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  Husqvarna Automower® ház ingyen! 
Részletek a szakkereskedésekben.

  0% THM, kedvezményes hitelajánlatok.

 �525RX,�strapabíró�fűkasza�verhetetlen�áron.
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Az előre szerelt vágóasztallal és a törzscsuklós 
kormányzással a Husqvarna Riderek nem csak kiválóan 
manőverezhetőek, hanem bármihez hozzáférünk velük. Fák 
körül, bokrok és padok alatt is könnyedén lenyírható a fű. 
A Rider kényelmes, stabil és gond nélkül megbírkózik az 
emelkedőkkel. Mindent tud, ami a munkát élvezetessé teszi.

HUSQVARNA  
RIDER 422TS AWD
Nagy teljesítményű, összkerék meghajtású Rider,  
szervókormánnyal és kényelmes hidraulikus váltóval.

Briggs & Stratton; 12,6 kW; 122 cm; 25–75 mm

 Az egyedülálló törzscsuklós 
kormánymű lehetővé teszi, 
hogy a hátsó pár kerék a gép  
alá forduljon. Az eredmény: 
kiváló manőverező-képesség  
és intuitív használat.

�Az�előre�szerelt�vágóasztal 
lehetővé teszi, hogy a széleket 
is le tudja nyírni és könnyen 
elérje a sarkokat és a bokrok 
alját.

A BioClip® fejlett mulcsozási 
technológia használatával  
nem szükséges a fűnyesedéket 
összegyűjteni, helyette az 
trágyaként újrahasznosul.

PATTANJON FEL 
EGY KÖRRE!

3 599 900 Ft

2 199 900 Ft

HUSQVARNA 
RIDER 316T AWD
Nagy teljesítményű és sokoldalú Rider, kéthengeres  
Kawasaki FS Series V-Twin motorral és összkerékhajtással. 

Kawasaki; 9,6 kW; 112 cm; 25–75 mm

TARTOZÉKOK

Levegőztető
A gyepen lyukakat csinál, hogy a víz és a 
tápanyag könnyedén áthatoljon.

Profi�utánfutó
Robusztus és tágas utánfutó ellenálló festett  
acélból. Levehető hátfal és billenthető  
plató könnyíti meg a ki- és berakodást.

Só-�és�műtrágyaszóró
75 kg kapacitású modell útszóró  
só és műtrágya kijuttatására.

104 900 Ft 144 900 Ft 114 900 Ft



TARTOZÉKOK

Só-�és�műtrágyaszóró
75 kg kapacitású modell útszóró  
só és műtrágya kijuttatására.

ÚJ

A számos tartozék és a választható vágásmódok teszik igazán 
sokoldalúvá a kerti traktorokat. A gyepápolás mellett kiválóan 
használhatóak számos más feladatra is, akár egész évben.

HUSQVARNA  
TRAKTOR TC338
Nagy kerttel rendelkező kerttulajdonosoknak 
és gazdálkodóknak, tartós, kényelmes és jól 
manőverezhető. A fűgyűjtő a vezetőülésből is 
kiüríthető. U-Cut™ kormányzási technológia.

Briggs & Stratton; 9,4 kW @ 2600 ford./perc;  
Hidrosztatikus; 97 cm

RapidReplace™ 
A vágókések szerszám nélkül 
könnyen eltávolíthatók és 
kicserélhetők. 

SmartSwitch™ 
Használja ki a kulcs nélküli 
indítás lehetőségét és az 
azonnali visszajelzést a traktor 
működéséről a jelzőlámpák 
segítségével. 

U-Cut™ 
Speciális kormányzási 
technológia, amely megkönnyíti 
a kanyarodást és az akadályok 
kikerülését. 

NAPJAINK
IGÁSLOVAI

999 900 Ft

ÚJ

HUSQVARNA TRAKTOR TC242
Nagy kerttel rendelkező kerttulajdonosoknak és gazdálkodók-
nak tartós, kényelmes és jól manőverezhető. A fűgyűjtő a 
vezetőülésből is kiüríthető. U-Cut™ kormányzási technológia.

Briggs & Stratton; 9,4 kW @ 2600 ford./perc;  
Hidrosztatikus; 107 cm 949 900 Ft

ÚJ

HUSQVARNA TRAKTOR TS243
Nagy gyepfelülettel rendelkező kert- és földtulajdonosok számára. 
Tartós, jól manőverezhető és kényelmes. U-Cut™ kormányzási 
technológia.

Briggs & Stratton; Hidrosztatikus; 107 cm

829 900 Ft

HUSQVARNA TRAKTOR TC138
Felhasználóbarát kis és közepes méretű gyepfelülettel rendelkező 
kerttulajdonosok számára. A fűgyűjtő a vezetőülésből is kiüríthető.

