wysokich temperaturach.

Logo Husqvarna na nakrętce świadczy  
o autentyczności produktu, a także stanowi 
zapewnienie dobrej ochrony i smarowania, 
gwarantowanych przez firmę Husqvarna.

Oleje są opracowywane i nieustannie testowane, 
aby zachowywały właściwą temperaturę, zapew
niając silnikowi prawidłowe smarowanie.

Oleje zapewniające 
wydajność

Zwykły olej do dwusuwów pozostawia osady, 
powodując uszkadzanie tłoków.

OCHRONNIKI SŁUCHU Z RADIEM FM
Nowy pałąk wywiera mniejszy nacisk na uszy,  
a nauszniki dopasowane są do każdego użytkow-
nika. Lepsze tłumienie hałasu i wyższa jakość 
dźwięku. W komplecie radio FM oraz wejście 
3,5 mm (AUX) dla mp3 lub krótkofalówki. 
Pałąk 578 27 49-01. Kask 578 27 49-02.

OLEJ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH  
HUSQVARNA, XP® SYNTETYCZNY
W pełni syntetyczny olej ulegający biodegradacji. Przeznaczony  
do intensywnej, profesjonalnej pracy z dużym obciążeniem,  
na wysokich obrotach silnika. Idealny do wszystkich naszych 
maszyn, a szczególnie do silników o pojemności powyżej  
55 cm³. Olej spełnia wymagania normy JASO / FB / ISO EGB 
oraz przeszedł test Rotax 253 dla skuterów śnieżnych.  
Butelka z dozownikiem: 1 l 578 03 70-03. 4 l 578 03 71-03.  
0,1 l 578 18 03-03.

OLEJ DO DWUSUWÓW HUSQVARNA, LS+
Mieszanka olejów mineralnych i syntetycznych. Najlepiej  
sprawdza się w naszych pilarkach i wykaszarkach z silnikiem  
o pojemności poniżej 55 cm³. Spełnia wymagania normy  
JASO FD / ISO EGD i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów  
śnieżnych. Butelka z dozownikiem: 1 l 578 03 70-02.  
4 l 578 03 71-02. 0,1 l 578 18 03-02.
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536LiL 536LiR

Napięcie akumulatora, V 36 36

Waga z akumulatorem, kg 4,3 5,1

Waga bez akumulatora, kg 3 3,8

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy)

Typowy czas ładowania akumulatora do 80 / 100 %, min 35 / 50 35 / 50

Czas pracy (bez obciążenia) z włączoną funkcją savE™, min 80 80

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)* 81 76

Równoważny poziom drgań (a hv , eq) uchwyt przedni / tylny, m / s²* * 1,7 / 0,5 2,6 / 2,1

* Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje 
typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). **Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22867, m / s². Dane dotyczące równoważnego  
poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 524RX 525LK 525RK 336RK

Pojemność skokowa, cm≥ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25 25,4 25,4 34,6

Moc wyjściowa, kW 2,8 2,1 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,4

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 101 100 101 96 95 94 93 93 94 94 98

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA dB(A) * * 121 117 117 113 113 106 106 106 106 106 113

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s²* * * 1,5 / 1,6 3,9 / 2,9 3,2 / 2,9 2,4 / 3,1 3,4 / 4,1 1,8 / 1,9 2,1 / 2,3 2,9 / 3,1 3,0 / 3,3 2,1 / 1,9 3,5 / 5,0

Prędkość przy maks. mocy, obr. / min 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 7000 8500 8500 8400

Pojemność zbiornika paliwa, litry 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,51 0,51 0,5 0,51 0,51 0,6

Zużycie paliwa (g / KWh) 480 450 450 475 475 600 600 510 600 600 435

Wolne obroty, prędkość na min 2800 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3100 3000 3000 2900

Emisja zanieczyszczeń (średnia CO), g / kWh 350 182 182 196 196 87,57 87,57 399 87,57 87,57 301

Emisja zanieczyszczeń (średnia HC), g / kWh 61 38 38 32 32 N /A N /A 15 N /A N /A 33

Emisja zanieczyszczeń (średnia NOx), g / kWh 2,4 4 4 2 2 0,56 0,56 3,3 0,56 0,56 1,4

Przełożenie 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 13:19 13:19 1:1,46 13:19 13:19 1:1,4

Kąt przekładni kątowej 35 35 35 35 35 60 60 30 60 60 35

Głowice żyłkowe producenta T55X M12 T45X M12 T45X M12 T35X M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35X M12

Noże do trawy producenta Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 Grass 255-4 ― ― Multi 300-3

Szelki producenta Balance XT™ Balance XT™ Balance X™ Balance X™ Balance 35 Balance 55 Balance 35 Balance 35 ― Balance 35 Balance 35

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 9,2 8,5 8,7 6,2 6,1 5,4 5,1 5,5 4,7 5,6 7,4

Średnica wału, mm 35 32 32 28 28 24 24 24 24 24 28

― = Niedostępne * Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego  
charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej  
maszyny zmierzono z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu  
testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22867, m / s². Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy  
rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

PARAMETRY TECHNICZNE WYCINAREK I WYKASZAREK

PARAMETRY TECHNICZNE DLA 
WYKASZAREK AKUMULATOROWYCH

MOC ZNAMIONOWA
Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika  
danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika 
zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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553RBX 543RBK

Pojemność skokowa, cm≥ 50,6 40,1

Średnica cylindra, mm 45 40,5

Suw tłoka, mm 31 31

Moc wyjściowa, kW 2,3 1,5

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 97 95

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA dB(A)** 118 118

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s²* ** 2,7 / 3,8 N /A

Prędkość przy maks. mocy, obr. / min 9500 8500

Maksymalna zalecana prędkość obrotowa, obr. / min 13000 12000

Gaźnik Walbro Walbro

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,8 0,75

Zużycie paliwa (g / KWh) 449 449

Układ zapłonowy Walbro Walbro

Wolne obroty, prędkość na min 2800 3000

Emisja zanieczyszczeń (średnia CO), g / kWh 363 290

Emisja zanieczyszczeń (średnia HC), g / kWh 54 41

Emisja zanieczyszczeń (średnia NOx), g / kWh 1,2 0,7

Przełożenie 1:1,4 1:1,4

Kąt przekładni kątowej 30 35

Głowice żyłkowe producenta T45X M12 T45X M12

Noże do trawy producenta Multi 275-4 Multi 275-4

Szelki producenta Zintegrowane Zintegrowane

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 12,1 10,6

Długość wału, mm 1483 1483

Średnica wału, mm 28,05 28,05

* Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy  
rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono  
z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu  
1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22867, m / s². Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy  
rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 524RX 525LK 525RK 336RK

Pojemność skokowa, cm≥ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25 25,4 25,4 34,6

Moc wyjściowa, kW 2,8 2,1 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,4

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 101 100 101 96 95 94 93 93 94 94 98

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA dB(A) * * 121 117 117 113 113 106 106 106 106 106 113

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt lewy / prawy, m / s²* * * 1,5 / 1,6 3,9 / 2,9 3,2 / 2,9 2,4 / 3,1 3,4 / 4,1 1,8 / 1,9 2,1 / 2,3 2,9 / 3,1 3,0 / 3,3 2,1 / 1,9 3,5 / 5,0

Prędkość przy maks. mocy, obr. / min 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 7000 8500 8500 8400

Pojemność zbiornika paliwa, litry 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,51 0,51 0,5 0,51 0,51 0,6

Zużycie paliwa (g / KWh) 480 450 450 475 475 600 600 510 600 600 435

Wolne obroty, prędkość na min 2800 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3100 3000 3000 2900

Emisja zanieczyszczeń (średnia CO), g / kWh 350 182 182 196 196 87,57 87,57 399 87,57 87,57 301

Emisja zanieczyszczeń (średnia HC), g / kWh 61 38 38 32 32 N /A N /A 15 N /A N /A 33

Emisja zanieczyszczeń (średnia NOx), g / kWh 2,4 4 4 2 2 0,56 0,56 3,3 0,56 0,56 1,4

Przełożenie 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 13:19 13:19 1:1,46 13:19 13:19 1:1,4

Kąt przekładni kątowej 35 35 35 35 35 60 60 30 60 60 35

Głowice żyłkowe producenta T55X M12 T45X M12 T45X M12 T35X M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35X M12

Noże do trawy producenta Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 Grass 255-4 ― ― Multi 300-3

Szelki producenta Balance XT™ Balance XT™ Balance X™ Balance X™ Balance 35 Balance 55 Balance 35 Balance 35 ― Balance 35 Balance 35

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 9,2 8,5 8,7 6,2 6,1 5,4 5,1 5,5 4,7 5,6 7,4

Średnica wału, mm 35 32 32 28 28 24 24 24 24 24 28

― = Niedostępne * Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego  
charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej  
maszyny zmierzono z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu  
testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22867, m / s². Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy  
rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

PARAMETRY TECHNICZNE DLA 
WYKASZAREK PLECAKOWYCH



Cięcie trudnych żywopłotów 
jeszcze nigdy nie było takie proste
Cokolwiek robimy, ma to ułatwiać użytkownikowi pracę. Widać to szczególnie dobrze na przykładzie naszych 
nożyc do żywopłotu. Te solidne narzędzia o dużej mocy są jednocześnie lekkie i dobrze wyważone. Wyposażono  
je w liczne ergonomiczne i inteligentne rozwiązania (np. obracające się uchwyty czy zdalną regulację kąta ustawienia 
listwy tnącej), umożliwiające szybką i wydajną pracę w najbardziej wymagających warunkach.

Nasz układ tłumienia drgań Low Vib umożliwia użytkownikowi zachowanie czujności i wydajności 
nawet po wielu godzinach pracy. Pomiędzy korpusem silnika a mocowaniem uchwytu zastosowano 
sprawdzone elementy amortyzacyjne (zależnie od modelu: amortyzatory gumowe lub stalowe 
sprężyny), skutecznie tłumiące drgania silnika, przekładni i urządzenia tnącego. Minimalizuje to drgania 
uchwytów, dzięki czemu dłonie i ramiona są lepiej chronione.

Nożyce do żywopłotu



Solidna  
konstrukcja 
przekładni do 
długotr wałej 
pracy
Nasze maszyny skonstruowano z myślą  
o bezawaryjnym działaniu przez wiele lat. 
Obudowa przekładni i osłony zostały 
wykonane z najwyższej klasy lekkiego stopu 
aluminium i magnezu. Poddane precyzyjnej 
obróbce koła zębate zapewniają niezawodną 
pracę maszyn. Wał korbowy został stabilnie 
osadzony w obudowie przekładni dla 
zwiększenia trwałości. Korbowód z łoży-
skiem igiełkowym oraz uszczelnione, 
niewymagające smarowania łożyska wymaga-
ją minimum konserwacji oraz umożliwiają 
dłuższe okresy międzyobsługowe. Specjalnie 
zaprojektowane uszczelki sprawiają, że kurz 
i pył nie przedostają się do przekładni.

W wielu modelach nożyc do żywopłotu zastosowano naszą opatentowaną 
technologię silnika X-Torq. Zapewnia ona wyższy moment obrotowy w szerszym 
zakresie obrotów, przez co gwarantuje dużą moc i szybkie przyspieszenie na 
potrzeby wydajnej pracy. W silniku X-Torq do usuwania spalin służy czyste 
powietrze, a nie mieszanka powietrza i paliwa. Zapewnia to silnikom wyższy 
moment obrotowy oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %, a emisji 
zanieczyszczeń — o 75 %.

WIĘKSZA MOC, MNIEJ PALIWA 

I ZANIECZYSZCZEŃ

WYJĄTKOWO OSTRE I SZYBKIE NOŻE
Konstrukcja listew i noży tnących gwarantuje wydajność pracy w każdej sytuacji. 
Oba ostrza są bardzo ostre i osadzone na solidnym, stalowym pręcie, zapewnia-
jącym im dużą sztywność i trwałość. Udało nam się również wypracować opty-
malne kąty ostrzenia. Ponadto w wielu naszych maszynach listwy tnące pracują 
niezwykle szybko. Duża odległość między zębami pozwala ciąć grubsze gałęzie. 
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HUSQVARNA 226HS99S / 226HS75S HUSQVARNA 226HD75S / 226HD60S

PARAMETRY TECHNICZNE 226HS99S 226HS75S

Pojemność skokowa, cm³ 23,6 23,6

Moc, kW * 0,85 0,85

Długość listwy, mm 108 75

Równoważny poziom drgań (a hv , eq )  
uchwyt przedni / tylny, m / s² 5,6 / 3,3 7,7 / 3,2

Ciężar, kg 6,1 5,8

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 52. 

PARAMETRY TECHNICZNE 226HD75S 226HD60S

Pojemność skokowa, cm³ 23,6 23,6

Moc, kW * 0,85 0,85

Długość listwy, mm 75 60

Równoważny poziom drgań (a hv , eq )  
uchwyt przedni / tylny, m / s² 2,5 / 2,1 1,8 / 1,5

Ciężar, kg 6,0 5,8

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 52. 

■■ Technologia silnika X-Torq zapewnia wysoki moment obrotowy  
i do 20 % mniejsze zużycie paliwa oraz do 75 % niższą emisję 
zanieczyszczeń.

■■ Solidna przekładnia z trwałymi częściami składowymi oraz 
doskonałej jakości urządzenie tnące zapewniają maszynie dużą 
trwałość w trudnych warunkach pracy.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wysoki moment 
obrotowy oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %,  
a emisji zanieczyszczeń – nawet o 75 %.

■■ Solidna przekładnia z trwałymi częściami składowymi oraz 
doskonałej jakości urządzenie tnące zapewniają urządzeniu 
dużą trwałość w trudnych warunkach pracy.

Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy 
moment obrotowy oraz ograniczenie zużycia 
paliwa nawet o 20 %, a emisji zanieczyszczeń  
– o 75 %.

Nożyce do żywopłotu wyposażone są w 
ostrza z utwardzonej stali, dzięki czemu dłużej 
pozostają ostre i zwiększa się ich trwałość.

Solidne, dobrze wyważone 
i wydajne maszyny

Łatwość cięcia poziomo 
oraz pionowo 

Skuteczne tłumienie drgań (Low Vib) uchwytów 
zmniejsza obciążenie ramion i dłoni sprawiając,  
że praca jest bardziej komfortowa.
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HUSQVARNA 536LiHD60X HUSQVARNA 536LiHD70X

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiHD60X

Napięcie akumulatora, V 36

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 1,3 / 1,1

Waga z akumulatorem, kg 5,1

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiHD70X

Napięcie akumulatora, V 36

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 2,4 / 2,1

Waga z akumulatorem, kg 5,2

Mocna i lekka maszyna aku-
mulatorowa, umożliwiająca 
długotrwałą pracę

■■ Wysokowydajny i trwały silnik zapewnia większą niezawodność.

■■ Nowy akumulator o większej mocy umożliwia dłuższą pracę.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ pozwala maksymalnie wydłużyć  
czas pracy.

■■ Poruszająca się z dużą szybkością listwa o długości 60 cm  
do intensywnej profesjonalnej pracy.

■■ Tylny uchwyt można składać, co ułatwia pracę zarówno  
w pionie, jak i w poziomie.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet 
podczas długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań 
przekładają się na doskonałe warunki pracy.

Potężna maszyna 
akumulatorowa, oferująca 
większy zasięg

■■ Wysokowydajny i trwały silnik zapewnia większą niezawodność.

■■ Nowy akumulator o większej mocy umożliwia dłuższą pracę.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ pozwala maksymalnie wydłużyć  
czas pracy.

■■ Poruszająca się z dużą szybkością listwa o długości 60 cm do 
intensywnej profesjonalnej pracy.

■■ Tylny uchwyt można składać, co ułatwia pracę zarówno  
w pionie, jak i w poziomie.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet podczas 
długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają 
się na doskonałe warunki pracy.

Ergonomiczny tylny uchwyt można obracać, by 
zapewnić sobie maksymalną wygodę i mniej 
męczącą pozycję w trakcie pracy.

Niski poziom hałasu i drgań oznacza mniej 
uciążliwą i mniej męczącą pracę, nawet jeśli jest 
ona długotrwała.

Silnik opracowany przez firmę Husqvarna 
zapewnia wysoką, długotrwałą wydajność.
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Listwę tnącą można złożyć na czas przewozu  
i przechowywania (dotyczy to modeli 327HE4X). 

Tylna osłona modelu 327HE4X chroni silnik 
przed uszkodzeniami i zużyciem.

Funkcja Smart Start ułatwia uruchamianie, 
zmniejszając opór linki rozrusznika o 40 % 
(dotyczy modeli 327HDA65X, 327HE3X, 
327HE4X).
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HUSQVARNA 327HDA65X HUSQVARNA 327HE4X / 327HE3X

PARAMETRY TECHNICZNE 327HE4X 327HE3X

Pojemność skokowa, cm³ 24,5 24,5

Moc, kW * 0,9 0,9

Długość listwy, mm 55 55

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt 
przedni / tylny, m / s² 4 / 5 4 / 4

Ciężar, kg 6,6 6,5

Długość, cm 234 174

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 52. 

PARAMETRY TECHNICZNE 327HDA65X

Pojemność skokowa, cm³ 24,5

Moc, kW * 0,9

Długość listwy, mm 65

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s² 4,2 / 4,2

Ciężar, kg 6,2

Długość, cm 157

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 52.

Wyjątkowe nożyce do 
łatwego przycinania górnej 
części żywopłotu

Maszyny do szybszego 
przycinania wysokich i 
bardzo niskich żywopłotów

Zdalne ustawianie umożliwia prostą i szybką 
regulację listwy tnącej podczas pracy (327HE4X  
i 327HE3X).

■■ Listwa tnąca ustawiana pod kątem zapewnia wydajniejszą pracę.

■■ Zwarta konstrukcja, dobre wyważenie i mały ciężar decydują  
o łatwości użytkowania nożyc.

■■ Silnik umieszczony jest tak, by kierował spaliny z dala od 
użytkownika.

■■ Funkcja Smart Start ogranicza opór linki rozrusznika nawet  
o 40 %, dzięki czemu maszynę łatwo jest uruchomić.

■■ Miękkie uchwyty zapewniają dobry chwyt i większy komfort pracy.

■■ Zdalne sterowanie ustawieniem listwy tnącej zapewnia łatwą, 
wydajną pracę.

■■ Duży zasięg oszczędza plecy i ramiona użytkownika.

