
PROFESSIONELE 
PRODUCTEN  
EN DIENSTEN 
2021

BOOMVERZORGING VOOR BOSBOUW  
EN BOOMSPECIALISTEN

Alles wat u nodig hebt voor  
de allerbeste werkdag.

AUTOMOWER® EPOS  
MET VIRTUELE GRENZEN

Een nieuw niveau 
van maaigemak.

Producten, accessoires en digitale oplossingen om slimmer te werken.



UW 
SUCCES  
IS ONZE 
AMBITIE
Het is onze trots bij Husqvarna dat we weten wat er speelt. Bij u en uw bedrijf; 
uw wensen en eisen. Dat leidt tot oplossingen die nergens anders voor bedoeld 
zijn dan om uw werk, uw bedrijf en uw productiviteit te verbeteren. Bijvoor beeld 
met ons robotmaaierconcept, onze complete accurange en oplossingen voor 
fleetmanagement helpen we u continu de beste condities te creëren voor een 
gezonde bedrijfsvoering.
 Maar we zijn net zo hard bezig om te begrijpen wat de achterliggende 
behoeften zijn van de mensen waar u zich dagelijks voor inzet. Bezoekers  
van parken en steden, huizenbezitters; de maatschappij en de natuur als  
groter geheel. Met continue ontwikkeling en innovatie leggen we de lat voor  
onze producten en services hoog – zodat we uw werkdag verbeteren en 
productiever maken, met het oog op betere, duurzamere resultaten.  
Voor u. Voor ons. Voor iedereen. Elke dag.

LEES MEER OP BLADZIJDE 6–17

VIJF REDENEN WAAROM 
PROFESSIONALS 
HUSQVARNA KIEZEN
Er zijn tal van redenen waarom professionals kiezen voor de producten 
en services van Husqvarna, boordevol innovaties die hun werk makkelijker 
en beter maken. Hier vindt u vijf van die oplossingen voor meer 
productiviteit, betere prestaties en een prettigere werkomgeving.
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KETTINGZAGEN

PRODUCTNIEUWS 2021

Husqvarna is voortdurend bezig met 
productontwikkeling en behoudt zich het recht voor 
zonder mededeling vooraf ontwerp, specificatie en 

uitrustingsniveau te wijzigen. Alle producten met 
bewegende onderdelen kunnen gevaarlijk zijn wanneer 

ze verkeerd worden gebruikt. Lees de 
gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig door. Lokale 

verschillen in uitrusting en prestaties kunnen 
voorkomen. Vraag uw dealer naar de beschikbare 

uitrusting en prestaties op uw markt. Alle technische 
gegevens waren actueel ten tijde van het ter perse 

gaan. Ze kunnen echter veranderen vanwege 
productontwikkeling. Drukfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

ZERO-TURNMAAIER

BOSMAAIERS

BOSMAAIERS EN TRIMMERS

GAZONMAAIERS

BLADBLAZERS

FRONTMAAIERS

ROBOTMAAIERS

HEGGENSCHAREN

DOORSLIJPMACHINES

ACCU’S EN LADERS

OLIE EN SMEERMIDDELEN

BESCHERMENDE UITRUSTING

HUSQVARNA ONDERSTEUNING

XPLORER KLEDINGCOLLECTIE

LEES VERDER OP PAGINA 14

HUSQVARNA  
FLEET SERVICES™
Bewaak en bestuur uw robotmaaiers. Volg uw 
apparatuur, profiteer van uitgebreide overzichten, 
blijf verbonden met uw werk en houd uw locatie, 
onderhoudsbehoeften, voorraad, emissies en nog 
veel meer in de gaten met Husqvarna Fleet 
Services™.



OVERWEEGT U EEN 
MACHINE TE KOPEN?
DENK OPNIEUW NA.
We moeten op een andere manier gaan denken over hoe we een 

duurzame toekomst vorm geven. Wij willen daar graag aan meehelpen. 