Briggs & Stratton; 8,6 kW @ 2600 ford./perc; Hidrosztatikus; 97 cm

729 900 Ft

ÚJ

HUSQVARNA TRAKTOR TS138
Felhasználóbarát kis és közepes méretű gyepfelülettel 
rendelkező kerttulajdonosok számára. Oldalsó fűkidobás, 
okos kialakítás.

Briggs & Stratton; 8,6 kW @ 2600 rpm;  
CVT; 96,52 cm 579 900 Ft

ÚJ

3



AJÁNDÉK
Automower® ház

AJÁNDÉK
Automower® ház

HUSQVARNA AUTOMOWER® 330X
Az Automower® 330 X a legfejlettebb modell. Tökéletes választás 
nagyméretű, bonyolult alakú kertekhez, tagolt gyepterületekhez,  
szűk átjárókhoz, fákhoz- és bokrokhoz. GPS navigáció, elektromos 
magasságállítás és időjárás időzítő.

Terület: 3200 m² +/- 20% 
Maximális meredekség: 45% (24°)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 320
Nagy teljesítményű, teljes értékű robotfűnyíró közepes-  
és nagyméretű kertekhez. Megbírkózik az összes kihívással, 
például az emelkedőkkel, fákkal és bokrokkal.

Terület: 2200 m² +/- 20% 
Maximális meredekség: 45% (24°)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 308
Kisméretű, mégis igen hatékony robotfűnyíró, így gyorsabban
végez a munkával kis- és közepes méretű kertekben. Kis súlya
minimális nyomást gyakorol a gyepre.

Terület: 800 m² +/- 20%  
Maximális meredekség: 25% (14°)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 220 AC
Nagyobb méretű magánkertekbe tökéletes választás ez a modell.  
A nagyméretű kerekeinek köszönhetően alkalmas egyenetlen
és dombos talajra is. Az Automower® Colour Collection 
segítségével válassza ki az Önhöz leginkább illő színt.

Terület: 1800 m² +/- 20% 
Maximális meredekség: 35% (19°)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Ideális kisebb méretű gyepfelületekhez. Kompakt mérete növeli 
a manőverezhetőségét kisebb kertekben. Kis súlya minimális 
nyomást gyakorol a gyepre.

Terület: 500 m² +/- 20%  
Maximális meredekség: 25% (14°)

709 900 Ft

509 900 Ft

609 900 Ft

869 900 Ft

439 900 Ft

Automower® ház

Védi a töltőt és az 
Automower® robotfűnyírót  
a naptól és az esőtől. 

Automower® Connect 

Lehetővé teszi, hogy 
megállítsa, elindíthassa  
és megváltoztassa  
a beállításokat.  
GPS koordináták alapján 
nyomon követhető  
a robotfűnyíró.

 

Fényszóró készlet  
Automower® 330X

A 330 X modellhez 
energiatakarékos fényszóró 
készlet áll rendelkezésre 
tartozékként. 

TARTOZÉKOK
ÚJ

A VALÓSÁG NEM TÖKÉLETES,  
DE A PÁZSIT LEHET AZ

A Husqvarna Automower® robotfűnyírókat keresse a Husqvarna Automower® szakkereskedésekben.
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SÉTÁRA FEL!
Fűnyíróink és gyepápolási termékeink számos okos,  
egyedi tulajdonsággal bírnak, melyek meglepően  
jól elősegítik a hatékony munkát. A fűnyírók erőteljesek  
és jól használhatóak, tökéletesen alkalmasak a kis és 
bonyolult gyepfelületek nyírására is.

AFTech™ 
A vágóasztal, a kés és a 
kidobócső kialakítása optimális 
légáramlást biztosít. Ez minden 
vágási módban első osztályú 
eredményt nyújt.

AutoWalk™ 
Megkönnyíti a fűnyírást a 
sövények és különböző 
akadályok körül, mert ha az 
egyik kezével elengedi a kart, a 
másik kezével még folytathatja 
a munkát.

Instant Start 
Csak húzza meg a fék kart és 
a fűnyíró fimoman, erölködés 
nélkül beindul.

HUSQVARNA FŰNYÍRÓ LC 353V / VE
Az AFTech™ technológia hatékonyan tölti meg a fűgyűjtőt,  
így hosszú ideig lehet megszakítás nélkül dolgozni.  
Hosszú évekre tervezve. 