■■ Silnik spełnia rolę przeciwwagi dla listew tnących, 

■■ co zapewnia maszynie lepsze wyważenie i poręczność.

■■ Dodatkowo dostępne są ergonomiczne szelki Balance Flex™ 
(tylko dla modelu 32 7HE4X).

■■ Funkcja Smart Start ogranicza opór linki rozrusznika nawet 
o 40 %, dzięki czemu maszynę łatwo jest uruchomić.

Listwa tnąca ustawiana pod kątem zapewnia 
wydajniejszą pracę.

Dobrze wyważona konstrukcja ułatwia 
manewrowanie maszyną.
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PARAMETRY TECHNICZNE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU

226HS99S 226HS75S 226HD75S 226HD60S 327HDA65X 327HE3X 327HE4X

Pojemność skokowa, cm≥ 23,6 23,6 23,6 23,6 24,5 24,5 24,5

Moc, kW 0,85 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9 0,9

Prędkość przy maks. mocy, obr. / min 8000 8000 8000 8000 8400 8400 8400

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, min. / maks., dB(A) * 92 93 91 91 94 94 92

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA dB(A)** 104 104 104 100 106 106 106

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni/tylny, m / s² *** 5,6 / 3,3 7,7 / 3,2 2,5 / 2,1 1,8 / 1,5 4,2 / 4,2 4 / 4 4 / 5

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Zużycie paliwa (g / KWh) 412 412 412 412 600 600 600

Emisja zanieczyszczeń (CO average), g / kWh 118 118 329 329 304 127 127

Emisja zanieczyszczeń (HC average), g / kWh 47,2 47,2 54,7 54,7 121 44 44

Emisja zanieczyszczeń (NOx average), g / kWh 1,7 1,7 0,6 0,6 1,2 2 2

Przełożenie 5,11:1 5,11:1 5,11:1 5,11:1 4,78:1 4,78:1 4,78:1

Długość listwy, cm 108 75 75 60 65 55 55

Odstęp między zębami, mm 28 28 28 28 29 29 29

Zalecana maksymalna średnica gałęzi, mm 22 22 22 22 20 20 20

Prędkość pracy, cięcia/min 4100 4110 4100 4100 4184 4184 4184

Ciężar, kg 6,1 5,8 6,0 5,8 6,2 6,5 6,6

Długość, cm ― ― ― ― 157 174 234

― = Niedostępne * Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje  
typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A).* * Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono  
z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A).
*** Równoważny poziom drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzony zgodnie z EN ISO 22867, m/s. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

536LiHD60X 536LiHD70X

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Napięcie akumulatora, V 36 36

Waga z akumulatorem, kg 5,1 5,2

Ciężar bez akumulatora, kg 3,7 3,8

Typ silnika PMDC PMDC

Długość listwy, mm 600 700

Prędkość listwy, 1/min 4000 4000

Odstęp między zębami, mm 30 30

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA dB(A)* 94 94

Równoważny poziom drgań (a hv , eq) uchwyt przedni / tylny, m / s² * * 1,3 / 1,1 2,4 / 2,1

* Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice 
względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ** Równoważny poziom drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzony zgodnie z EN ISO 22867, m/s. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy 
rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

PARAMETRY TECHNICZNE AKUMULA-
TOROWYCH NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU

MOC ZNAMIONOWA
Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika  
danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika 
zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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226HS99S 226HS75S 226HD75S 226HD60S 327HDA65X 327HE3X 327HE4X

Pojemność skokowa, cm≥ 23,6 23,6 23,6 23,6 24,5 24,5 24,5

Moc, kW 0,85 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9 0,9

Prędkość przy maks. mocy, obr. / min 8000 8000 8000 8000 8400 8400 8400

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, min. / maks., dB(A) * 92 93 91 91 94 94 92

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA dB(A)** 104 104 104 100 106 106 106

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni/tylny, m / s² *** 5,6 / 3,3 7,7 / 3,2 2,5 / 2,1 1,8 / 1,5 4,2 / 4,2 4 / 4 4 / 5

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Zużycie paliwa (g / KWh) 412 412 412 412 600 600 600

Emisja zanieczyszczeń (CO average), g / kWh 118 118 329 329 304 127 127

Emisja zanieczyszczeń (HC average), g / kWh 47,2 47,2 54,7 54,7 121 44 44

Emisja zanieczyszczeń (NOx average), g / kWh 1,7 1,7 0,6 0,6 1,2 2 2

Przełożenie 5,11:1 5,11:1 5,11:1 5,11:1 4,78:1 4,78:1 4,78:1

Długość listwy, cm 108 75 75 60 65 55 55

Odstęp między zębami, mm 28 28 28 28 29 29 29

Zalecana maksymalna średnica gałęzi, mm 22 22 22 22 20 20 20

Prędkość pracy, cięcia/min 4100 4110 4100 4100 4184 4184 4184

Ciężar, kg 6,1 5,8 6,0 5,8 6,2 6,5 6,6

Długość, cm ― ― ― ― 157 174 234

― = Niedostępne * Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje  
typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A).* * Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono  
z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A).
*** Równoważny poziom drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzony zgodnie z EN ISO 22867, m/s. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.



Dmuchawy

Moc, która działa,  
mimo że jej nie czujesz
Nasze dmuchawy wyposażono w wyjątkowe wentylatory, wytwarzające silny strumień powietrza, poruszający się z dużą 
szybkością. Dotyczy to zarówno naszych świetnych dmuchaw spalinowych, jak i nowej serii bardzo wydajnych akumulato-
rowych dmuchaw ręcznych. Niezależnie od wybranego modelu, użytkownik może z ich pomocą usuwać nawet sterty cięż-
kich, wilgotnych liści. Wszystkie dmuchawy mają ergonomiczną konstrukcję i niski poziom drgań, dzięki czemu są proste  
i wygodne w obsłudze. Silny strumień powietrza ma się dać we znaki śmieciom, a nie rękom i ramionom użytkownika. 

Inspiracją dla konstrukcji wentylatorów dmuchawy była technologia turbo. Duża średnica wentylatora 
umożliwia osiąganie wysokiego ciśnienia i dużej prędkości obwodowej przy mniejszej prędkości silnika. 
Dodatkowo skonstruowaliśmy wentylatory i ich obudowy tak, by zmniejszyć turbulencje i zapewnić  
minimalne straty powietrza. Konstrukcja przewodów giętkich i sztywnych usprawnia przepływ powietrza. 
Wszystko to pozwala uzyskać duże prędkości i silny, ukierunkowany strumień powietrza, dzięki któremu 
praca jest niezwykle wydajna.

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA



Air Injection™ (w modelach 580BTS i 356BTX) to złożony, skuteczny system 
wykorzystujący siłę odśrodkową do oczyszczania powietrza. Powietrze dostaje się  
do dyszy i przechodzi przez specjalnie zaprojektowane filtry: piankowy i papierowy 
karbowany. Ten proces oczyszczania powietrza zapewnia bezawaryjne działanie 
dmuchawy nawet w warunkach dużego zapylenia, a także mniejsze zużycie i 
dłuższe okresy między wymianami filtra.

NAJWIĘKSZY MOŻLIWY KOMFORT I WYDAJNOŚĆ
Wszystkie nasze dmuchawy zostały ergonomicznie skonstruowane dla większej łatwości 

manewrowania i minimalnego obciążenia użytkownika. Model 356BTX cechuje wyjątkowo 
zwarta konstrukcja ze środkiem ciężkości umieszczonym w pobliżu pleców użytkownika, dzięki 

czemu nosi się ją łatwiej niż tradycyjne dmuchawy. Szelki mają szerokie, wyściełane pasy 
naramienne, ograniczające nacisk na ramiona i korpus użytkownika. Wygodny pas bio drowy 

skutecznie rozkłada ciężar między ramiona i biodra użytkownika. Szelki zapew niają wentylację 
dzięki wolnym przestrzeniom pozostawionym między nimi a plecami. Istnieje także możliwość 

dostosowania ich długości, aby praca była jak najbardziej wygodna i wydajna.

Wyjątkowo  
cicha praca
Model 356BTX dzięki swojej wyjątkowej 
konstrukcji jest najcichszą na świecie 
dmuchawą z silnikiem benzynowym. Dzieje 
się tak z trzech powodów. Przede wszystkim 
wentylator i silnik zostały całkowicie ukryte 
pod osłonami z tego samego tłumiącego hałas 
tworzywa, jakie wykorzystuje się w drzwiach 
i ściankach oddzielających przedział silnika 
od kabiny samochodowej. Po drugie 
zastosowano powietrze dolotowe do chłodze-
nia silnika i zasilania wentylatora, które 
wlatuje przez otwory pod dmuchawą oraz 
między dmuchawą a plecami użytkownika. 
Powietrze dolotowe silnika przechodzi przez 
system oczyszczania powietrza Air Injec-
tion™, co także wpływa na zmniej szenie 
poziomu hałasu. Po trzecie, model 356BTX 
wyposa żono w wyciszony silnik Blair, 
działający na niskich obrotach. Spaliny, 
zanim trafią do tłumika, przechodzą przez 
zamkniętą rurę stanowiącą przedłużenie 
wydechu. W efekcie poziom dźwięku 
słyszalny z odległości 15 m to tylko przy-
jemne dla ucha 64 dB.

NIEPRZERWANA PRACA
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HUSQVARNA 436LiB HUSQVARNA 536LiB

Nowość!
Nowość!

Niski poziom hałasu dzięki specjalnej konstruk-
cji przepływu powietrza oraz silnikowi elek-
trycznemu umożliwia dłuższą pracę, również  
w miejscach, gdzie hałas nie jest wskazany.

Zaawansowana konstrukcja wentylatora silnika 
zapewnia najwyższą wydajność w klasie 
profesjonalnych maszyn akumulatorowych.

Mniejszy ciężar ogólny w porównaniu do 
maszyn spalinowych dzięki mniejszej liczbie 
podzespołów oraz lekkiemu silnikowi 
elektrycznemu. 

Lekka, prosta w obsłudze  
i wydajna dmuchawa 
akumulatorowa

Lekka, wygodna i mocna 
maszyna akumulatorowa

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko 
umieszczony środek ciężkości sprawiają, że dmuchawa jest 
niezwykle poręczna.

■■ Nowy, wysokowydajny i trwały silnik bezszczotkowy zapewnia 
większą niezawodność.

■■ Intuicyjna klawiatura z funkcją blokady obrotów i zwiększenia 
mocy umożliwia łatwą i wydajną pracę.

■■ Możliwość pracy zarówno z akumulatorem wewnętrznym,  
jak i plecakowym, zależnie od potrzeb użytkownika.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet 
podczas długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań 
przekładają się na doskonałe warunki pracy.

■■ Odpowiednia dla użytkowników prawo- i leworęcznych.

■■ Wysokie ciśnienie powietrza gwarantuje płynne i skuteczne 
sprzątanie.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko umieszczony 
środek ciężkości sprawiają, że dmuchawa jest niezwykle poręczna.

■■ Nowy, wysokowydajny i trwały silnik bezszczotkowy zapewnia 
większą niezawodność.

■■ Intuicyjna klawiatura z funkcją blokady obrotów i zwiększenia 
mocy umożliwia łatwą i wydajną pracę.

■■ Możliwość pracy zarówno z akumulatorem wewnętrznym,  
jak i plecakowym, zależnie od potrzeb użytkownika.

■■ Zaczep paska służy do umieszczenia maszyny w położeniu 
postojowym lub stworzenia szelek podczas pracy.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet podczas 
długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają 
się na doskonałe warunki pracy.

■■ Odpowiednia dla użytkowników prawo- i leworęcznych.

■■ Wysokie ciśnienie powietrza gwarantuje płynne i skuteczne 
sprzątanie.

PARAMETRY TECHNICZNE 436LiB

Napięcie akumulatora, V 36

Silnik el. BLDC (bezszczotkowy)

Ciężar z akumulatorem, kg 3,7

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiB

Napięcie akumulatora, V 36

Silnik el. BLDC (bezszczotkowy)

Ciężar z akumulatorem, kg 3,7
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HUSQVARNA 536LiBX

AKUMULATOR   
LITOWO-JONOWY
Akumulatory Li-Ion charakteryzuje 
długotrwała, wyjątkowo duża moc i 
wydajność. Akumulatory mogą mieć 
różne pojem ności: BLi80 (2,1 Ah), 
BLi150 (4,2 Ah).

ŁADOWARKA
Ładowanie akumulatora trwa  
ok. 35 minut. Jeżeli użytkownik 
posiada dwa akumulatory, może 
pracować bez przerwy, gdyż czas 
ładowania jest krótszy niż 
standardowy czas pracy.

LITOWO-JONOWY  AKUMULATOR PLECAKOWY
Wytrzymały, ergonomiczny akumulator plecakowy o dużej  
mocy z opcją regulacji, umożliwiający nieprzerwaną pracę  
nawet przez cały dzień. 

TORBA NA 
 AKUMULATOR BLi
Zapewnia akumulatorowi ciepło 
również zimą, maksymalizując 
jego czas pracy. Skutecznie 
amortyzuje drgania i chroni 
przed zanieczyszczeniami, brudem 
i wilgocią. Można ją przymoco-
wać do pasa. Pasuje do akumula-
torów BLi60, BLi80, BLi110 
oraz BLi150.

Nowość!

Osprzęt do dmuchaw 
akumulatorowych

Wyjątkowo dobre wyważenie, wygodny uchwyt 
oraz intuicyjna klawiatura zapewniają maszynie 
znakomitą ergonomię.  

Dostępna na jesieni 2015 r.

Niezwykle mocna 
i cicha akumulatorowa 
dmuchawa plecakowa
■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko umieszczony 
środek ciężkości sprawiają, że dmuchawa jest niezwykle poręczna.

■■ Nowy, wysokowydajny i trwały silnik bezszczotkowy zapewnia 
większą niezawodność.

■■ Intuicyjna klawiatura z funkcją blokady obrotów i zwiększenia 
mocy umożliwia łatwą i wydajną pracę.

■■ Nowa maszyna plecakowa, bez wbudowanego akumulatora,  
to zoptymalizowany produkt o małym ciężarze.

■■ Zaczep paska służy do umieszczenia maszyny w położeniu 
postojowym lub stworzenia szelek podczas pracy.

■■ Lekka, wyważona konstrukcja zwiększa wydajność nawet podczas 
długotrwałej pracy.

■■ Brak zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają 
się na doskonałe warunki pracy.

■■ Odpowiednia dla użytkowników prawo- i leworęcznych.

■■ Wysokie ciśnienie powietrza gwarantuje płynne i skuteczne 
sprzątanie.

PARAMETRY TECHNICZNE 536LiBX

Napięcie akumulatora, V 36

Silnik el. BLDC (bezszczotkowy)

Ciężar z akumulatorem, kg do ustalenia
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HUSQVARNA 580BTS / 570BTS

PARAMETRY TECHNICZNE 580BTS 570BTS

Pojemność skokowa, cm≥ 75,6 65,6

Moc, kW * 3,1 2,9

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) 100 99

Poziom hałasu 15 m ANSI B 175,2 77 76

Maks. przepływ powietrza w rurze, m≥ / min 92,2 105,6

Maks. przepływ powietrza w obudowie wentylatora, m≥ / min 29 27,5

Maks. przepływ powietrza w dyszy, m≥ / min 25,7 21,8

Ciężar, kg 11,8 11,2

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 61. 

Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy 
moment obrotowy oraz ograniczenie zużycia 
paliwa nawet o 20 %, a emisji zanieczyszczeń   
– o około 75 %.

Uchwyty można ustawiać pod różnym kątem. 
Są one wyłożone gumą, co umożliwia wygodny, 
pewny chwyt.

Dwustopniowy system oczyszczania powietrza 
wlotowego zapewnia długi okres użytkowania, 
nawet przy dużym zapyleniu.

■■ Technologia silnika X-Torq zapewnia mu wyższe osiągi oraz 
mniejsze zużycie paliwa i niższą emisję zanieczyszczeń. 

■■ Wyjątkowa budowa wentylatora daje dużą moc wydmuchu.

■■ Trwałe komponenty i specjalnie opracowane filtry powietrza 
zapewniają bezawaryjną pracę, przy zwiększonej żywotności 
urządzenia.

■■ Ergonomiczne szelki posiadają szerokie, wyściełane pasy na 
ramiona oraz pas biodrowy, ograniczający obciążenie.

■■ Wygodny uchwyt posiada regulację.

■■ Łatwy w montażu uchwyt dla lewej dłoni ułatwi długotrwałą  
pracę (osprzęt dodatkowy).

■■ Szeroka, profilowana dysza umożliwia bardziej skuteczne 
usuwanie wilgotnych i bardzo ciężkich śmieci (osprzęt 
dodatkowy).

Mocne dmuchawy o wytrzymałej konstrukcji
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HUSQVARNA 356BTX

PARAMETRY TECHNICZNE 356BTX

Pojemność skokowa, cm≥ 51,7

Moc, kW * 2,4

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) 91

Poziom hałasu 15 m ANSI B 175,2 64

Maks. przepływ powietrza w rurze, m≥ / min 79,13

Maks. przepływ powietrza w obudowie wentylatora, m≥ / min 21,7

Maks. przepływ powietrza w dyszy, m≥ / min 13,4

Ciężar, kg 10,4

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 61. 

■■ Dzięki zamkniętej konstrukcji dmuchawa jest cicha i wytrzymała.

■■ Wyjątkowa budowa wentylatora daje dużą moc wydmuchu.

■■ Air Injection™ decyduje o skutecznej filtracji powietrza i 
bezawaryjności maszyny.

■■ Aktywne tłumienie drgań (Low Vib) i wygodny uchwyt, którego 
ustawienie można regulować.

■■ Obudowa silnika z zatrzaskami ułatwiającymi dostęp przy okazji 
konserwacji maszyny.

■■ Ergonomiczne szelki zapewniające optymalne rozłożenie 
obciążenia i komfort pracy.

Skuteczne tłumienie 
hałasu, łagodzące  
jego brzmienie.  
Silnik, obudowa 
wen tylatora oraz  
izolacja w ogro-
mnym stopniu 
ograniczają 
hałas.

Emisja zanieczyszczeń poniżej norm (zarówno 
obowiązujących, jak i mających dopiero wejść 
w życie).

Wygodne, oddychające i redukujące obciążenie 
szelki z pasem biodrowym i szerokimi pasami  
na ramiona.