Daarom creëren we digitale hulpmiddelen waarmee u up-to-date gegevens 

kunt krijgen over uw gehele fleet. Daarom blijven we accu-aangedreven 

machines ontwikkelen die net zo krachtig zijn als hun equivalenten op 

benzine. En hebben we een circulaire instelling wanneer we zoeken naar 

nieuwe oplossingen voor aanschaf, eigendom en gebruik van machines. 

Om maar een paar van de vele grote en kleine dingen te noemen waar  

we aan werken.

 Dus de volgende keer dat u de aanschaf van een van onze machines 

overweegt, moet u zich het volgende afvragen: Heb ik hem echt wel  

nodig (gebaseerd op de gegevens van uw fleet)? En zo ja, is er een  

accu-uitvoering van (in de meeste gevallen wel)? 

 Ga met ons mee op een duurzame reis die goed is voor u, uw bedrijf  

en onze planeet.

De verandering begint hier!  

Husqvarna heeft verschillende milieuprojecten lopen met hoog gestelde doelen om actief bij 
te dragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal. Lees meer over wat we doen om 
verandering te stimuleren en een werkelijk verschil te maken op husqvarna.com/sustainability



Gebruik andermans machine.
Wij geloven dat het delen van apparaten in de  
toekomst een geweldige aanvulling kan zijn. Daarom 
voeren we testprojecten uit zoals Tools For You.  
Zie www.husqvarna.com/press-room/

Maak een kleinere afdruk.
Wanneer u van benzine overgaat op accu-aangedreven producten, is uw 
milieu-impact bij elke handeling die u uitvoert duidelijk te zien. Allemaal 
dankzij onze digitale Carbon Footprint Calculator. Zie bladzijde 17.

Moge de kracht  
met u zijn.
Ga helemaal voor accu-kracht  
en ervaar het plezier van zeer 
efficiënt, schoon en vrijwel stil 
werken. Met onze accu-machines 
kunt u uw kosten verlagen en 
concurrerend blijven, zelfs wanneer 
klanten en regelgeving ons 
uitdagen met nog hogere 
verwachtingen. 
Zie pagina 10-11.

Bijtanken met natuur.
Re-Power is onze alkylaatbenzine met vernieuw-
bare inhoud, die zorgt voor een schonere verbran-
ding en minder directe emissies. Dit verlengt de 
levensduur van uw machine, verbetert uw wer-
kom geving en verkleint uw koolstofafdruk. Waard 
om te gebruiken, vindt u niet? Zie bladzijde 149.

Een schone 
werkomgeving. 
Naast onze krachtige producten  
op accu, heeft u soms behoefte 
aan de kracht van brandstof-
machines. Gelukkig reduceren 
onze X-Torq® motoren de uitstoot 
aanzienlijk. Goed voor u en voor 
mensen in uw omgeving.  
Zie bladzijde 9.

Iedereen heeft baat  
bij minder machines.
Bij Husqvarna Fleet Services™ bieden we u toegang 
tot machinegegevens, zodat u niet te veel machines in 
huis hebt die zelden worden gebruikt, wat een verspilling 
van middelen is. Een succesvol concept voor zowel  
uw financiën als ons milieu. Zie pagina 14.

Laat een robotmaaier vrij 
rondrijden.

Automower® rijdt vrij rond en zorgt voor een 
altijd gelijkmatig, tapijtachtig gazon. Vrijwel 

geruisloos en zonder directe uitstoot, waardoor 
u kostbare tijd overhoudt en u verder kunt met 

uw volgende taak. Zie pagina 120.



6 VIJF REDENEN WAAROM PROFESSIONALS HUSQVARNA KIEZEN

PROFESSIONAL 500 SERIES

OP HET LIJF  
VAN DE WARE 
PROFESSIONAL 
GESCHREVEN
De 500 serie van Husqvarna is ontworpen om te presteren. 

Om indrukwekkende resultaten te leveren, onder de zwaarste 

omstandigheden. Dag in, dag uit. Of u nu kiest voor accu of 

brandstof; elk detail is ontwikkeld met professionele power in 

gedachten om prestaties en productiviteit te maximaliseren 

en de zwaarste klussen te verlichten. Jaar in, jaar uit.