Briggs & Stratton; AutoWalk™ 2; gyűjtés/hátsó kidobás; 53 cm

HUSQVARNA FŰNYÍRÓ LC 153S
Sokoldalú, önjáró fűnyíró. Központi magasságállítással és 
robusztus kerekekkel.

Briggs & Stratton; önjáró; egysebességes; TrioClip; 53 cm

HUSQVARNA FŰNYÍRÓ LC 356V
Robusztus fűnyíró fűgyűjtővel nagyobb méretű kertekhez.  
3 féle vágási elv.

Honda; AutoWalk™ 2; fűgyűjtés/BioClip®/oldalkidobás; 56 cm

HUSQVARNA FŰNYÍRÓ LB 155S
Strapabíró önjáró fűnyíró. Az első kerék meghajtás és a nagy 
hátsó kerekek könnyen irányíthatóvá teszik a gépet. 

Briggs & Stratton; első kerék meghajtás; mulcsozás/oldalsó 
kidobás; 55 cm

HUSQVARNA FŰNYÍRÓ LC 348V / VE
Az AFTech™ technológia hatékonyan tölti meg a fűgyűjtőt,  
így hosszú ideig lehet megszakítás nélkül dolgozni. 

Briggs & Stratton; AutoWalk™ 2; gyűjtés/hátsó kidobás; 48 cm

159 900 Ft/
189 900 Ft

169 900 Ft/199 900 Ft

139 900 Ft
6 x 23 316 Ft

169 900 Ft

129 900 Ft

0%
THM*

*A hitel részletei a 8. oldalon.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 330X
Az Automower® 330 X a legfejlettebb modell. Tökéletes választás 
nagyméretű, bonyolult alakú kertekhez, tagolt gyepterületekhez,  
szűk átjárókhoz, fákhoz- és bokrokhoz. GPS navigáció, elektromos 
magasságállítás és időjárás időzítő.

Terület: 3200 m² +/- 20% 
Maximális meredekség: 45% (24°)

TARTOZÉKOK

A VALÓSÁG NEM TÖKÉLETES,  
DE A PÁZSIT LEHET AZ
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0%
THM*

KIVÁLÓ EREDMÉNY MINDEN 
TEREPEN

HUSQVARNA 
FŰKASZA�525RX�
Rendkívül könnyű, mégis erőteljes  
és kényelmes fűkasza. Keményen elbánik  
a fűvel és más aljnövényzettel, kíméletes  
a felhasználóhoz. Balance 35 hevederrel,  
damilfejjel és késtárcsával.

25,4 cm³; 1 kW; 5,1 kg

HUSQVARNA FŰKASZA 135R
Sokoldalú fűkasza a kerttulajdonosok igényeire szabva. 
A Smart Start® indító rendszere és az üzemanyag szivattyú 
segítségével könnyen beindítható. Az X-Torq® motor  
csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.  
Dupla hevederrel, damilfejjel és késtárcsával felszerelt.

34,6 cm³; 1,4 kW; 6,8 kg

HUSQVARNA FŰKASZA 545RX
Professzionális, nagy teljesítményű. Az X-Torq® motor csökkenti  
a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. A szár optimális  
hosszúságú, a szöghajtás 35 fokban áll. Nagyobb területek  
nyírására kifejlesztett Balance X hevederrel.

45,7 cm³; 2,1 kW; 8,7 kg

HUSQVARNA SZEGÉLYVÁGÓ 122C
Alacsony zajszintű és nagyon könnyű, kisebb kertekbe.  
Kényelmi funkciókkal az egyszerű működtetés érdekében. 
Smart Start® a gyors indításhoz.

21,7 cm³; 0,6 kW; 4,4 kg

HUSQVARNA FŰKASZA 543RS / 553RS
Strapabíró fűkasza aszimmetrikus fogantyúval. Az X-Torq® motor 
csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.  
Dupla hevederrel, damilfejjel és fűvágó tárcsával felszerelt.

40,1 cm³; 1,5 kW; 7,4 kg / 50,6 cm³; 2,3 kW; 8,6 kg

104 900 Ft

124 900 Ft
4 x 31 225 Ft

214 900 Ft

45 900 Ft

154 900 Ft/184 900 Ft 
*A hitel részletei a 8. oldalon.
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0%
THM*

A�MEGFELELŐ�TERMÉK�MINDEN�
MUNKÁHOZ

*A hitel részletei a 8. oldalon.

174 900 Ft

HUSQVARNA  
LOMBFÚVÓ 125BVx
Hatékony lombfúvó, szívó és fúvó funkcióval.  
Smart Start®, gyűjtőzsák, vállszíj. 

28 cm³; 12,03 m³/min; 76 m/s; 4,35 kg.