Najcichsza dmuchawa spalinowa w swojej klasie
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580BTS 570BTS 356BTX

Pojemność skokowa, cm≥ 75,6 65,6 51,7

Moc, kW 3,1 2,9 2,4

Prędkość przy maks. mocy, obr. / min 7200 8000 6000

Wolne obroty, prędkość na min 2000 2000 2300

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)* 100 99 91

Poziom hałasu 15 m ANSI B 175,2 77 76 64

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA dB(A)*  * 112 110 100

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt prawy, m / s² *  * * 1,6 1,8 3,9

Pojemność zbiornika paliwa, litry 2,6 2,2 1,5 

Zużycie paliwa, g / KWh 440 431 400

Przepływ powietrza w obudowie wentylatora, m≥ / min 29 27,5 21,7

Przepływ powietrza w rurze, m≥ / min 25,7 21,8 13,4

Prędkość powietrza, m / s 92,2 105,6 79,13

Emisja zanieczyszczeń (średnia CO), g / kWh 536 536 144

Emisja zanieczyszczeń (średnia HC+NOx), g/kWh 49 49 49

Typ dyszy producenta Okrągła Okrągła Okrągła + płaska

Ciężar, kg 11,8 11,2 10,4

* Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN15503 dB(A). Wartość równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego obliczana jest dla cyklu roboczego składającego  
się w 1/7 z pracy na jałowych obrotach i w 6/7 z pracy na pełnych obrotach. Podany równoważny poziom ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A).
**Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice 
względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A).***Równoważny poziom drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzony zgodnie z EN15503, m/s. Wartość równoważnego poziomu drgań obliczana jest dla cyklu roboczego 
składającego się w 1/7 z pracy na jałowych obrotach i w 6/7 z pracy na pełnych obrotach. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

MOC ZNAMIONOWA
Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika  
danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika 
zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

PARAMETRY TECHNICZNE 
DLA DMUCHAW 
AKUMULATOROWYCH

Dostępna na jesieni 2015 r.

PARAMETRY TECHNICZNE DMUCHAW

436LiB 536LiB 536LiBX

Napięcie akumulatora, V 36 36 36

Waga z akumulatorem, kg 3,7 3,7 TBD

Waga bez akumulatora, kg 2,4 2,4 TBD

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy)

Typowy czas ładowania akumulatora do 80 / 100 %, min 35 / 50 35 / 50 TBD

Czas pracy (bez obciążenia) z włączoną funkcją savE™, min 16 13 TBD

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)* 81 82 TBD

Równoważny poziom drgań (a hv , eq) uchwyt przedni / tylny, m / s²* * 0,7 0,5 TBD

* Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje 
typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). **Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22867, m / s². Dane dotyczące równoważnego  
poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.



Pilarki



Najważniejsze cechy  
i zalety naszych pilarek: 

 AUTOMATYCZNA 
REGULACJA SILNIKA POZWALA 
SKONCENTROWAĆ SIĘ NA 
PRACY

 WYSOKOWYDAJNE 
SILNIKI ZAPEWNIAJĄ PEŁEN 
ZAKRES MOCY I DUŻE 
PRZYSPIESZENIE

 ERGONOMICZNA 
KONSTRUKCJA I NISKIE 
POZIOMY DRGAŃ UMOŻLIWIAJĄ 
WYGODNĄ PRACĘ

 DZIĘKI POMYSŁOWYM 
ROZWIĄZANIOM PILARKI SĄ 
ŁATWE W OBSŁUDZE DLA 
KAŻDEGO

 LEKKI I WĄSKI KORPUS 
UŁATWIA PRACĘ MASZYNĄ 
WE WSZELKICH MOŻLIWYCH 
POŁOŻENIACH

 INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA SILNIKA 
ZAPEWNIA NISKIE ZUŻYCIE 
PALIWA I ZREDUKOWANĄ 
EMISJĘ SPALIN

 UNIKALNY SYSTEM 
HAMULCA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 
TRIOBRAKE™ POZWALA NA 
BEZPIECZNIEJSZĄ I BARDZIEJ 
WYDAJNĄ PRACĘ

 WYSOKO UMIESZCZONY 
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI BLISKO 
PRZEDNIEGO UCHWYTU DAJE 
ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA

Zależy nam na wygodzie użytkownika pilarki. 
Chcemy, aby jego praca przebiegała płynnie, czyli 
była bezpieczna i wydajna. Niezależnie od tego, 
czy użytkownik ścina drzewa regularnie, czy jedy-
nie od czasu do czasu – zawsze używa do tego 
pilarki. Dlatego też, kiedy projektujemy nasze 
maszyny, nie koncentrujemy się wyłącznie na mocy 
silnika i przyspieszeniu. Równie dużo uwagi poświę-
camy funkcjom, które ułatwiają użytko wanie pilarek. 
Dzięki temu oferujemy naszym klientom nar zędzie, 
które nie ogranicza ich podczas pracy, ale umoż-
liwia jej wykonywanie w każdych warunkach.

Nie musisz być zawodowym 
drwalem, żeby pracować jak 
zawodowiec



64

Optymalne 
ustawienia 
 silnika zapew-
nią właściwy 
napęd
Nasza unikalna funkcja silnika AutoTune™ 
zapewnia mu zawsze optymalne działanie. 
Reguluje ona automatycznie ilość dopływa
jącego paliwa odpowiednio do prędkości 
obrotowej, uwzględniając takie czynniki jak: 
wil got ność, wysokość n.p.m., temperatura, 
zabrudzone filtry paliwa i powietrza. Na 
AutoTune™ składa się pięć współpracujących 
ze sobą funkcji. Podstawę stanowi moduł 
AutoTune™ monitorujący i kontrolujący  
silnik. Z modułem zintegrowany jest zawór 
magnetyczny, regulujący ilość paliwa 
dopływającego do gaźnika, a także czujnik 
temperatury, dostarczający modułowi 
AutoTune™ aktualne dane dotyczące tempera-
tury. Czujnik zaworu z kolei monitoruje 
położenie manetki gazu, informując o nim 
moduł AutoTune™. Moduł zapłonu dostarcza 
AutoTune™ energię elektryczną oraz dane 
dotyczące bieżącej prędkości. W efekcie 
pilarka jest bardziej niezawodna, a jej praca 
– płynna. Ponadto użytkownik nie traci 
czasu na ręczną regu lację gaźnika.

AutoTune™ ułatwia dilerom Husqvarny sprawdzanie stanu silnika  
pilarki użytkownika. Dzięki podłączeniu pilarki do komputera mechanik 

oraz użytkownik są w stanie szybko zorientować się, co funkcjonuje 
dobrze, a co gorzej i w związku z tym może wymagać uwagi.

Wszystkie pilarki poddawane są intensywnym testom w laboratoriach oraz  
w terenie. Testujemy nasze maszyny przez kilkaset godzin na stanowiskach 
badawczych, gdzie poddawane są obciążeniom przy różnych prędkościach,  
jak podczas prawdziwej ścinki drzew. Testy przeprowadza się w celu wykrycia 
wszelkich problemów związanych z temperaturą. Czas testu odpowiada 
rzeczywistemu czasowi pracy pomnożonemu przez ok. 10. Aby wykryć 
ewentualne nadmierne drgania, testujemy też pilarki, każąc im pracować w 
warunkach laboratoryjnych przez długi czas na pełnych obrotach. Ponadto 
poddajemy pilarki wymagającym testom uderzeniowym oraz sprawdzamy  
je w warunkach ekstremalnych mrozów i upałów, aby mieć pewność,  
że poradzą sobie podczas pracy.

TESTOWANE W WARUNKACH  

EKSTREMALNYCH
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Zeskanuj kod QR,  
aby obejrzeć wideoklip na  

temat działania XTorq.

WYDAJNY SYSTEM FILTRA POWIETRZA 
ZAPEWNIA PŁYNNOŚĆ DZIAŁANIA
Niektóre modele są wyposażone w Air Injection™, nasz nowoczesny system 
oczyszczania powietrza. Wykorzystuje on siłę odśrodkową do wstępnego 
oczyszczenia powietrza z zanieczyszczeń takich jak wióry, następnie powietrze  
trafia do systemu filtrów, który zawiera specjalnie opracowany filtr gąbkowy 
i / papierowy karbowany. Ten wydajny proces oczyszczania powietrza zapewnia 
bezawaryjną pracę maszyny nawet w warunkach dużego zapylenia. Dzięki 
temu praca silnika jest bardziej płynna, zużycie podzespołów zredukowane  
do minimum, a czas pracy bez konieczności wymiany filtra – dłuższy.

Większa moc, 
mniej paliwa i 
zanieczyszczeń
Wiele z naszych pilarek dla drwali i arborystów 
posiada silniki wyposażone w opatentowaną 
technologię X-Torq. Wykorzystując do usuwania 
spalin czyste powietrze, zamiast mieszanki 
powietrza z paliwem, silnik taki zużywa do  
20 % mniej paliwa i wytwarza do 75 % mniej 
zanieczyszczeń. Jednocześnie silnik uzyskuje 
wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie 
obrotów, gwarantując dużą moc i przyspieszenie 
dla wydajnej pracy.

Duża moc niekoniecznie musi oznaczać ciężkie, nieporęczne maszyny. 
Zawsze projektujemy nasze pilarki z myślą o ułatwieniu użytkownikowi pracy. 
Nasze najnowsze modele to bardzo lekkie i smukłe maszyny o dużej mocy. 
Umieszczenie uchwytu przedniego niżej oznacza, że znalazł się on bliżej 
środka ciężkości maszyny. Te oraz kilka innych ulepszeń konstrukcyjnych 
ułatwia manewrowanie nawet pilarkami o największej mocy.

NISKI POZIOM DRGAŃ UMOŻLIWIA 
UŻYTKOWNIKOWI ZACHOWANIE 
CZUJNOŚCI
Dzięki skutecznemu tłumieniu drgań (Low Vib), nawet długotrwała  
praca może przebiegać komfortowo i wydajnie. Poprzez oddzielenie zbior-
nika i uchwytów od silnika i urządzenia tnącego za pomocą starannie 
dobranych elementów amortyzujących, ograniczyliśmy drgania uchwytów  
do niezwykle niskiego poziomu. Pozwala to oszczędzać dłonie i ramiona, 
dzięki czemu użytkownik zachowuje czujność i wydajność pracy.

BEZKONKURENCYJNIE PORĘCZNE
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AutoTune™ oznacza, że regulacja silnika nastę-
puje automatycznie, co zapewnia mu opty malne 
działanie bez względu na temperaturę, wilgot-
ność, rodzaj paliwa itp. (model T540 XP®).

Dzięki dodatkowemu zaczepowi pilarkę można 
zawiesić na szelkach, co ułatwia wspinanie się  
i pracę (T540 XP®).

Air Injection™ to złożony układ oczyszczania pow-
ietrza, zapewniający bardziej płynną pracę silnika, mniej-
sze zużycie podzespołów i, co najważniejsze, dłuższą 
pracę bez potrzeby czyszczenia filtra (T540 XP®).
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HUSQVARNA T540 XP® HUSQVARNA T435

PARAMETRY TECHNICZNE T540 XP®

Pojemność skokowa, cm≥ 37,7

Moc wyjściowa, kW * 1,8

Zalecana długość prowadnicy min. – maks., cm / cale 30 – 40 / 12 – 16

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 3,9

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 76. 

Aby zobaczyć, jak działa 
T540 XP®, wejdź na 
www.youtube.com / 
Husqvarnaworldwide 
lub użyj kodu QR.

■■ Dobrze wyważona, kompaktowa konstrukcja, mały ciężar  
i wysoko umieszczony środek ciężkości sprawiają, że pilarka  
jest niezwykle poręczna.

■■ Technologia X-Torq zapewnia silnikom wysoki moment  
obrotowy oraz ograniczenie zużycia paliwa nawet o 20 %,  
a emisji zanieczyszczeń – o 75 %.

■■ Regulacja silnika następuje automatycznie, co zapewnia mu 
optymalne działanie bez względu na czynniki takie jak 
temperatura, wilgotność czy rodzaj paliwa (AutoTune™).

■■ System Air Injection™ zapewnia dłuższe okresy bezobsługowe, 
stabilniejszą pracę oraz mniejsze zużycie części.

■■ Skuteczna amortyzacja drgań na uchwytach (Low Vib)  
zapewnia wygodniejszą pracę, nawet przez dłuższy czas.

■■ Dostępne są trzy różne rozmiary uchwytów, dostosowane  
do potrzeb różnych użytkowników.

■■ Dzięki dodatkowemu zaczepowi pilarkę można zawiesić  
na szelkach, co ułatwia wspinanie się i pracę na drzewach.

■■ Technologia silnika X-Torq ogranicza zużycie paliwa nawet  
o 20 %, a emisji zanieczyszczeń – o 75 %. 

■■ Mały ciężar sprawia, że pilarką łatwo się manewruje.

■■ Dla łatwej i szybkiej regulacji zastosowano boczny napinacz  
piły łańcuchowej.

■■ Osłona prawej dłoni jest perforowana, aby nie ograniczać 
widoczności końcówki prowadnicy.

■■ Smart Start jest funkcją ułatwiającą rozruch dzięki zmniejszeniu 
oporu linki rozrusznika o 40 %.

■■ Osłonę filtra powietrza zdejmuje się bez użycia narzędzi,  
co przydaje się podczas konserwacji filtra.

■■ W razie zatrzymania pilarki, włącznik automatycznie ustawia  
się w pozycji rozruchowej, umożliwiającej szybkie ponowne 
uruchomienie maszyny.

Pilarka posiadająca  
wszelkie funkcje niezbędne 
profesjonalnym arborystom

Uniwersalna, szybka  
i wydajna pilarka dla 
arborystów

Technologia X-Torq zapewnia silnikom wyższy 
moment obrotowy oraz ograniczenie zużycia 
paliwa nawet o 20 %, a emisji zanieczyszczeń  
– o 75 %.

Uchwyt górny dostępny jest w trzech rozmiarach, 
tak aby każdy mógł uzyskać odpowiedni, wygodny 
chwyt (T540 XP®).

Osprzęt obejmuje prowadnicę Techlite™,  
o 20  % lżejszą i o 25 % bardziej sztywną niż 
typowa prowadnica warstwowa, dzięki której 
pilarka jest lepiej wyważona.

PARAMETRY TECHNICZNE T435

Pojemność skokowa, cm≥ 35,2

Moc wyjściowa, kW * 1,5

Zalecana długość prowadnicy min. – maks., cm / cale 30 – 35 / 12–14

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 3,4

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 76. 
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HUSQVARNA 543 XP® HUSQVARNA 550 XP® / 550 XP® TRIOBRAKE™  

545 / 545 TRIOBRAKE™

PARAMETRY TECHNICZNE 550 XP® / TrioBrake™ 545 / TrioBrake™

Pojemność skokowa, cm≥ 50,1 50,1

Moc wyjściowa, kW * 2,8 2,5

Zalecana długość prowadnicy  
min. – maks., cm / cale 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 4,9 / 5,0 4,9 / 5,0

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 76. 

PARAMETRY TECHNICZNE 543 XP®

Pojemność skokowa, cm≥ 43,1

Moc wyjściowa, kW * 2,2

Zalecana długość prowadnicy min. – maks., cm / cale 33 – 45 / 13 – 18

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 4,5

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 76. 

■■ Technologia X-Torq pozwala uzyskać wysoki moment obrotowy 
oraz ograniczyć zużycie paliwa nawet o 20 %, a emisję 
zanieczyszczeń – o 75 %.

■■  Regulacja silnika następuje automatycznie, co zapewnia mu 
optymalne działanie bez względu na czynniki takie jak 
temperatura, wilgotność czy rodzaj paliwa (AutoTune™).

■■ RevBoost™ to wyjątkowy system, który zapewnia natychmiastową 
dużą prędkość piły łańcuchowej dla sprawniejszego okrzesywania 
(dotyczy modelu 550 XP®).

■■ Skuteczny układ tłumienia drgań (Low Vib) umożliwia 
komfortową pracę.

■■ System Air Injection™ zapewnia dłuższe okresy bezobsługowe, 
stabilniejszą pracę oraz mniejsze zużycie części.

■■ Solidna skrzynia korbowa ze stopu magnezu oraz kuty, 
trzyczęściowy wał korbowy, dają maszynie maksymalną trwałość.

■■ Smart Start ułatwia rozruch maszyny. Opór linki rozrusznika 
zredukowano nawet o 40 %.

■■ Model 550 XP® dostępny jest również w wersji 550 XP® G  
z podgrzewanymi uchwytami, dla większego komfortu pracy 
pilarką w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności.

■■ Oba modele dostępne są z unikatowym hamulcem piły 
łańcuchowej uruchamianym na trzy sposoby (TrioBrake™), co 
zapewnia wydajniejszą, bezpieczniejszą i wygodniejszą pracę.

Uniwersalne, szybkie pilarki 
do wielu różnych prac 

■■ Technologia X-Torq pozwala uzyskać wysoki moment obrotowy 
oraz ograniczyć zużycie paliwa nawet o 20%, a emisję 
zanieczyszczeń - o 75 %.

■■ Skuteczny układ tłumienia drgań (Low Vib) zapewnia  
komfort pracy.

■■ System Air Injection™ zapewnia dłuższe okresy bezobsługowe, 
stabilniejszą pracę oraz mniejsze zużycie części.

■■ Solidna skrzynia korbowa ze stopu magnezu oraz kuty, 
trzyczęściowy wał korbowy, dają maszynie maksymalną trwałość.

■■ Smart Start przyspiesza rozruch maszyny. Opór linki rozrusznika 
zredukowano nawet o 40 %.

■■ Model 543 XP® dostępny jest również w wersji 543 XP® G z 
podgrzewanymi uchwytami, dla większego komfortu pracy pilarką 
w niskich temperaturach i w deszczu.

Szybkie, lekkie i wygodne 
pilarki uniwersalne

Hamulec piły łańcuchowej uruchamiany na trzy 
sposoby (TrioBrake™) sprawia, że praca jest 
bezpieczniejsza, wygodniejsza i wydajniejsza 
(modele 550 XP® i 545).

Umieszczony z boku napinacz piły łańcuchowej 
umożliwia szybką regulację.

System wstępnego oczyszczania powietrza 
Air Injection™, wykorzystujący siłę odśrodkową, 
zapewnia dłuższą pracę bez konieczności 
czyszczenia filtra i zmniejsza jego zużycie.
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HUSQVARNA 562 XP® / 560 XP® / 555 HUSQVARNA 576 XP® / 570

PARAMETRY TECHNICZNE 562 XP® 560 XP® 555

Pojemność skokowa, cm≥ 59,8 59,8 59,8

Moc wyjściowa, kW * 3,5 3,5 3,1

Zalecana długość prowadnicy  
min. – maks., cm / cale

38 – 70 /  
15 – 28

33 – 60 /  
13 – 24

33 – 60 /  
13 – 24

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 5,9 5,7 5,6

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 76. 

PARAMETRY TECHNICZNE 576 XP® 570

Pojemność skokowa, cm≥ 73,5 67,9

Moc wyjściowa, kW * 4,2 3,6

Zalecana długość prowadnicy  
min. – maks., cm / cale 38 – 70 / 15 – 28 38 – 70 / 15 – 28

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 6,6 6,7

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 76. 

■■ Technologia X-Torq pozwala uzyskać wysoki moment obrotowy  
oraz ograniczyć zużycie paliwa nawet o 20 %, a emisję  
zanieczyszczeń – o 75 %.

■■ Regulacja silnika następuje automatycznie, co zapewnia mu 
optymalne działanie bez względu na czynniki takie jak temperatura, 
wilgotność czy rodzaj paliwa (AutoTune™).

■■ RevBoost™ to wyjątkowy system, który zapewnia natychmiastową 
dużą prędkość piły łańcuchowej dla sprawniejszego okrzesywania 
(dotyczy modeli 560 XP® i 562 XP®).

■■ Skuteczny układ tłumienia drgań (Low Vib) umożliwia  
komfortową pracę.

■■ System Air Injection™ zapewnia dłuższe okresy bezobsługowe, 
stabilniejszą pracę oraz mniejsze zużycie części.

■■ Solidna skrzynia korbowa ze stopu magnezu oraz kuty, trzyczęścio-
wy wał korbowy, dają maszynie maksymalną trwałość.

■■ Smart Start ułatwia rozruch maszyny. Opór linki rozrusznika 
zredukowano nawet o 40 %.

■■ Modele 560 XP® i 562 XP® dostępne są również w wersjach  
560 XP® G i 562 XP® G z podgrzewanymi uchwytami dla 
podniesienia komfortu pracy w niskich temperaturach i w deszczu.

■■ 562 XP® ma duży filtr powietrza dla dłuższej, bezawaryjnej pracy.

■■ 562 XP® można wyposażyć w prowadnicę o długości do 28".

■■ Technologia X-Torq pozwala uzyskać wysoki moment obrotowy 
oraz ograniczyć zużycie paliwa nawet o 20 %, a emisję 
zanieczyszczeń – o 75 %.

■■ Smart Start przyspiesza rozruch maszyny. Opór linki rozrusznika 
zredukowano nawet o 40 %.

■■ System Air Injection™ zapewnia dłuższe okresy bezobsługowe, 
stabilniejszą pracę oraz mniejsze zużycie części. 

■■ Regulacja silnika następuje automatycznie, co zapewnia mu 
optymalne działanie bez względu na czynniki takie jak temper a-
tura, wilgotność czy rodzaj paliwa (AutoTune™).

■■ Model 576 XP® dostępny jest również w wersji 576 XP® G  
z podgrzewanymi uchwytami, dla większego komfortu pracy 
pilarką w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności.

Mocna, wydajna pilarka do 
wymagających zadań

Solidne pilarki o dużej mocy 

Technologia X-Torq pozwala uzyskać wysoki 
moment obrotowy oraz ograniczyć zużycie paliwa 
nawet o 20 %, a emisję zanieczyszczeń - o 75 % w 
porównaniu z konwencjonalnymi silnikami 
dwusuwowymi.

Smart Start przyspiesza rozruch maszyny. Opór 
linki rozrusznika zredukowano nawet o 40 %.

RevBoost™ zapewnia szybkie przyspieszenie, 
umożliwiając niezwykle wydajne okrzesywanie.
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HUSQVARNA 436Li HUSQVARNA 536Li XP®

PARAMETRY TECHNICZNE 436Li

Napięcie akumulatora, V 36

Prędkość piły, m / s 15,0

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 25 – 35 / 10 –14

Ciężar z akumulatorem, kg 4,0

PARAMETRY TECHNICZNE 536Li XP®

Napięcie akumulatora, V 36

Prędkość piły, m / s 20,0

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 25 – 35 / 10 –14

Ciężar z akumulatorem, kg 3,9

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko umieszczony 
środek ciężkości sprawiają, że pilarka jest niezwykle poręczna.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ gwarantuje dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany i ładowania akumulatora.

■■ Dzięki intuicyjnym klawiszom pilarkę można uruchomić  
i wyłączyć jednym przyciskiem.

■■ Skuteczny, bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej decyduje 
o większym bezpieczeństwie pracy.

■■ Odchylana pokrywka zbiornika oleju łatwo się otwiera.

■■ Napinanie piły łańcuchowej bez użycia narzędzi ułatwia  
i przyspiesza jej wymianę.

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona konstrukcja, mały ciężar i wysoko umieszczony 
środek ciężkości sprawiają, że pilarka jest niezwykle poręczna.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ gwarantuje dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany i ładowania akumulatora.

■■ Dzięki intuicyjnym klawiszom pilarkę można uruchomić  
i wyłączyć jednym przyciskiem

■■ Duża prędkość piły łańcuchowej (20 m/s) zapewnia płynne, 
wydajne cięcie.

■■ Skuteczny, bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej decyduje 
o większym bezpieczeństwie pracy.

■■ Odchylana pokrywka zbiornika oleju łatwo się otwiera.

■■ Nakrętki prowadnicy przymocowane są na stałe do osłony 
sprzęgła, dzięki czemu nie zgubią się podczas wymiany 
prowadnicy.

Lekka, uniwersalna pilarka 
akumulatorowa o dużej mocy

Mocna i wydajna pilarka z 
napędem akumulatorowym

Wydajny, stworzony przez firmę Husqvarna 
silnik zapewnia dużą prędkość piły łańcuchowej 
i doskonałe rezultaty cięcia.

Pilarkę obsługuje się za pomocą intuicyjnych 
przycisków, co znacznie ułatwia jej uruchamianie 
i wyłączanie. Wystarczy wcisnąć guzik.

Ekonomiczny tryb savE™ zapewnia maksymalny 
czas pracy bez konieczności wymiany 
akumulatora.
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HUSQVARNA T536Li XP®

PARAMETRY TECHNICZNE T536Li XP®

Napięcie akumulatora, V 36

Prędkość piły, m / s 20,0

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 25 – 35 / 10 –14

Ciężar z akumulatorem, kg 3,7

Akcesoria do pilarek 
akumulatorowych

■■ Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 
bezkonkurencyjną wydajność.

■■ Dobrze wyważona, kompaktowa konstrukcja, mały ciężar  
i wysoko umieszczony środek ciężkości sprawiają, że pilarka jest 
niezwykle poręczna.

■■ Skuteczny układ tłumienia drgań (Low Vib) zapewnia komfort pracy.

■■ Tryb ekonomiczny savE™ gwarantuje dłuższy czas pracy bez 
konieczności wymiany i ładowania akumulatora.

■■ Dzięki intuicyjnym klawiszom pilarkę można uruchomić  
i wyłączyć jednym przyciskiem.

■■ Duża prędkość piły łańcuchowej (20 m/s) zapewnia płynne, 
wydajne cięcie.

■■ Skuteczny, bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej decyduje  
o większym bezpieczeństwie pracy.

■■ Dwa solidne zaczepy umożliwiające doczepienie maszyny do taśmy  
i szelek ułatwiają wspinanie i pracę na drzewie.

■■ Solidny zaczep umożliwia szybkie i łatwe doczepienie pilarki do 
uprzęży do wspinaczki.

■■ Odchylana pokrywka zbiornika oleju łatwo się otwiera.

■■ Nakrętki prowadnicy przymocowane są na stałe do osłony sprzęgła, 
dzięki czemu nie zgubią się podczas wymiany prowadnicy.

Kompaktowa, szybka  
akumulatorowa pilarka  
dla arborystów

Dwa solidne zaczepy umożliwiają proste 
doczepienie maszyny do taśmy i uprzęży  
do wspinaczki.

PROWADNICA TECHLITE
Jest o 20 % lżejsza i o 25 % sztywniejsza niż typowa prowadnica 
warstwowa, dzięki czemu pilarka jest lepiej wyważona. Dostępna  
z podziałką Mini 3/8", o długości: 12 – 14".

ŁADOWARKA
Ładowanie akumulatora trwa ok.  
35 minut. Jeżeli użytkownik posiada 
dwa akumulatory, może pracować 
bez przerwy, gdyż czas ładowania jest 
krótszy niż standardowy czas pracy.

LITOWO-JONOWY 
AKUMULATOR  
PLECAKOWY
Wytrzymały, ergonomicz-
ny akumulator plecakowy 
o dużej mocy z opcją 
regulacji, umożliwiający 
nieprzerwaną pracę nawet 
przez cały dzień. 

TORBA NA AKUMULATOR BLi
Zapewnia akumulatorowi ciepło również 
zimą, maksymalizując jego czas pracy. 
Skutecznie amortyzuje drgania i chroni 
przed zanieczyszczeniami, brudem i 
wilgocią. Można ją przymocować do pasa. 
Pasuje do akumulatorów BLi60, BLi80, 
BLi110 oraz BLi150.

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
Akumulatory Li-Ion charakteryzuje 
długotrwała, wyjątkowo duża moc i 
wy  daj ność. Akumulatory mogą mieć  
różne pojemności: BLi80 (2,1 Ah),  
BLi150 (4,2 Ah).
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HUSQVARNA 327P5X / 327P4 HUSQVARNA 327PT5S

Regulacja wysokości roboczej dzięki teleskopo-
wemu wysięgnikowi (model 327PT5S).

Wyjątkowe, ergonomiczne 
szelki Balance Flex™  
zwięk szają komfort pracy 
(modele 327P5X i 327PT5S).

Smart Start to funkcja ułatwiająca rozruch dzięki 
zmniejszeniu oporu linki rozrusznika nawet o 40 % 
(dotyczy modeli 327P5X i 327P4).

PARAMETRY TECHNICZNE 327P5X 327P4

Pojemność skokowa, cm≥ 24,5 24,5

Moc wyjściowa, kW * 0,9 0,9

Zalecana długość prowadnicy,  
min – maks., cm / cale 25 – 30 / 10 –12 25 – 30 / 10 –12

Długość po rozłożeniu, z  
urządzeniem tnącym, cm / cale 350 / 138 240 / 95

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 6,4 6,1

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 76. 

PARAMETRY TECHNICZNE 327PT5S

Pojemność skokowa, cm≥ 24,5

Moc wyjściowa, kW * 0,9

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 25 – 30 / 10 – 12

Długość po rozłożeniu, z urządzeniem tnącym, cm / cale 397 / 156,3

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 7,3

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 76. 

■■ Smart Start jest funkcją ułatwiającą rozruch dzięki zmniejszeniu 
oporu linki rozrusznika o 40 %.

■■ Ergonomiczny uchwyt daje komfort użytkowania maszyny.

■■ Umieszczony z boku napinacz piły łańcuchowej umożliwia 
szybką regulację, bez użycia narzędzi. 

■■ Tylna osłona chroni zbiornik i rozrusznik przed uszkodzeniem  
(w modelu 327P5X).

■■ Wyjątkowe, ergonomiczne szelki Balance Flex™ zwiększają 
komfort pracy (327P5X). 

■■ Dwuczęściowy wał ułatwia transport i przechowywanie (327P5X).

■■ Regulacja wysokości roboczej dzięki teleskopowemu wysięgnikowi.

■■ Pilarka ma daleki zasięg, dzięki czemu praca odbywa się 
efektywnie.

■■ Wyjątkowe, ergonomiczne szelki Balance Flex™ zwiększają 
komfort pracy.

■■ Profesjonalnej klasy części przedłużają trwałość maszyny nawet 
podczas pracy w ciężkich warunkach.

Solidne, wszechstronne  
i wydajne pilarki na 
wysięgniku

Lekka, dobrze wyważona 
pilarka na wysięgniku do 
trudnych zadań
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Prowadnice – Mały montaż Prowadnice – 
Duży montaż
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Długość 
prowadnicy  
cale / cm

Podziałka 
piły łańcu-
chowej, cale

Szerokość  
cale / cm

Numer  
produktu

Ogniwa  
prowa-
dzące

Typ Numer  
produktu

PROWADNICE WARSTWOWE Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ

10 / 25 3 / 8 mini .043 / 1,1 501 95 95-40 40 H38 Low Vib 581 80 79-40

12 / 30 3 / 8 mini .043 / 1,1 501 95 95-45 45 H38 Low Vib 581 80 79-45

14 / 35 3 / 8 mini .043 / 1,1 501 95 95-52 52 H38 Low Vib 581 80 79-52

10 / 25 3 / 8 mini .050 / 1,3 505 89 16-40 40 H37 Low Vib 576 93 65-40

12 / 30 3 / 8 mini .050 / 1,3 501 95 92-45 45 H37 Low Vib 576 93 65-45

14 / 35 3 / 8 mini .050 / 1,3 501 95 92-52 52 H37 Low Vib 576 93 65-52

16 / 40 3 / 8 mini .050 / 1,3 501 95 92-56 56 H37 Low Vib 576 93 65-56

13 / 33 .325 .050 / 1,3 508 92 61-56 56 H30 Low Vib 501 84 06-56

15 / 38 .325 .050 / 1,3 508 92 61-64 64 H30 Low Vib 501 84 06-64

16 / 40 .325 .050 / 1,3 508 92 61-66 66 H30 Low Vib 501 84 06-66

18 / 45 .325 .050 / 1,3 508 92 61-72 72 H30 Low Vib 501 84 06-72

20 / 50 .325 .050 / 1,3 508 92 61-80 80 H30 Low Vib 501 84 06-80

13 / 33 .325 .058 / 1,5 508 91 21-56 56 H25 Low Vib 501 84 04-56

15 / 38 .325 .058 / 1,5 508 91 21-64 64 H25 Low Vib 501 84 04-64

16 / 40 .325 .058 / 1,5 508 91 21-66 66 H25 Low Vib 501 84 04-66

18 / 45 .325 .058 / 1,5 508 91 21-72 72 H25 Low Vib 501 84 04-72

20 / 50 .325 .058 / 1,5 508 91 21-80 80 H25 Low Vib 501 84 04-80

15 / 38 3 / 8 .058 / 1,5 508 91 41-56 56 H42 Low Vib 501 84 14-56

16 / 40 3 / 8 .058 / 1,5 508 91 41-60 60 H42 Low Vib 501 84 14-60

18 / 45 3 / 8 .058 / 1,5 508 91 41-68 68 H42 Low Vib 501 84 14-68

20 / 50 3 / 8 .058 / 1,5 510 15 35-72 72 H42 Low Vib 501 84 14-72

15 / 38 3 / 8 .058 / 1,5 508 91 31-56 56 H42 Low Vib 501 84 14-56

16 / 40 3 / 8 .058 / 1,5 508 91 31-60 60 H42 Low Vib 501 84 14-60

18 / 45 3 / 8 .058 / 1,5 508 91 31-68 68 H42 Low Vib 501 84 14-68

20 / 50 3 / 8 .058 / 1,5 544 28 55-72 72 H42 Low Vib 501 84 14-72

PROWADNICE WARSTWOWE Z KOŃCÓWKĄ WARSTWOWĄ, TECHLITE™

12 / 30 3 / 8 mini .043 / 1,1 578 10 68-45 45 H38 Low Vib 581 80 79-45

14 / 35 3 / 8 mini .043 / 1,1 578 10 68-52 52 H38 Low Vib 581 80 79-52

12 / 30 3 / 8 mini .050 / 1,3 576 83 07-45 45 H37 Low Vib 576 93 65-45

14 / 35 3 / 8 mini .050 / 1,3 576 83 07-52 52 H37 Low Vib 576 93 65-52

16 / 40 3 / 8 mini .050 / 1,3 576 83 07-56 56 H37 Low Vib 576 93 65-56

PROWADNICE LITE Z KOŃCÓWKĄ WYMIENNĄ

18 / 45 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 77-68 68 H42 Low Vib 501 84 14-68

20 / 50 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 77-72 72 H42 Low Vib 501 84 14-72

18 / 45 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 69-68 68 H42 Low Vib 501 84 14-68

20 / 50 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 69-72 72 H42 Low Vib 501 84 14-72

24 / 60 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 69-84 84 H42 Low Vib 501 84 14-84

28 / 70 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 69-92 92 H42 Low Vib 501 84 14-92

PROWADNICE LITE

10 / 25 1 / 4 .050 / 1,3 505 89 15-60 60 H00 501 84 40-60

10 / 25 1 / 4 .050 / 1,3 575 84 22-58 58 H00 501 84 40-58

12 / 30 1 / 4 .050 / 1,3 575 84 22-64 64 H00 501 84 40-64

18 / 45 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 80-68 68 H42 Low Vib 501 84 14-68

20 / 50 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 80-72 72 H42 Low Vib 501 84 14-72

24 / 60 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 80-84 84 H42 Low Vib 501 84 14-84

28 / 70 3 / 8 .058 / 1,5 501 95 80-92 92 H42 Low Vib 501 84 14-92

24 / 60 .404 .063 / 1,6 507 47 60-46 76 H64 501 84 31-76

28 / 70 .404 .063 / 1,6 501 58 96-01 84 H64 501 84 31-84

30 / 75 .404 .063 / 1,6 501 95 81-92 92 H64 501 84 31-92

36 / 90 .404 .063 / 1,6 501 95 81-04 104 H64 501 84 31-04

42 / 105 .404 .063 / 1,6 501 92 18-24 124 H64 501 84 31-24

* Prowadnica lita z podziałką łańcucha .404 do pilarki 390XP dostępna tylko w niektórych krajach.