109 900 Ft

134 900 Ft

149 900 Ft
6 x 24 983 Ft

77 900 Ft

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

14”; 40,9 cm³; 1,5 kW; 4,4 kg.

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 440e
Második generációs, karcsúbb felépítésű univerzális láncfűrész,  
ami még könnyebben indítható, egyszerűen felpattintható 
tanksapkával. Az X-Torq® motor csökkenti a fogyasztást  
és a károsanyag-kibocsátást. Smart Start®-tal szerelve.

15”; 40,9 cm³; 1,8 kW; 4,4 kg.

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 545
Nagy igénybevételre tervezett láncfűrész, építőipari 
szakemberek és tapasztalt felhasználók számára. 
Úttörő formatervezés. Az X-Torq® biztosítja a nagyobb 
teljesítményt, ahol szükség van rá, 20%-kal csökkenti  
az üzemanyag-fogyasztást és 75%-kal a károsanyag-
kibocsátást.

15”; 50,1 cm³; 2,5 kW; 4,9 kg.

HUSQVARNA 
KULTIVÁTOR TF324

Minden lényeges funkcióval ellátott,  
könnyen kezelhető és megbízható motoros 
kapa. Hátramenet könnyíti meg a munkát.  
Kiváló választás kiskert tulajdonosoknak.

Briggs & Stratton; Lánc/Manuális; 60 cm; 54 kg

94 900 Ft

HUSQVARNA SÖVÉNYVÁGÓ 122HD60
Halk működésű, könnyű sövénynyíró. Smart Start®, állítható hátsó 
fogantyú.

21,7 cm³; 0,6 kW; 59 cm; 4,9 kg.
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Copyright ® 2015 Husqvarna AB (kiadó). Minden jog fenntartva. A Husqvarna márkanév, egyéb termék és tulajdonság nevek a Husqvarna Group védjegyei, melyek a www.international.husqvarna.com honlapon tekinthetők meg.

www.husqvarna.hu

Valaki, akiben megbízhat 
A Husqvarna kizárólag a hivatalos Husqvarna szakkereskedéseken keresztül értékesíti termékeit. Ez azt 
jelenti, hogy bátran fordulhat hozzájuk tanácsért, melyik termék lenne a legmegfelelőbb. És azt követően 
is állnak rendelkezésére, ha segítségre vagy valamilyen szolgáltatásra lenne szüksége, hogy a maximumot 
hozhassa ki Husqvarna termékéből. Keresse fel weboldalunkat, ahol tájékozódhat partnereinkről! 

Az�akció�2015.�április�1-től�2015.�május�31-ig�illetve�a�készlet�erejéig�érvényes.

Az Ön Husqvarna szakkereskedője:

0% THM Referencia THM: 0% (500 000 Ft, illetve 2 000 000 Ft; 4, 6 hó). 
Érvényes: 2015. április 1-től 2015. május 31-ig, kizárólag a szórólapban megjelölt termékekre. Rögzített éves ügyleti kamat: 0%.  
Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 4, 6 hónap. Igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvé-
nyében: 200 000 Ft-ig önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.  A Husqvarna Kft. 
franchise üzletei a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítői, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint 
a hitelbírálatnak a jogát fenntartja. A Bank a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát. 

CSENDET KÉRÜNK!

HUSQVARNA SZEGÉLYVÁGÓ 136LiC
Csendes, könnyű, jó súlyelosztású és különösen egyszerűen 
használható, igényes felhasználóknak.

36 V; PMDC (4 szénkefe);  
3 kg; akkumulátorral és töltővel  144 900 Ft

HUSQVARNA�LÁNCFŰRÉSZ�436Li
Csendes, könnyű és különösen egyszerűen használható 
akkumulatoros láncfűrész.

36 V; 30 cm / 12”; 2,7 kg;  
akkumulátorral és töltővel

HUSQVARNA�LÁNCFŰRÉSZ�536LIXP
Professzionális igényű felhasználók számára készült, aki nagyon könnyű 
mégis nagy teljesítményű láncfűrészt szeretnének. 

36 V; 35 cm / 14”; 2,6 kg;  
2 db akkumulátorral és töltővel189 900 Ft 249 900 Ft

HUSQVARNA�FŰKASZA�536LIR
Kis súlyú és nagy teljesítményű fűkasza professzionális 
felhasználóknak. Két irányban forgó damilfej, hosszú élettartamú 
szénkefe nélküli motor. Kényelmes hevederrel.

36 V; BLDC (szénkefe nélkül); 
3,8 kg; akkumulátorral és töltővel

249 900 Ft

TESZTELJE!