ZALECENIA
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KASK TECHNICAL DO PRAC LEŚNYCH
Lekki, wytrzymały kask o całkowicie nowej 
konstrukcji, wyposażony w inteligentne 
rozwiązania obniżające ciężar, pozwalające na 
lepsze dopasowanie i zapewniające bardziej 
komfortową temperaturę głowy nawet podczas 
długotrwałej pracy. Gwarantuje również lepsze 
pole widzenia i posiada miejsce na lampkę.  
585 05 84-01

KURTKA TECHNICAL EXTREME
Dopasowany krój. Wykonana z nowoczesnego, 
elastycznego materiału zapewniającego dużą  
swobodę ruchu. Posiada dodatkowe wzmocnienia  
w miejscach szczególnie narażonych, profilowane 
rękawy i suwaki pod pachami. Odblaskowe  
elementy na ramionach i fluorescencyjny 
pomarańcz w górnej części gwarantują bycie 
widocznym. 585 06 15-xx

Wyznaczamy nowe standardy odzieży ochronnej. Bezpieczeństwo, komfort, 
nowoczesne wzornictwo i technologie wykorzystane zostały do zapewnienia 
wygodnej i wydajnej pracy. Wszystkie ubrania poddane zostały surowym 
testom, sprawdzającym ich właściwości ochronne. Kurtki i spodnie są 
ponadto lekkie i elastyczne, umożliwiając duże tempo i swobodę pracy.

DUŻA TRWAŁOŚĆ I KOMFORT

Modnie i bezpiecznie 

Profilowane rękawy ułatwiają 
wygodne poruszanie rękami.

Materiał ochronny złożony z mniejszej 
liczby warstw jest lżejszy, choć 
ochrona pozostaje tak samo dobra.

Wzmocnienie materiałem odblasko-
wym na rękach i ramionach.

Otwory wentylacyjne na suwak  
pod pachami.

BUTY SKÓRZANE Z OCHRONĄ  
PRZED PRZECIĘCIEM, TECHNICAL 24
Ulepszony model z nową linią pięty, bardziej  
stabilna górna część z miękką wyściółką, nowa 
podeszwa zapewniająca jeszcze lepszą przyczep-
ność. Wykonane w 100 % z wodoodpornego  
tworzywa Sympatex®, zapewniającego dobrą  
wentylację. Dodatkowa wyściółka, stalowe 
po dnoski i gumowe wzmocnienia oznaczają  
lepszą ochronę i komfort. 578 78 56-xx

SPODNIE, TECHNICAL EXTREME 
Spodnie o podobnie dopasowanym kroju, co 
kurtka, wykonane z tego samego elastycznego, 
wzmocnionego materiału. Profilowane kolana  
z odblaskowymi elementami, z tyłu suwaki 
zapewniające wentylację, regulacja w talii, odpinane 
szelki. Dodatkowo cztery kieszenie zapinane na 
suwaki, kieszonka na przymiar. W komplecie 
odpinane szelki. 578 16 65-xx

KURTKA, TECHNICAL 
Kurtka o dobrze dopasowanym kroju. Twor-
zywo typu stretch rozciągliwe w 4 strony 
zapewnia swobodę ruchów, dodatkowe wzmoc-
nienia zwiększają trwałość kurtki, a otwory 
wentylacyjne zapinane na suwak poprawiają 
wentylację. Odblas kowe logo na piersi oraz 
paski na ramionach gwarantują bycie widocz-
nym. 585 06 13-xx

SPODNIE, TECHNICAL
Spodnie o podobnie dopasowanym kroju, co 
kurtka, wykonane z tego samego elastycznego, 
wzmocnionego materiału, wentylowane i z  
elementami odblaskowymi. Profilowane kolana 
ułatwiają poruszanie się. Pięć poręcznych  
kieszeni. 578 16 61-xx

RĘKAWICE, TECHNICAL
Obcisłe, wygodne rękawice z wewnętrzną częścią dłoni z 
wodoodpornej, koźlęcej skóry, oraz z wierzchem z laminowanej 
tkaniny spandex, zapewniającej im dużą trwałość. 579 38 04-xx, 
579 38 10-xx (z ochroną przed przecięciem.)

AKCESORIA DO PILAREK
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PIŁY DO PODKRZESYWANIA
Nowa generacja wyjątkowo ostrych i ergonomicznych 
pił do podkrzesywania. Składana piła z ostrzem  
200 mm do różnych zastosowań (967 23 64-01).  
Prosta piła z ostrzem 300 mm do cięcia świeżego i 
suchego drewna (967 23 65-01). Futerał w komplecie. 
Piła z zakrzywionym ostrzem 300 mm do wyma-
gających zadań związanych z okrzesywaniem  
(967 23 66-01). Futerał w komplecie. 

KASK DLA ARBORYSTÓW, 
TECHNICAL
Lekki, przepuszczający powietrze kask dla 
arborystów, zatwierdzony do pracy na 
wysokościach. Posiada unikatowy system 
regulacji pasków z dwoma kółkami centrują-
cymi go na głowie, co zapewnia optymalne 
wyważenie i stabilność kasku. 578 09 23-01.

Wyjątkowa konstrukcja tego zaczepu zapewnia 
bezpieczne połączenie pilarki z taśmą.

Doskonała wentylacja oraz cienka obudowa 
ABS oraz wypełnienie ze styropianu oznaczają 
komfort i mały ciężar. 

Profesjonalne 
akcesoria, które 
zapewnią 
bezpieczeństwo 
arborystom

KANISTER COMBI  
więcej na stronie 42.

OLEJ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH 
HUSQVARNA, XP® SYNTETYCZNY
Butelka z dozownikiem 1 l 578 03 70-03.  
4 l 578 03 71-03, 0,1 l 578 18 03-03.

OLEJ DO DWUSUWÓW HUSQVARNA, LS+
Butelka z dozownikiem 1 l 578 03 70-02,  
4 l 578 03 71-02, 0,1 l 578 18 03-02.

ZACZEP
Zaczep o wyjątkowej konstrukcji, stworzony z myślą o arborystach 
używających standardowych pilarek. Zapewnia bezpieczne połączenie 
pilarki z taśmą. Wyposażony w system zwalniający przy przeciążeniu. 
578 07 71-01

PROWADNICA TECHLITE™ DLA ARBORYSTÓW
Jest o 20 % lżejsza i o 25 % sztywniejsza od pilarek ze standardową 
prowadnicą warstwową. Jest mniej podatna na wygięcie, a dzięki 
mniejszemu ciężarowi zapewnia pilarce lepsze wyważenie. 576 83 07-xx

HAK DO PILARKI
Solidna konstrukcja. Pasuje do wszystkich 
szelek ze zdejmowanym pasem. Zaprojek-
towany tak, by łatwo przytwierdzić pilarkę 
do pasa. Stal 577 43 79-01.  
Czerń 580 80 03-01.

TAŚMA DO PILARKI
Do użytku z hakiem umożli-
wiającym przytwier dzenie 
pilarki do pasa. Jest bardzo  
elastyczna. Długość 0,5 m,  
a po pełnym rozciągnięciu  
– 1,25 m. 577 43 80-01.

OKULARY OCHRONNE
Żółte soczewki (544 96 37-02) poprawiają widze-
nie przy słabym oświetleniu. Szare soczewki  
(544 96 37-03) z filtrem UV poprawiają widzenie 
podczas pracy na słońcu. Gogle (544 96 39-01), 
stworzone dla osób noszących okulary, są 
zabezpieczone przed parowaniem i odporne  
na odkształcenia. Okulary bezbarwne  
544 96 37-01.

TORBA
Duża torba (poj. 105 l), doskonale nadająca  
się do przenoszenia sprzętu ochronnego.  
105 l, 576 85 95-01. Na kołach: 576 85 90-01.
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PARAMETRY TECHNICZNE PILAREK

T435 T540 XP® 543 XP® 545 545 TrioBrake™ 550 XP® 550 XP® TrioBrake™ 555 560 XP® 562 XP® 570 576 XP®

Pojemność skokowa, cm³ 35,2 37,7 43,1 50,1 50,1 50,1 50,1 59,8 59,8 59,8 68 73,5

Moc wyjściowa, kW 1,5 1,8 2,2 2,5 2,5 2,8 2,8 3,1 3,5 3,5 3,6 4,2

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,26 0,34 0,42 0,52 0,49 0,52 0,49 0,65 0,65 0,65 0,7 0,7

Pojemność zbiornika oleju, litry 0,17 0,2 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,33 0,33 0,35 0,4 0,4

Podziałka piły łańcuchowej, cale 3 / 8 3 / 8 .325 .325 .325 .325 .325 .325 / 3 / 8 .325 / 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 30 – 35 / 12 – 14 30 – 40 / 12 – 16 33 – 45 / 13 – 18 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 60 / 13 – 24 33 – 60 / 13 – 24 38 – 70 / 15 – 28 38 – 70 / 15 – 28 38 – 70 / 15 – 28

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)* 103 104 101 106 106 106 106 106 106 106 105 105

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA, dB(A)** 114 116 113 116 116 116 116 118 118 118 115 116

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s²  * ** 4,1 / 3,9 3,1 / 3,2 2,8 / 3,5 2,8 / 3,7 3,0 / 3,7 2,8 / 3,7 3,0 / 3,7 3,0 / 3,2 3,0 / 3,2 2,4 / 3,1 3,2 / 3,4 2,9 / 3,6

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 3,4 3,9 4,5 4,9 5,0 4,9 5,0 5,6 5,7 5,9 6,6 w. /o. AutoTune 
6,8 w. AutoTune 6,6

* Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla różnych poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach pracy. Typowy rozrzut dla  
równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A).** Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom  
mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). *** Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii  
ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

327P4 327P5X 327PT5S

Pojemność skokowa, cm³ 24,5 24,5 24,5

Moc wyjściowa, kW 0,9 0,9 0,9

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,5 0,5 0,5

Pojemność zbiornika oleju, litry 0,22 0,22 0,14

Podziałka piły łańcuchowej, cale 3 / 8 3 / 8 1 / 4

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 25 – 30 / 10 – 12 25 – 30 / 10 – 12 25 – 30 / 10 – 12

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)* 95 86 92

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA, dB(A)* * 105 105 105

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s²  * ** 2,9 / 2,8 3,4 / 1,9 3,0 / 3,0

Długość po rozłożeniu, z urządzeniem tnącym, cm / cale 240 / 95 350 / 138 397 / 156,3

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 6,1 6,4 7,3

* Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla różnych poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach pracy. Typowy rozrzut 
dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A).** Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany 
poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). *** Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma 
energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

MOC ZNAMIONOWA
Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika  
danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika 
zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

PARAMETRY TECHNICZNE 
PILAREK NA WYSIĘGNIKU
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T435 T540 XP® 543 XP® 545 545 TrioBrake™ 550 XP® 550 XP® TrioBrake™ 555 560 XP® 562 XP® 570 576 XP®

Pojemność skokowa, cm³ 35,2 37,7 43,1 50,1 50,1 50,1 50,1 59,8 59,8 59,8 68 73,5

Moc wyjściowa, kW 1,5 1,8 2,2 2,5 2,5 2,8 2,8 3,1 3,5 3,5 3,6 4,2

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,26 0,34 0,42 0,52 0,49 0,52 0,49 0,65 0,65 0,65 0,7 0,7

Pojemność zbiornika oleju, litry 0,17 0,2 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,33 0,33 0,35 0,4 0,4

Podziałka piły łańcuchowej, cale 3 / 8 3 / 8 .325 .325 .325 .325 .325 .325 / 3 / 8 .325 / 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8

Zalecana długość prowadnicy, min – maks., cm / cale 30 – 35 / 12 – 14 30 – 40 / 12 – 16 33 – 45 / 13 – 18 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 60 / 13 – 24 33 – 60 / 13 – 24 38 – 70 / 15 – 28 38 – 70 / 15 – 28 38 – 70 / 15 – 28

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)* 103 104 101 106 106 106 106 106 106 106 105 105

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA, dB(A)** 114 116 113 116 116 116 116 118 118 118 115 116

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m / s²  * ** 4,1 / 3,9 3,1 / 3,2 2,8 / 3,5 2,8 / 3,7 3,0 / 3,7 2,8 / 3,7 3,0 / 3,7 3,0 / 3,2 3,0 / 3,2 2,4 / 3,1 3,2 / 3,4 2,9 / 3,6

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 3,4 3,9 4,5 4,9 5,0 4,9 5,0 5,6 5,7 5,9 6,6 w. /o. AutoTune 
6,8 w. AutoTune 6,6

* Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla różnych poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach pracy. Typowy rozrzut dla  
równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A).** Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom  
mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). *** Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii  
ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.

PARAMETRY TECHNICZNE DLA 
PILAREK AKUMULATOROWYCH

436Li 536Li XP® T536Li XP®

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy)

Rodzaj pompy oleju Automatyczna Automatyczna Automatyczna

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)* 93 93 93

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A)* * 106 106 106

Zalecana długość prowadnicy, min.–maks., cm/cale 25 – 35 / 10 – 14 25 – 35 / 10 – 14 25 – 35 / 10 – 14

Równoważny poziom drgań (a hv , eq ) uchwyt przedni / tylny, m/s² * * 2,2 / 2,4 2,5 / 2,8 2,0 / 2,4

Prędkość łańcucha przy maks. mocy, m/s 15 20 20

Ciężar z akumulatorem, kg 4,0 3,9 3,7

Ciężar bez akumulatora, kg 2,7 2,6 2,4

Napięcie akumulatora, V 36 36 36

Typ akumulatora litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy

Ciężar jednego akumulatora, kg 1,3 1,3 1,3

Nazwa modelu akumulatora BLi150 BLi150 BLi150 

Typowy czas ładowania akumulatora do 80/100% 25 / 35 25 / 35 25 / 35

Czas pracy (bez obciążenia) z włączoną funkcją savE™ 56 (BLi150) 50 (BLi150) 50 (BLi150)

* Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla różnych poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach pracy. Typowy rozrzut 
dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A).** Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany 
poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). *** Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma 
energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s.



Wykonaj pracę dziś za 
pomocą technologii jutra
Motywują nas ciągłe zmiany. Naszą siłą napędową są zarówno ciekawość, jak i chęć 
unowocześniania naszych przecinarek i całej branży poprzez wprowadzanie nowych 
technologii – często opracowywanych samodzielnie. Są to większe i mniejsze innowacje, 
które pomagają ciąć bardziej skutecznie – z większą precyzją i przy mniejszym wysiłku. 
Podstawą naszej filozofii jest oferowanie klientom przecinarek o dużej mocy, a przy  
tym wygodnych w użyciu i uniwersalnych.

Przecinarki



Bardzo 
wydajne cięcie  
– bez pyłu  
i ścieru
Praca przecinarką w miejscach publicznych  
i szczególnie wymagających – czy to w budynku, 
czy pod gołym niebem – bywa problematyczna. 
Czasami nie można używać wody, innym razem 
niewskazane jest pylenie. Rozwiązaniem jest 
DEX, nasz innowacyjny system kontroli pyłu, 
umożliwiający wydajną i czystą pracę na 
mokro i na sucho. Wiele z naszych maszyn 
wyposażono w specjalny zestaw do cięcia na 
mokro z wbudowanym regulatorem, zapew-
niającym stały przepływ wody wystarczający 
do związania pyłu, bez tworzenia ścieru czy 
kałuż. Do cięcia na sucho model K 3000 Vac 
ma wyjątkowy kolektor pyłu, który bez trudu 
można dołączyć do maszyny. W efekcie pył 
zbierany jest lepiej niż w przypadku jakiej-
kolwiek innej maszyny.

WIĘKSZA MOC, MNIEJ PALIWA I ZANIECZYSZCZEŃ
Nasze silniki X-Torq zapewniają dużą moc, a przy tym gwarantują niskie zużycie paliwa i 

emisję zanieczyszczeń. W odróżnieniu od konwencjonalnych silników dwusuwowych, 
technologia ta usuwa zanieczyszczenia za pomocą powietrza, a nie mieszanki paliwowo-

-powietrznej, dzięki czemu emisja zanieczyszczeń jest niższa nawet o 75 %, a zużycie 
paliwa – o 20 %. Nowy model K 760 wyposażono w zoptymalizowany silnik, który 

dodatkowo zmniejsza zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń oraz poprawia wydajność. 
Jest on łatwy do uruchomienia i zapewnia bardzo niski poziom drgań.

Dzięki systemowi Active Air Filtration™ nowej generacji nasze przecinarki  
mają wydłużony czas pracy. Dopiero kiedy zauważymy, że maszyna traci moc, 
oznacza to konieczność czyszczenia filtra. Jak działa system? Po pierwsze wy kor-
zystuje siłę odśrodkową do oczyszczenia powietrza w 93 % z pyłu i innych 
zabrudzeń. Powietrze przechodzi następnie przez filtr papierowy, wyłapujący 
najmniejsze cząstki pyłu. W efekcie silnik wolniej się zużywa i wymaga 
rzadszych przerw serwisowych, nawet podczas cięcia w trudnych warunkach.   

MAKSYMALNY CZAS PRACY
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HUSQVARNA K 760 HUSQVARNA K 970

Nowość!

Wydajna przecinarka  
o dużej mocy – lider nowych 
technologii

Niezawodna maszyna  
o dobrym stosunku mocy  
do masy
■■ Najwyższej klasy ergonomia dzięki bardzo korzystnemu stosunkowi 
mocy do ciężaru oraz bezstopniowej regulacji osłony noża ze stopu 
magnezu.

■■ Nowo zaprojektowany cylinder i gaźnik w połączeniu z technologią 
X-Torq zapewniają silnikowi optymalne osiągi. 

■■ Cylinder z nowym tłumikiem ze zintegrowanym deflektorem 
cieplnym sprawia, że maszyna jest mniej podatna na zmiany klimatu  
i paliwa, co przyczynia się do optymalnej temperatury roboczej.

■■ Active Air Filtration™ to jeden z najbardziej wydajnych na rynku 
systemów oczyszczania powietrza.

■■ DuraStarter™, uszczelniony rozrusznik z wytrzymałą linką, zmniejsza 
ryzyko przestojów i zapewnia większą niezawodność i trwałość.

■■ SmartCarb™, zintegrowany automatyczny system kompensacji filtra, 
pozwala zachować dużą moc i zmniejsza zużycie paliwa.

■■ Łatwy rozruch dzięki pompce paliwa i zaworowi dekompresyjnemu.

■■ Wielorowkowy pasek klinowy zapewnia lepsze przenoszenie mocy, 
nie wymaga tak częstego napinania i jest znacznie trwalszy. 

■■ Wydajny układ tłumienia drgań zmniejsza drgania do mniej niż  
5 m /s² (dla tarcz o średnicy 350 i 400 mm), zapewniając 
wygodniejszą pracę.

■■ DEX – wodooszczędny zestaw do cięcia na mokro, skutecznie 
wiążący pył.

■■ Najlepsza w swojej klasie ergonomia dzięki dobremu stosunkowi 
mocy do ciężaru, niskiemu poziomowi hałasu (poniżej 2,5 m /s²) 
i bezstopniowej regulacji osłony tarczy ze stopu magnezu.

■■ Optymalna wydajność silnika i o 5 % niższe zużycie paliwa dzięki 
nowej konstrukcji cylindra, cyfrowemu układowi zapłonowemu  
i technologii silnika X-Torq.

■■ Łatwy rozruch zapewniają: elektroniczny układ zapłonowy, 
blokada szybkich obrotów biegu jałowego w dźwigni ssania  
i udoskonalony uchwyt rozrusznika.

■■ System DEX zapewnia lepsze wiązanie pyłu, mniejsze zużycie 
wody i mniejszą ilość wytwarzanego ścieru dzięki nowej konstruk-
cji zaworu wodnego, pozwalającej na stopniową regulację 
przepływu wody.

■■ Niezawodna praca i minimalne wymagania serwisowe dzięki  
Active Air Filtration™ i DuraStarter™. 

■■ SmartCarb™ oraz zintegrowany automatyczny system kompensacji 
filtra pozwalają zachować dużą moc i zmniejszyć zużycie paliwa.

■■ Dzięki uniwersalnemu adapterowi można stosować tarcze o  
otworze 20 mm i 25,4 mm.

■■ DuraStarter™, uszczelniony rozrusznik z wytrzymałą linką, 
zmniejsza ryzyko przestojów i zapewnia większą niezawodność  
i trwałość.

PARAMETRY TECHNICZNE K 970

Silnik Dwusuwowy silnik chłodzony powietrzem

Pojemność skokowa, cm≥ 94

Moc, kW * 4,8

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 85. 

PARAMETRY TECHNICZNE K 760

Silnik Dwusuwowy silnik chłodzony powietrzem

Pojemność skokowa, cm≥ 74

Moc, kW * 3,7

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 85. 

DEX, system eliminacji pyłu, umożliwia czystsze 
cięcie przy mniejszym zużyciu wody i zmniejszonej 
produkcji ścieru.

Wbudowana kompensacja zabrudzenia filtra 
(SmartCarb™) pozwala utrzymać ciągłą wysoką 
moc silnika przy niskim zużyciu paliwa.

Nowa konstrukcja cylindra oraz zintegrowane 
deflektory cieplne zapewniają silnikowi 
optymalną wydajność, niezależnie od różnic 
klimatu i paliwa (dotyczy K 760 oraz K 970).
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HUSQVARNA K 1260 HUSQVARNA K 3000 VAC / K 3000 WET

■■ Wbudowany regulator kontroluje ilość wody i zapewnia jej stały 
dopływ, tak by zapobiegać pyleniu, a jednocześnie nie dopuścić  
do gromadzenia się jej w nadmiarze (K 3000 Wet).

■■ Unikalny i łatwy w montażu separator pyłu, który zapewnia 
bezkonkurencyjne zbieranie pyłu (K 3000 Vac).

■■ Dobra widoczność miejsca cięcia, ponieważ tarcza jest widoczna 
nawet po zamontowaniu separatora pyłu. (K 3000 Vac)

■■ Ergonomiczne uchwyty o szerokim rozstawie zwiększają kontrolę  
i zmniejszają obciążenie operatora.

■■ Elgard™, nowoczesna elektroniczna ochrona, ostrzega 
użytkownika przed osiągnięciem stanu przeciążenia poprzez 
zmianę obrotów.

■■ Electronic Softstart™ umożliwia rozruch przy wykorzystaniu 
zwykłych bezpieczników zwłocznych.

■■ Przekładnia kątowa o dużych wymiarach zapewnia urządzeniu 
trwałość, minimalną utratę mocy i niski poziom hałasu.

■■ Active Air Filtration™ to jeden z najbardziej wydajnych na rynku 
systemów oczyszczania powietrza.

■■ Wbudowana kompensacja zabrudzenia filtra (SmartCarb™) pozwala 
utrzymać ciągłą wysoką moc silnika przy niskim zużyciu paliwa.

■■ Wielorowkowy pasek klinowy zapewnia lepsze przenoszenie mocy, 
nie wymaga tak częstego napinania i jest znacznie trwalszy.

■■ Wydajny system tłumienia drgań utrzymuje poziom drgań poniżej 
5 m /s², zapewniając większy komfort pracy.

■■ DEX (System eliminacji pyłu) umożliwia czystsze cięcie przy 
mniejszym zużyciu wody i produkcji ścieru dzięki wodooszczęd-
nemu zestawowi do cięcia na mokro.

Aby zobaczyć, jak działa  
K 3000 Vac, wejdź na  

www.youtube.com / Husqvarnacp  
lub użyj kodu QR:

Wyjątkowe maszyny 
elektryczne do wydajnej 
pracy na sucho i na mokro

Największa  
moc na rynku?

PARAMETRY TECHNICZNE K 1260

Silnik Dwusuwowy silnik chłodzony powietrzem

Pojemność skokowa, cm≥ 119

Moc, kW * 5,8 

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 85.

PARAMETRY TECHNICZNE K 3000 Vac K 3000 Wet

Silnik elektryczny, V 230 / 120 / 110 Electric 230 / 120 / 110

Moc, W * 2700 / 1800 / 2200 2700 / 1800 / 2200

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 85.

Unikalny i łatwy w montażu separator pyłu, 
który zapewnia bezkonkurencyjne zbieranie 
pyłu (K 3000 Vac).

Active Air Filtration™ to jeden z najwydajniej-
szych na rynku układów oczyszczania powietrza, 
zapewniający niezwykle długie okresy bezobsłu-
gowe.

Doskonałe wiązanie pyłu, mniejsze zużycie wody 
i mniejsza ilość wytwarzanego ścieru dzięki no-
wej konstrukcji zaworu wodnego, pozwalającej 
na stopniową regulację przepływu wody.
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HUSQVARNA MT 85 / MT 65 / MT 15 + HUSQVARNA S 1435 / S 1445 / S 1465 / S 1485

MATERIAL MT SERIES S 1400 SERIES

MT 85 MT 65 MT 15 + S 1435 S 1445 S 1465 S 1485

GRANIT – – – l l l – – –
MARMUR – – – l l l – – –
BETON UTWARDZONY – l l l l l l l l l l l l l l –
BETON ZBROJONY – l l l l l l l l l l l l l l –
CEGŁA l l l l l l l l l l l l l –
DACHÓWKA l l l l l – l l l l l l l –
MATERIAŁY POROWATE l l l – – – – l l l l l

ASFALT l l – – – – l l l l l

ŻELIWO SFEROIDALNE – – l – – – –
l l l = Optymalna l l = Dobra l = Dopuszczalna – = Dopuszczalna

■■ Oszczędność i wydajność.

■■ Idealne przy sporadycznym użyciu.

■■ Specjalnie zaprojektowane do przecinarek ręcznych: 
elektrycznych, pneumatycznych i spalinowych.

Doskonała do precyzyjnego 
cięcia twardych materiałów

Wyjątkowe tarcze 
diamentowe do cięcia 
wszystkich materiałów

■■ Łatwość pracy nawet w szczególnie twardym, zbrojonym betonie.

■■ Wyższa prędkość robocza.

■■ Bezproblemowa praca, mniej drgań.

■■ Możliwość powiększenia otworu z 20 do 25,4 mm.

■■ Innowacyjna konstrukcja segmentów dla wydajnego cięcia, 
chłodzenia i odprowadzania ścieru; pozwala to zwiększyć 
zarówno prędkość cięcia, jak i trwałość tarczy.

■■ Nowe opakowania firmy Husqvarna zostały zaprojektowane  
z myślą o ułatwieniu klientom wyboru.

■■ Nowe opakowania zostały opracowane tak, by każdy znalazł 
właściwą tarczę do danego materiału.
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WÓZKI
Specjalnie zaprojektowane do naszych ręcznych przecinarek spalinowych.  
Wózek ułatwia cięcie w linii prostej oraz po łuku, a także pracę w pobliżu ścian  
i krawężników. Jest kompaktowy i można go składać, co ułatwia transport.

OLEJ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH  
Z PRAKTYCZNYM POJEMNIKIEM 
DOZUJĄCYM
Spełnia najwyższe standardy JASO / ISO-Global 
EGD. Na każdy litr paliwa wymagana jest porcja  
2 cl oleju. Dozownik umożliwia szybsze i 
łat wiejsze otrzymanie właściwej mieszanki.

SKRZYNIE TRANSPORTOWE
Idealne do ochrony i przechowywania różnego 
rodzaju sprzętu w czasie transportu między 
miejscami pracy. Wykonane ze sklejki ze 
wzmocnionymi metalem narożnikami i krawę-
dziami.

KANISTER NA PALIWO Z WLEWEM 
ZAPOBIEGAJĄCYM ROZLEWANIU
Ułatwia uzupełnianie paliwa. Wykonany z 
mocnego tworzywa, o pojemności 6 litrów. 
Spełnia normy ONZ.

ZESTAW SILNIKOWY
Składa się pełnej skrzyni korbowej z  
wmonto wanym wałem korbowym, tłokiem 
i cylindrem. Znajduje zastosowanie przy 
nagłych awariach.

Akcesoria do przecinarek ręcznych

CIŚNIENIOWY ZBIORNIK NA WODĘ
Ma pojemność 15 litrów i jest dodatkowo 
wyposażony w wąż gumowy długości 3 m, 
przyłączony do zestawu do cięcia na mokro  
w maszynie.

HUSQVARNA WT 15
Kompaktowy i praktyczny zbiornik na wodę  
z pompą elektryczną. Pojemność 15 l umożliwia 
nieprzerwaną pracę przez 45 minut. Zasilany 
akumulatorem litowo-jonowym Gardena 18,5 V.

WĄŻ GUMOWY
9 metrów długości, szybkozłącze i możliwość 
połączenia kilku węży.
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MT 85 MT 65 MT 15 + S 1435 S 1445 S 1465 S 1485

Średnica, mm 300,  350 300 , 350 300, 350 300, 350, 400 300, 350, 400 300, 350, 400 300, 350, 400

Geometria Segmenty Segmenty złączone Segmenty Segmenty Segmenty Segmenty Segmenty

Kształt segmentu Płaskie Płaskie Turbo Multi-teeth Multi-teeth Multi-teeth Płaskie

Wysokość segmentu, mm 7 12 10 10 + 4 10 + 3 10 + 3 10 + 2

Liczba segmentów ― ― ― 20, 24, 27 20, 24, 27 20, 24, 27 18, 21, 24

Otwór mocujący, mm 20 – 25.4 20 – 25.4 20 – 25.4 20 – 25.4 “Easy-fit” 20 – 25.4 “Easy-fit” 20 – 25.4 “Easy-fit” 20 – 25.4 “Easy-fit”

PARAMETRY TECHNICZNE DLA MT I S 1400 DIAGRIP2™ SERIES
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K 760 K 970 K 1260 K 3000 Vac K 3000 Wet

Silnik elektryczny, V ― ― ― 230 / 120 / 110 230 / 120 / 110

Moc, kW 3,7 4,8 5,8 2700 / 1800 / 2200 W 2700 / 1800 / 2200 W

Prąd znamionowy, A ― ― ― 12 / 15 / 20 12 / 15 / 20

Chłodzony powietrzem silnik dwusuwowy ― ―

Pojemność skokowa, cm≥ 74 94 119 ― ―

Stosunek mocy do ciężaru 0,39 / 0,38 0,47 / 0,43 0,42 / 0,40 ― ―

Ciężar bez paliwa i urządzenia tnącego, kg 9,6 / 9,8 10,9 / 11,9 13,7 / 14,4 ― ―

Ciężar z przewodem, bez urządzenia tnącego, kg ― ― ― 8,9  
(z separatorem pyłu) 8,5

Tarcza, mm 300 / 350 350 / 400 350 / 400 350 350

Głębokość cięcia, mm 100 / 125 125 / 145 125 / 145 119  
(z separatorem pyłu) 125

Elgard™, zabezpieczenie przeciążeniowe ― ― ―

Obroty „do użytkownika”

Łatwa wymiana tarczy

Active Air Filtration™ ― ―

X-Torq ― ― ―

SmartCarb™ ― ―

Pompka paliwowa ― ― ―

DuraStarter™ ― ― ―

Zawór dekompresyjny EasyStart ― ―

Wielorowkowy pasek klinowy ― ―

Hermetyczna obudowa paska ― ―

Dwustronne ramię tnące ― ―

Wskaźnik poziomu paliwa ― ― ―

Łatwo regulowana osłona tarczy ― ―

Zestaw do cięcia na mokro ―

DEX

Wymienna tulejka adaptacyjna

Moc akustyczna L WA dB(A) 115 115 117 105 105

Poziom ciśnienia akustycznego, dB(A) 101 104 103 95 95

Równoważna wartość drgań dla przedniego  
uchwytu, m  / s² < 2,5 / < 2,5 3,9 / 3,4 3,3 / 3,6 3,5 3,5

Równoważna wartość drgań dla tylnego  
uchwytu, m  / s² < 2,5 / < 2,5 4,2 / 4,8 3,5 / 4,1 3,5 3,5

 = Dostępny ― = Niedostępny

MOC ZNAMIONOWA
Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika  
danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika 
zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

PARAMETRY TECHNICZNE – PRZECINARKI



Kosiarki samojezdne



Po co niepotrzebnie 
marnować czas i 
pieniądze na dodatkowe 
wykaszanie?
Przeprowadzone przez nas niedawno badania wykazały, że kosiarki do zastosowań 
komercyjnych na dużych obszarach radzą sobie tylko z ok. 65 % trawy, którą 
powinny skosić. Pozostałe 35 % wymaga dodatkowej pracy po koszeniu, zazwyczaj 
ręcznej, za pomocą kosiarki konwencjonalnej lub wykaszarki. Oznacza to znacznie 
mniej wydajną i droższą pracę, co prowadzi do zmniejszenia dochodów. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest fakt, że większości maszyn nie projektowano z myślą o złożonych 
obszarach, z którymi profesjonaliści muszą się mierzyć na co dzień. Wyjątkiem jest nasza nowa 
seria 500 kom  paktowych kosiarek z przednim urządzeniem tnącym. To linia maszyn z wieloma 
inteligentnymi rozwiązaniami, zmniejszającymi ilość koniecznej pracy po koszeniu do 20 %. 
Oznacza to, że użytkownik kończy pracę wcześniej i może zająć się kolejnym zleceniem.

Kosiarki z przednim urządzeniem tnącym z serii P 500 firmy Husqvarna

Komercyjne kosiarki do pracy na dużych obszarach

Wykaszarki / kosiarki 
konwencjonalne

Wykaszarki Kosiarki konwencjonalne

Czynniki zapewniające wzrost 
produktywności:

 DOSKONAŁE 
REZULTATY KOSZENIA  
I BARDZO DROBNE ŚCINKI 

 MOŻLIWOŚĆ KOSZENIA 
POD KRZEWAMI I ŁAWKAMI

 WSZECHSTRONNE 
ZASTOSOWANIA DO 
PRACY PRZEZ CAŁY ROK

 KOSZENIE NA 
WĄSKICH, PEŁNYCH 
PRZESZKÓD OBSZARACH 

 PRECYZYJNE 
WYKASZANIE KRAWĘDZI

 DOSKONAŁA 
PRZYCZEPNOŚĆ I STABILNOŚĆ 
NA ZBOCZACH

 SZEROKIE URZĄDZENIA 
TNĄCE DO PRACY Z KAŻDYM 
RODZAJEM TRAWY

 KOSZENIE W TRAKCIE 
SKRĘCANIA — NIEWIELKI 
OKRĄG NIESKOSZONEJ TRAWY
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Zakręty,  
które  
zdawały się 
niemożliwe
Nasze kosiarki z przednim urządzeniem 
tnącym zapewniają najmniejszy na rynku 
okrąg nieskoszonej trawy. Oznacza to 
znacznie mniej czasu potrzebnego na 
manewrowanie na obsza rach pełnych 
przeszkód i cofania się, by skosić trawę w 
ciasnych kątach. Sekret tkwi w unikatowym, 
przegubowym układzie kierowniczym 
między przodem kosiarki a tylną osią. Przy 
skręcie, tylne koła zachodzą pod maszynę. 
Umożliwia to wykonywanie skomplikowa-
nych manewrów w narożnikach, wokół 
drzew i krzewów. Przegubowy układ kierow-
niczy automatycznie zwiększa wydajność  
i bezpieczeństwo pracy na każdym terenie. 
Jest to szczególnie widoczne podczas pracy 
na zboczach, jako że unikatowa konstrukcja 
poprawia stabilność, korygując i obniżając 
środek ciężkości maszyny. Oznacza to 
zwiększoną przyczepność wewnętr znego 
koła przedniego i natychmiastową reakcję 
maszyny, gdy użytkownik najbardziej tego 
potrzebuje.

„Fakt, że platforma ta zazwyczaj służy do testowania 
ciężarówek, autobusów i maszyn budowlanych,  

mówi sam za siebie. To niezwykle solidne produkty, 
testo wane pod kątem niezwykle ciężkich zadań.” 

Peter Mejegård, inżynier laboratorium.

W trakcie testów konstrukcji mechanicznej, wielokrotnie poddajemy  
nasze maszyny ogromnym obciążeniom na bardzo wymagającej platformie 
testowej. Następnie sprawdzamy stan poszczególnych układów i części pod 
kątem trwałości zgodnie z naszymi wysokimi standardami. Więc bez względu 
na to, jak intensywnie będą pracować kosiarki z przednim urządzeniem 
tnącym firmy Husqvarna, prawdopodobnie i tak ich możliwości zostaną 
wykorzystane tylko w połowie.

TESTOWANE NICZYM  

DUŻE SAMOCHODY CIĘŻAROWE
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Maszyny pomocne przy 
każdego rodzaju wyzwaniach
Użytkownik inwestujący w maszynę tego rozmiaru oczekuje dużej wszechstronności. 
Naturalnie na pierwszym miejscu zawsze stoją doskonałe rezultaty koszenia, ale możliwość 
dodania innych funkcji bez wątpienia podnosi zarówno przydatność, jak i wartość 
inwestycji. Dlatego właśnie wyposażyliśmy nasze kosiarki z przednim urządzeniem tnącym  
w szereg inteligentnych akcesoriów, dzięki którym stają się maszynami całorocznymi.  
Prosta wymiana przystawek do zbierania liści i śmieci, odgarniania śniegu lub wykaszania 
przerośniętej trawy i niskich zarośli nie wymaga użycia żadnych narzędzi. A możliwych 
zastosowań jest znacznie więcej. W przypadku modeli z silnikiem wysokoprężnym, 
dostępny jest opcjonalny podwójny zestaw hydrauliczny,  
umożliwiający regulację osprzętu z fotela operatora.  
Ponadto, maszynę można wyposażyć w przestronną,  
ogrzewaną kabinę i zestaw drogowy.

REZULTATY WYKASZANIA POD KONTROLĄ
Bez względu na model, wszystkie kosiarki z przednim urządzeniem  
tnącym zostały zaprojektowane tak, by zminimalizować ilość koniecznego 
dodatkowego wykaszania. Jest to możliwe dzięki połączeniu doskonałej 
konstrukcji opatentowanego urządzenia tnącego z budową zewnętrzną, 
zapewniającemu najwyższej jakości zdolność manewrowania. Bardzo 
niskie urządzenie tnące z opatentowaną trzystopniową regulacją umoż-
liwia koszenie pod krzewami i ławkami. Ponadto delikatne przechylenie 
urządzenia tnącego dodatkowo zwiększa skuteczność koszenia w naroż-
nikach, umożliwiając pracę bardzo blisko ścian i ogrodzeń.

NIEZRÓWNANA WYGODA
Seria P 500 oferuje cały szereg ergonomicznych rozwiązań, dbających 
zarówno o wygodę operatora, jak i wydajność pracy. Maszyny są bardzo 
stabilne i wyważone dzięki nisko umieszczonemu środkowi ciężkości,  
a ich niewielkie rozmiary i przegubowy układ kierowniczy dają użytkow-
nikowi pełną kontrolę w każdej sytuacji. Aby nie zakłócać jazdy, panel  
kontrolny umieszczony jest tuż przy prawej ręce użytkownika, a ergono-
miczne pedały gwarantują natychmiastową i precyzyjną kontrolę pręd kości 
jazdy. Specjalnie wyprofilowany, niezwykle wygodny fotel operatora sprawia,  
że długie godziny spędzone za kółkiem zdają się znacznie krótsze.

Aby zobaczyć serię P 500 w akcji, wystarczy zeskanować kod lub odwiedzić 
stronę www.youtube.com / Husqvarnaworldwide.

Czasem może się wydawać, że słowo „unikatowy” to banał. Jednak  
w przypadku konstrukcji urządzenia tnącego naszych kosiarek z 
przednim urządzeniem tnącym, słowo to jest jak najbardziej na 
miejscu. Wnętrze wytrzymałego urządzenia tnącego Combi zostało 
wytłoczone z jednego, solidnego kawałka metalu o grubości 4,5 mm, 
co optymalizuje przepływ powietrza, a to z kolei przekłada się na 
wysoką wydajność. Gładkie łuki bez spawów, które powodują zapycha-
nie urządzenia, sprawiają, że każde źdźbło trawy kilka razy przechodzi 
przez noże. Zapewnia to najdoskonalsze na rynku rezultaty rozdrab-
niania i dyskretną warstwę drobnych ścinków na trawniku.

DOSKONAŁE  
REZULTATY KOSZENIA
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HUSQVARNA P 525D / P 520D

PARAMETRY TECHNICZNE P 525D P 520D

Producent silnika Kubota Kubota

Moc netto przy ustalonej liczbie 
obrotów, kW * 18,7 @ 3000 14,5 @ 3000

Rodzaj przekładni Hydrostatyczna 
AWD

Hydrostatyczna 
AWD

Dodatkowe urządzenia tnące Combi 132,  
Combi 155

Combi 132,  
Combi 155

Okrąg nieskoszonej trawy, cm / cale 58 / 22,8 55 / 21,7

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 101. 

Unikalny, przegubowy układ kierowniczy zapewnia 
optymalne rezultaty koszenia i doskonałą zwrot-
ność, co przekłada się na wysoką wydajność.

Kompaktowa konstrukcja maszyny ułatwia kosze-
nie w ciasnych i skomplikowanych przestrzeniach, 
zmniejszając potrzebę dokaszania kosiarką lub 
wykaszarką.

Bardzo wydajne maszyny z silnikiem wysokoprężnym  
do długotrwałej pracy na dużych obszarach

■■ Mocne, trzycylindrowe silniki wysokoprężne Kubota.

■■ Unikatowa koncepcja przegubowego układu kierowniczego 
zapewnia dynamiczne przeniesienie ciężaru na przednie koła, 
maksymalizując przyczepność we wszystkich warunkach.

■■ Układ kierowniczy wraz z napędem na cztery koła i nisko 
umieszczonym środkiem ciężkości zapewnia doskonałą  
przyczepność na pochyłościach.

■■ Profesjonalnej klasy części gwarantują trwałość bez  
kompromisów oraz maksymalny czas pracy.

■■ Ergonomiczna przestrzeń operatora ze wszystkimi urządzeniami 
sterowniczymi w zasięgu ręki.

■■ Solidna, otwarta konstrukcja drabinowa (profile kwadratowe  
4 – 10 mm) zapewnia łatwy dostęp podczas prac serwisowych.

■■ Wałek odbioru mocy dla maksymalnej wydajności  
i wszechstronności.

■■ Urządzenie Combi umożliwia szybką zmianę trybu koszenia  
z rozdrabniania (BioClip) na tylny wyrzut, i na odwrót.

■■ Trzystopniowa regulacja wysokości koszenia nie wymaga użycia 
narzędzi.

■■ Urządzenie tnące można odchylić bez użycia narzędzi, co ułatwia 
jego czyszczenie i konserwację.

■■ Większe koła i duża prędkość jazdy (18,5 km / h). (P 525D).

■■ Opcjonalna kabina i szeroka gama przystawek sprawiają, że 
modele P 525D / P 520D to wszechstronne maszyny do pracy  
przez cały rok.

Urządzenie tnące niezwykle łatwo ustawić  
w pozycji serwisowej do czyszczenia lub 
konserwacji noży.

ŁATWY DOSTĘP 
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Model P 525D / P 520D można wyposażyć  
w kabinę operatora, zapewniającą komfort pracy 
podczas deszczu i w niskich temperaturach.

Niewysokie urządzenie tnące mocowane  
z przodu zapewnia doskonały dostęp do trawy 
pod krzewami, ławkami parkowymi itp.

Napęd na cztery koła, doskonała przyczpność 
oraz stabilność na terenach pochyłych w każdych 
warunkach pogodowych.
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KOSIARKA BIJAKOWA
Kosiarka bijakowa napędzana wałkiem odbioru mocy, z przekład-
nią stożkową. Opcjonalnie wyposażona w skrętne koła przednie. 
Szerokość robocza — 120 cm. Zaleca się stosowanie jej tylko z 
modelem P 525D. Wymaga przeciwwagi.

LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA
Dwustronna gumowa nakładka. Sprężynowy amortyzator i dwie osłony. 
Maks. / min. szerokość robocza — 130 / 120 cm. Wymaga zestawu 
hydraulicznego i przeciwwagi.

ŁYŻKA CZOŁOWA
Hydrauliczne sterowanie przechyłem i opróżnianiem. Szerokość  
robocza — 120 cm. Udźwig — 65 kg. Wymaga zestawu hydraulicznego  
i przeciwwagi.

LEMIESZ SKŁADANY
Indywidualnie sterowane hydraulicznie lemiesze. Dwu-
stronne nakładki z blachy HARDOX. Dwie regulowane 
osłony. Maks. / min. szerokość robocza — 140 / 119 cm. 
Wymaga zestawu hydraulicznego i przeciwwagi. 

SZCZOTKA
Szczotka napędzana wałkiem odbioru mocy, z przekładnią 
stożkową i napędem łańcuchowym. Średnica szczotki — 40 cm. 
Dwa solidne tylne kółka nośne. Maks. / min. szerokość robocza: 
130 / 120 cm. Wymaga zestawu hydraulicznego i przeciwwagi.

OSPRZĘT DLA MODELI P 525D / P 520D

P 525D z kabiną i lemieszem składanym.

P 525D z kosiarką bijakową.



93

PŁUG WIRNIKOWY
Niezwykle wydajny i wytrzymały dwustopniowy pług wirnikowy. 
Wymaga zestawu hydraulicznego i przeciwwagi.

ZESTAW HYDRAULICZNY
Dwa dodatkowe łączniki hydrauliczne 
sterujące przystawkami mocowanymi 
z przodu. Zawiera zawór, wyłącznik, 
przewody z przyłączami i kable.

PRZECIWWAGA
Tylna przeciwwaga zapewniająca lepszą 
przyczepność i stabilność. Konieczna  
w przypadku korzystania z przystawek 
mocowanych z przodu i kabiny. Ciężar 
całkowity — 62 kg. W tym oddzielne 
obciążniki 10 5 5 kg, które można łączyć, 
umieszczane na ramie montażowej (12 kg).

ZESTAW DROGOWY
Oferujemy akcesoria konieczne 
do poruszania się po drogach 
publicznych. Należy zapoznać  
się z miejscowymi przepisami, by 
poznać wymogi w tym zakresie.

FOTEL GRAMMER
Komfortowy fotel z możliwością  
regulacji, zapewniający optymalną 
ergonomię. Dostępny również z 
podgrzewanym siedziskiem. Dodatko-
wo dostępne są podłokietniki. 

ZESTAW PODSTAWOWY KABINY
Zawiera konstrukcję z dachem, przednią i tylną szybę, szyby boczne  
(z tyłu), wycieraczkę i przednie światła robocze z zespołem przewodów  
i elementami sterującymi. Wymaga przeciwwagi.

KABINA — ZESTAW CAŁOROCZNY
Zawiera drzwi, szybę boczną, ogrzewanie kabiny / szyby, lusterka 
boczne i przewody do podłączenia ogrzewania kabiny / szyby.

P 525D z kabiną i pługiem wirnikowym.

Kabina na zdjęciu jest wyposażona w zestaw drogowy.
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Przestronna kabina zapewnia wysoki 
komfort pracy.

W razie potrzeby można otworzyć lub wyjąć 
boczne szyby.

Ogrzewanie skutecznie ogrzewa kabinę w niskich 
temperaturach.
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HUSQVARNA P 525D / P 520D Z KABINĄ

■■ Zestaw podstawowy obejmuje przestronną kabinę z dachem, 
przednią i tylną szybę, szyby boczne (z tyłu), wycieraczkę  
i przednie światła robocze.

■■ Dostępny jest dodatkowy zestaw całoroczny, zwiększający  
komfort użytkownika, w którego skład wchodzą drzwi, szyby 
boczne, ogrzewanie kabiny / szyby i lusterka boczne.

■■ Przednia i tylna szyba są szklane, a szyby boczne  
i drzwi wykonano z wytrzymałego, termoplastycznego  
materiału — makrolonu.

■■ Sufit wyłożony jest tłumiącym dźwięki materiałem, 
zmniejszającym poziom hałasu.

■■ W razie potrzeby można otworzyć lub wyjąć boczną szybę.

Modele P 525D i P 520D z kabiną to naprawdę 
wszechstronne maszyny. Szeroki wachlarz przy-
stawek zapewnia możliwość wydajnej pracy 
przez cały rok, nawet w okresach uznawanych 
za martwy sezon. Prezentację przystawek  
można znaleźć na stronach 92 – 93.

Sufit wyłożony jest tłumiącym dźwięki 
materiałem, zmniejszającym poziom hałasu.

Niezwykle użyteczne maszyny, bez względu  
na warunki pogodowe i porę roku

WYJĄTKOWO WSZECH-

STRONNE ZASTOSOWANIE
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HUSQVARNA P 524

Parametry techniczne P 524

Producent silnika Kawasaki

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW * 13,9 @ 3000

Rodzaj skrzyni biegów Hydrostatic AWD

Dodatkowe urządzenia tnące Combi 112, Combi 122

Okrąg nieskoszonej trawy, cm / cale 50 / 19,7

* Więcej o mocy znamionowej silnika na stronie 101. 

■■ Mocny, dwucylindrowy silnik Kawasaki.

■■ Unikatowa koncepcja przegubowego układu kierowniczego 
zapewnia dynamiczne przeniesienie ciężaru na przednie koła, 
maksymalizując przyczepność we wszystkich warunkach.

■■ Wiodąca w klasie przyczepność na pochyłościach uzyskiwana jest 
dzięki układowi kierowniczemu, napędowi na cztery koła i nisko 
umieszczonemu środkowi ciężkości.

■■ Profesjonalnej klasy części gwarantują trwałość bez kompromisów 
oraz maksymalny czas pracy.

■■ Ergonomiczna przestrzeń operatora ze wszystkimi urządzeniami 
sterowniczymi w zasięgu ręki.

■■ Solidna, otwarta konstrukcja drabinowa (profile kwa dratowe  
4 – 10 mm) zapewnia łatwy dostęp podczas prac serwisowych.

■■ Urządzenie Combi umożliwia szybką zmianę trybu koszenia  
z rozdrabniania (BioClip) na tylny wyrzut, i na odwrót.

■■ Dźwignia regulacji wysokości koszenia jest łatwo dostępna.

■■ Urządzenie tnące można odchylić bez użycia narzędzi,  
co ułatwia jego czyszczenie i konserwację.

■■ Szeroki wybór przystawek sprawia, że model P 524 to 
wszechstronna maszyna do użytku przez cały rok.

Wyjątkowy, przegubowy układ kierowniczy daje 
niezwykłą zwrotność oraz powoduje, że maszyn 
ma minimalny promień skrętu przy pełnym skręcie.

Unoszona maska oraz łatwy dostęp do podze-
społów wymagających serwisu ułatwiają konser-
wację.

Trawa jest cięta i rozdrabniana, a następnie 
spada na trawnik, gdzie rozkłada się, zamie-
niając w naturalny nawóz. 

Kompaktowa maszyna spalinowa, zapewniająca  
lepsze rezultaty pracy na pełnych przeszkód obszarach
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OSPRZĘT DO MODELU P 524

SZCZOTKA
Obrotowa szczotka do zamiatania 
liści, odśnieżania itp. Może być 
ustawiona pod kątem w  
prawą lub lewą stronę.

PŁUG WIRNIKOWY
Bardzo wydajny, wytrzymały jednostopniowy 
pług wirnikowy o szerokości roboczej 100 cm.

FOTEL GRAMMER
Komfortowy fotel z możliwością regulacji, zapewniający 
optymalną ergonomię. Dostępny również w wersji z podgrze-
waniem. Dodatkowo dostępne są podłokietniki.

KOSIARKA BIJAKOWA
Solidna, niezawodna kosiarka bijakowa, 
przeznaczona do trudnych terenów 
porośniętych wysoką trawą i niskimi 
zaroślami. Wyposażona w wytrzymałą 
przekładnię stożkową, zapewniającą 
maksymalną trwałość.

LEMIESZ SKŁADANY
Kompaktowy i wszechstronny lemiesz składany, wykonany z wytrzymałej stali. 
Mechaniczna regulacja umożliwia usta wienie ostrza w kształcie litery V, Y lub  
na ukos. Wyposażony w gumową nakładkę.

LEMIESZ DO 
ODŚNIEŻANIA
Solidny stalowy lemiesz o 
trwałej, stalowej krawędzi.

P 524 z kosiarką bijakową.

P 524 ze szczotką
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OSPRZĘT DO KOSIAREK SAMOJEZDNYCH

KURTKA TYPU SOFTSHELL
Wiatroodporna, nieprzemakalna kurtka wykonana z wygodnego, 
elastycznego materiału z miękką, polarową podszewką. Można  
ją nałożyć na inną odzież lub nosić samodzielnie. Wzmocniona 
nylonem Cordura na ramionach, z tyłu rękawów i po bokach. 
Rękawy wyprofilowano z myślą o swobodzie ruchów. Możliwość 
regulacji dolnych części rękawów za pomocą rzepów. Posiada cztery 
kieszenie z suwakami z przodu oraz dwie kieszenie wewnętrzne. 
577 25 30-xx

KAMIZELKA OCIEPLAJĄCA 
Kamizelka ocieplająca z nieprzema-
kalnego poliestru, z podszewką z 
polaru. Nałożona na kurtkę lub 
sweter zapewnia ciepło, nie 
ograniczając swobody ruchu. 
Posiada cztery przednie kieszenie 
zapinane na suwak. Wyd łużony tył, 
regulowany, elastyczny pas oraz 
ściągacz na dole pleców. Wysoki 
kołnierz ze szczelnym zapięciem. 
577 25 29-xx 

ZMINIMALIZOWANE  
RYZYKO ROZLANIA
Mechaniczna blokada zapobiega otwarciu się 
kanistra i rozlaniu paliwa w trakcie transportu.

Nowy sposób  
uzupełniania paliwa
Nasz nowy kanister o pojemności 15 l ma innowacyjny, ergonomiczny 
uchwyt. Specjalnie zaprojektowany wlew zapewnia optymalny, stały przepływ 
i ma funkcję automatycznej blokady. Umożliwia to szybkie uzupełnianie 
paliwa w maszynach jezdnych, bez rozpryskiwania i rozlewania.

Trzy wyjątkowo rozmieszczone uchwyty sprawiają, że uzupełnianie paliwa 
jest wygodniejsze i bardziej efektywne.

Filmowa prezentacja 
kanistra
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Oleje zapewniające 
wydajność

RAMPY ZAŁADUNKOWE
Wykonane z aluminium odpornego na wodę morską,  
wyposażone w antypoślizgową powierzchnię.
505 69 90-40 – 200 5■1500 5■35 mm, maks. obciążenie 450 kg /para. 
505 69 90-42 – 200 5■2000 5■50 mm, maks. obciążenie 450 kg /para.
505 69 90-44 – 260 5■1500 5■60 mm, maks. obciążenie 1 000 kg /para. 
505 69 90-45 – 260 5■2000 5■60 mm, maks.  
obciążenie 1 000 kg /para.

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW BC 0,8
Ładuje wszystkie akumulatory kwasowo-ołowiowe 12V od  
1,2  do  32 Ah i nadaje się do ładowania podtrzymującego  
do 100 Ah. Jest w pełni zautomatyzowana, by  
zmaksymalizować wydajność i trwałość akumulatora. Stosuje  
się ją wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora.

WSKAŹNIK STANU NAŁADOWANIA  
AKUMULATORA
Podłączony do akumulatora szybko pokazuje, czy 
konieczne jest jego naładowanie. Aby naładować 
akumulator, należy podłączyć ładowarkę BC 0,8  
do wskaźnika.

POKROWCE
Duży pokrowiec do kosiarek samojezdnych. 
Wykonany z wodoodpornego nylonu. Wypo-
sażony w otwory wentylacyjne oraz ściągacz ze 
sznurkiem na dole. 505 63 08-70

OKULARY OCHRONNE
Można je nosić z osłoną twarzy lub bez niej. Żółte soczewki (544 96 37-02) poprawiają wid zenie 
przy słabym oświetleniu. Szare soczewki (544 96 37-03) z filtrem UV poprawiają widzenie podczas 
pracy na słońcu. Gogle (544 96 39-01), stworzone dla osób noszących okulary, są zabezpieczone 
przed parowaniem i odporne na odksz tałcenia. Okulary bezbarwne 544 96 37-01.

RĘKAWICE CLASSIC LIGHT
Wąskie, wygodne rękawice z wnętrzem dłoni z wodoodpor-
nej skórki koźlęcej, z wierzchu pokryte wytrzymałą tkaniną  
jersey. Palce wzmoc nione dla zapewnienia większej wytrzy-
małości. 579 38 00-xx

BUTY OCHRONNE TECHNICAL
Lekkie obuwie wykonane ze dobrej jakości skóry i siatki 
nylonowej. Buty zachowują lekkość dzięki podnoskom 
z kompozytu. Są w 100 % wodoodporne, ale przepusz-
czają powietrze dzięki membranie Sympatex. Przednia 
część buta posiada dodatkową gumową ochronę. 
Doskonałe do i po pracy. 575 35 47-xx

OLEJ SILNIKOWY WP 4T 10W / 40
Przeznaczony do silników czterosuwowych. 
Zapewnia łatwe uruchamianie w niskich  
temperaturach i doskonałe smarowanie  
w każdych warunkach. Gwarantuje niskie 
zużycie paliwa i zapobiega zanieczyszczeniu  
silnika. Zgodny z normami API SL (CF), 
ACEA A3 (B3). 0,08 l, 531 00 92-71.  
1,4 l, 577 41 97-02.

OLEJ DO UKŁADÓW AWD SAE 10W-50
W pełni syntetyczny, stworzony specjalnie  
do przekładni naszych pojazdów z napędem 
na wszystkie koła. Zachowuje swe właściwości 
nawet w ekstremalnych temperaturach, 
sprawd zając się dobrze zarówno w ciepłym, 
jak i zimnym klimacie. Spełnia normy  
API SM, ACEA A3 / B4, API GL-1&4.  
Opakowanie 4 l.  
578 03 71-04.

OCHRONNIKI 
SŁUCHU Z 
RADIEM FM
Pałąk wywiera 
mniejszy nacisk 
na głowę i uszy. 
Ochronniki zostały 
tak zaprojektowane,  
że dostosowują się 
idealnie do kształtu głowy. Wejście audio 
3,5 mm (AUX) do podłączenia odtwarzacza 
mp3 lub krótkofalówki. 578 27 49-01

ACTIVE CLEANING
Biodgradowalny, 
ekologiczny środek 
czyszczący bez fosfora-
nów, przeznaczony do 
odzieży ochronnej, ale 
także łańcuchów pilarek, 
filtrów powietrza, 
maszyn ogrodniczych 
itp. 505 69 85-70
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✔
MODEL

PRZYSTAWKA NR PROD. CENA P 520D P 525D OBLICZ

KABINA  ZESTAW PODSTAWOWY 966 75 46-01

KABINA  ZESTAW CAŁOROCZNY 966 75 47-01

KABINA  ZESTAW DROGOWY 966 75 48-01

REFLEKTORY TYLNE 966 79 16-01

ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE (KABINA) 966 79 17-01

FOTEL GRAMMER PRIMO M 967 00 84-01

FOTEL GRAMMER PRIMO M Z OGRZEWANIEM 967 00 84-02

ZESTAW PODŁOKIETNIKÓW GRAMMER, PRAWY 965 89 68-01

ZESTAW PODŁOKIETNIKÓW GRAMMER, LEWY 965 89 70-01

LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA 966 75 43-01

PŁUG WIRNIKOWY 966 73 44-01

ŁYŻKA CZOŁOWA 965 99 74-01

KOSIARKA BIJAKOWA 967 02 43-01

LEMIESZ SKŁADANY 965 99 72-01

SZCZOTKA 966 75 44-01

OBROTOWE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE (ROPS) 966 79 15-01

PRZEDNIE REFLEKTORY 966 79 12-01

ŚWIATŁA POZYCYJNE I KIERUNKOWSKAZY,  
TYŁ (ZESTAW PODSTAWOWY) 966 79 09-01

TRÓJKĄT POJAZDU WOLNOBIEŻNEGO 966 79 11-01

ŚWIATŁA POZYCYJNE I KIERUNKOWSKAZY, PRZÓD 966 79 10-01

ZESTAW TABLICZKI ZNAMIONOWEJ 966 79 13-01

NAKLEJKA MAKS. PRĘDKOŚCI 966 79 14-01

KONIECZNE CZĘŚCI DODATKOWE

PRZECIWWAGA 966 75 49-01

KONSOLA 966 79 08-01

KABINOWY REGULATOR TEMPERATURY P 525D 967 14 48-01

KABINOWY REGULATOR TEMPERATURY P 520D 966 80 24-02

ZESTAW HYDRAULICZNY 966 75 45-01

✔

OGÓŁEM:
     = Wymaga dodatkowych przystawek i / lub części.
Pełne parametry techniczne można znaleźć na międzynarodowej stronie pomocy technicznej.

WYKAZ OSPRZĘTU DLA MODELI P 525D / P 520D
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P 525D P 520D P 524

Producent silnika Kubota Kubota Kawasaki

Nazwa silnika D1105 D 902 FX Series V-Twin

Typ silnika Wysokoprężny z osią poziomą Wysokoprężny z osią poziomą FX691V

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW 18,7 @ 3000 14,5 @ 3000 13,9 @ 3000

Pojemność skokowa, cm≥ 1123 898 726

Cylindry 3 3 2

Poziom ciśnienia akustycznego  
przy uchu operatora dB(A)* 92 88 88

Gwarantowany poziom mocy  
akustycznej, L WA, dB(A)* * 105 103 104

Poziom drgań, kierownica  * * * 1.7 1.7 1.7

Poziom drgań, fotel * * * 0.7 0.7 0.7

Chłodzenie silnika Ciecz Ciecz Powietrze

Prądnica, A 40 40 20

Akumulator, V / Ah 12 / 62 12 / 62 12 / 24

Rodzaj filtra powietrza Kanistrowy, przystosowany  
do ciężkich warunków

Kanistrowy, przystosowany  
do ciężkich warunków

Kanistrowy, przystosowany  
do ciężkich warunków

Pojemność zbiornika paliwa, litry 25 25 22

Pojemność zbiornika oleju (z filtrem), litry 3,3 3,3 2,1

Rodzaj przekładni Hydrostatyczna AWD Hydrostatyczna AWD Hydrostatyczna AWD

Producent skrzyni biegów Kanzaki Kanzaki Kanzaki

Model skrzyni biegów KTM 23 KTM 23 KTM 23
Prędkość jazdy w przód,  
min. – maks., km / h 0 – 18 0 – 15 0 – 13

Prędkość jazdy w tył, min. – maks., km / h 0 – 11 0 – 12 0 – 9

Okrąg nieskoszonej trawy, cm / cale 58 / 22,8 55 / 21,7 50 / 19,7

Dodatkowe urządzenia tnące Combi 132 / Combi 155 Combi 132 / Combi 155 Combi 112 / Combi 122

Metody koszenia Rozdrabnianie / tylny wyrzut Rozdrabnianie / tylny wyrzut Rozdrabnianie / tylny wyrzut

Grubość urządzenia tnącego, mm 4,5 4,5 4

Wysokość koszenia, min. – maks., mm 25 – 127 25 – 127 25 – 75

Wysokość koszenia, stopnie 7 7 7

Uruchamianie noży Sprzęgło elektryczne Sprzęgło elektryczne Sprzęgło elektryczne

Pałąk zabezpieczający • • ―

Wspomaganie kierownicy • • •
Napęd  na cztery koła (AWD) • • •
Chłodnica oleju • • •
Podnośnik hydrauliczny • • •
Pozycja serwisowa • • •
Licznik motogodzin Elektroniczny Elektroniczny Elektroniczny

Wyjście mocy 12V • • •
Miejsce na kubek ― ― •
Rodzaj konstrukcji ramy Podwozie drabinowe Podwozie drabinowe Podwozie drabinowe

Rodzaj fotela W pełni amortyzowany z podłokietnikami W pełni amortyzowany z podłokietnikami Premium

Podłokietniki na zawiasach • • •
Rozmiar opon przednich, cale 20 × 10 – 10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Rozmiar opon tylnych, cale 20 × 10 – 10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Rozstaw kół, cm / cale 106 / 41,7 106 / 41,7 100 / 39,4

Prześwit pod maszyną, mm / cale 140 / 5,5 105 / 4,1 105 / 4,1

Maszyna bez osprzętu, długość, cm / cale 211 / 83,1 207,5 / 81,7 205 / 80,7

Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm / cale 114 / 44,9 111 / 43,7 98 / 38,6

Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm / cale 133 / 52,4 (z opuszczonym pałąkiem) 129 / 50,8 (z opuszczonym pałąkiem) 115 / 45,3

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg 675 600 385

 = Dostępne ― = Niedostępne  * Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie)  
rzędu 1,2 dB(A).** Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywą WE 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia 
różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 12 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia akustycznego może mieć wpływ rodzaj używanego urządzenia tnącego. 
Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej typowe dla danego modelu kosiarki. Więcej informacji znaleźć można w „Instrukcji obsługi”. *** Poziom drgań zgodnie z ISO 5395 
oraz EN 836. Podane wartości drgań charakteryzuje typowy rozrzut rzędu 0,2 m/s (kierownica) oraz 0,8 m/s (fotel).

PARAMETRY TECHNICZNE KOSIAREK Z PRZEDNIM URZĄDZENIEM TNĄCYM

MOC ZNAMIONOWA
Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego 
modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika 
zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.



Kosiarki

Idąc za taką kosiarką, 
wyprzedzisz konkurencję

Nasze maszyny napędzane są zaawansowanymi technologicznie silnikami  
Honda o dużej mocy. W silnikach tych zastosowano rozwiązania w znacznym stopniu 
ograniczające hałas oraz emisję zanieczyszczeń. Połączenie ciekawych funkcji i solidnej 

konstrukcji zapewnia łatwość serwisu i wiele lat niezawodnej pracy.

Nasze kosiarki są wyposażone w szereg unikatowych, inteligentnych 
funkcji, które pomagają usprawniać koszenie. Kosiarki mają dużą 
moc i są kompaktowe – idealne do mniejszych trawników z licznymi 
przeszkodami. Trwała konstrukcja sprawia, że będą solidnymi pra-
cownikami przez wiele lat. Co równie ważne, kilka ergonomicznych 
rozwiązań zapewnia użytkownikom wsparcie, jakiego potrzebują do 
utrzymania wydajności w trakcie długotrwałej pracy.



Wiele uwagi poświęciliśmy wyborowi najlepszego materiału do budowy 
kosiarek. Jest to szczególnie istotne w przypadku urządzeń tnących. Dlatego 
wszystkie zostały wytłoczone z litego aluminium dla uzyskania optymalnej 
trwałości oraz wytrzymałości na skręcanie. Aluminium jest lekkim tworzy-
wem, który nie rdzewieje, doskonale nadając się do ciężkiej, wymagającej, 
wielogodzinnej pracy.

SPOSÓB NA WYDAJNIEJSZE 
KOSZENIE I ZIELEŃSZE 
TRAWNIKI
Nasze kosiarki posiadają funkcję rozdrabnia-
nia, co oznacza, że trawa jest cięta dwukrotnie i 
drobno siekana. Następnie ścinki są rozrzucane 
na całym trawniku, gdzie szybko się rozkładają, 
użyźniając glebę. Gdy stosuje się ścinki trawy 
jako naturalny nawóz, do gleby powracają waż-
ne substancje odżywcze. Rozdrabnianie spra-
wia, że trawnik jest regularnie nawożony, dzięki 
czemu trawa jest silniejsza i zdrowsza. W rezul-
tacie trawnik staje się bujniejszy, gęstszy i 
nabiera atrakcyjniejszego wyglądu. Oznacza to 
mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się 
chwastów, mchu i mleczy. Ponadto gęstszy 
trawnik chroni glebę i zwiększa ilość zatrzymy-
wanej w niej wilgoci. Podsumowując, użytkow-
nik cieszy się dobrze skoszonym i zieleńszym 
trawnikiem, oszczędzając przy tym czas i ener-
gię, gdyż nie musi zajmować się ścinkami.

Doskonałe 
rezultaty 
pracy w każdej 
sytuacji
Nasze kosiarki zapewniają niezwykłą wydaj
ność codziennej pracy. Dzieje się tak głównie 
za sprawą obszernej konstrukcji urządzeń 
tnących, umożliwiających ścinanie większej 
ilości trawy. To niezwykle istotny element, 
decydujący o słynnej, docenianej wydajności 
tych modeli. Konstrukcja urządzenia tnącego 
zapewnia doskonałe rezultaty cięcia nawet 
mokrej trawy.
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HUSQVARNA LB 553S 

PARAMETRY TECHNICZNE LB 553S

Silnik Honda

Pojemność skokowa, cm≥ 160

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW  * 2,8 @ 2900

Szerokość cięcia, cm / cale 53 / 21

Ciężar, kg 35

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 106. 

■■ Silnik Honda o wysokich parametrach ma dużą moc, jest 
niezawodny i łatwy do uruchomienia. 

■■ Obudowy zostały wytłoczone z litego aluminium dla uzyskania 
optymalnej trwałości oraz wytrzymałości na skręcanie.

■■ Skuteczny napęd na przednie koła ułatwia manewrowanie kosiarką.

■■ Specjalna, obszerna konstrukcja obudowy zapewnia skuteczne 
rozdrabnianie.

■■ Sprężynowa, centralna regulacja wysokości koszenia ułatwia 
użytkownikowi pracę.

■■ Amortyzowane, składane uchwyty z elementami sterującymi 
rozmieszczone są w zasięgu ręki.

■■ Aluminiowe obręcze kół, gumowe opony i podwójne łożyska 
kulkowe zapewniają dużą trwałość użytkową.

Skuteczny napęd na przednie koła ułatwia 
manewrowanie kosiarką.

Mocne, łatwe do uruchomienia i niezawodne 
silniki Honda zapewniają dużą moc.

Specjalna, obszerna konstrukcja obudowy 
zapewnia skuteczne rozdrabnianie.

Skuteczna kosiarka z funkcją rozdrabniania  
do małych i średnich trawników
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HUSQVARNA LB 553S e

PARAMETRY TECHNICZNE LB 553S e

Silnik Honda

Pojemność skokowa, cm≥ 160

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW * 2,8 @ 2900

Szerokość robocza, cm / cale 53 / 21

Ciężar, kg 36,7

* Więcej informacji na temat mocy znamionowej silnika na str. 106. 

■■ Silnik Honda o wysokich parametrach ma dużą moc, jest 
niezawodny i łatwy do uruchomienia.

■■ Skuteczny napęd na cztery koła zapewnia łatwość manewrowania. 

■■ Obudowy zostały wytłoczone z litego aluminium, dla uzyskania 
optymalnej trwałości oraz wytrzymałości na skręcanie.

■■ Sprężynowa, centralna regulacja wysokości koszenia ułatwia 
użytkownikowi pracę.

■■ W pełni amortyzowane, składane uchwyty z elementami 
sterującymi rozmieszczone są w zasięgu ręki.

■■ Ustawienie uchwytu można regulować bocznie, co ułatwia 
koszenie tuż przy ścianach i żywopłotach.

■■ Aluminiowe obręcze kół, gumowe opony i podwójne łożyska 
kulkowe zapewniają dużą trwałość użytkową.

Niezawodna kosiarka z funkcją rozdrabniania 
do intensywnej, profesjonalnej pracy 

Wytrzymała obudowa odlana z aluminium jest 
mocniejsza i zapewnia wieloletnią, bezawaryjną 
pracę.

Ustawienie uchwytu można regulować bocznie, 
co ułatwia koszenie tuż przy ścianach i 
żywopłotach.

Sprężynowa, centralna regulacja wysokości 
koszenia ułatwia użytkownikowi pracę.
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LB 553S LB 553S e

Producent silnika Honda Honda

Typ silnika OHC OHC

Nazwa silnika GCV160 GCV160

Pojemność skokowa, cm≥ 160 160

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900

Rodzaj smarowania silnika Rozbryzgowe Rozbryzgowe

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,9 0,9

Układ napędowy Napęd własny, brak regulacji Napęd własny, brak regulacji

Koła napędowe Przód Przód

Prędkość, km / h 4,8 4,8

Tworzywo obudowy Aluminium Aluminium

Metody koszenia BioClip® BioClip®

Szerokość robocza, cm / cale 53 / 21 53 / 21

Wysokość koszenia, min. – maks., mm 27 – 65 27 – 65

Wysokość koszenia, stopnie 5 5

Regulacja wysokości koszenia Centralna ze sprężyną Centralna ze sprężyną

Rozmiar kół, przód / tył, mm / cale 203,2 / 203,2 / 8 / 8 203,2 / 203,2 / 8 / 8

Obręcze, tworzywo Aluminium Aluminium

Koła z łożyskami kulkowymi • •

Typ uchwytów Amortyzowany Amortyzowany

Dźwignia gazu • •

Poziom hałasu, dB(A) 97 97

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)* 82 82

Miękki uchwyt • •

Regulacja wysokości uchwytu ― •

Składany uchwyt • •

Uchwyt z regulacją boczną ― •

Ciężar, kg 35 36,7

 = Dostępne ― = Niedostępne * Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego na różnych  
etapach użytkowania maszyny. Typowe zróżnicowanie dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A). 

MOC ZNAMIONOWA
Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika  
danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika 
zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

PARAMETRY TECHNICZNE KOSIAREK
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PARAMETRY TECHNICZNE KOSIAREK
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