COMPLETE RANGE

VOOR ELKE UITDAGING DE JUISTE OPLOSSING
Of u nu hagen moet knippen, grote grasvelden moet maaien of bomen  
moet kappen, wij hebben voor elke uitdaging de juiste oplossing, efficiënt  
en makkelijk. In ons productassortiment vindt u alles van professionele 
handgedragen machines, maaiers en frezen op wielen, tot krachtige ketting-
zagen met een optimale manoeuvreerbaarheid. Wij zijn wereldleider met 
onze Automowers die automatisch een perfect maairesultaat leveren zodat  
u uw tijd nuttig kunt besteden. En we bieden natuurlijk de service en support, 
zodat u altijd in bedrijf bent.
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HEAVY DUTY DESIGN 

DUURZAAM EN STERK.  
NET ALS U.
Professioneel groenonderhoud kan veeleisend  
en uitdagend zijn. Daarom blinkt de 500-serie van 
Husqvarna uit op het gebied van duurzaamheid  
en levensduur. Elk onderdeel van onze machines  
is zorgvuldig gekozen, ontwikkeld en getest zodat  
ze bestand zijn tegen zwaar gebruik en maximaal 
kunnen worden ingezet, en ongeplande stops  
en herhaalde onderhoudsprocedures worden 
geminimaliseerd.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

VERGROOT UW PRODUCTIVITEIT
Uw professionele apparatuur moet duurzaam, 
betrouwbaar en tegelijkertijd efficiënt inzetbaar zijn.
Husqvarna machines worden altijd ontwikkeld voor  
een hoge productiviteit. U kunt altijd vertrouwen op 
een hoog vermogen en rendement, zonder afbreuk  
te doen aan de veiligheid, ergonomie of zorg voor uw 
omgeving. Wij kunnen dit leveren door voortdurende 
innovatie en implementatie van nieuwe technologieën 
en door slimme eigenschappen en functies toe te 
voegen die de efficiëntie en productiviteit van u en  
 uw bedrijf vergroten.
 
 
OP DE GEBRUIKER GERICHT

ZORGEN VOOR U
Trillingsdemping met Low Vib®, gemakkelijk starten 
met Start Mode, comfortabele handgrepen of speciaal 
ontworpen, ergonomische draagstellen. Dankzij het 
doelmatige ontwerp en inventieve functionaliteiten  
van Husqvarna, in combinatie met de perfecte balans 
en het lage gewicht, ervaart u een betere ergonomie, 
minder trillingen en wordt het werk lichter. Al deze 
eigenschappen leveren een postieve bijdrage aan  
een plezierige werkdag en uiteindelijk aan uw welzijn.

OP HET LIJF  
VAN DE WARE 
PROFESSIONAL 
GESCHREVEN
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HET VERMOGEN 
DAT U SUCCES 
OPLEVERT
Of u nu kiest voor benzine- of accukracht, u kunt altijd vertrouwen op Husqvarna technologie 

om de vereiste resultaten te leveren. Onze 2-takt machines en elektrische motoren, die 

worden gekenmerkt door onze lange en trotse geschiedenis van technologische ontwikkeling, 

zijn allemaal ontwikkeld voor maximale prestaties en duurzaamheid. Teneinde  

uw productiviteit te vergroten.

HUSQVARNA MOTOREN EN MOTORTECHNOLOGIE

ONTWORPEN DOOR HUSQVARNA – 
GEMAAKT VOOR EEN PERFECTE MATCH
De elektrische bediening en accu’s zijn allemaal ontworpen 
door Husqvarna zelf. Het integrale ontwerp resulteert in het 
lichte gewicht, de slanke vormgeving en perfecte balans.

HOGE ENERGIE – HOGE EFFICIËNTIE
Om een lange operationele tijd te garanderen zijn componenten  
met minimaal energieverlies van essentieel belang. Al onze motoren, 
bedieningseenheden en accu’s zijn ontwikkeld met een hoge efficiëntie 
in gedachten. Dit betekent dat zoveel mogelijk van de energie in de 
accu wordt benut voor het echte werk.

BORSTELLOZE MOTOREN  
– HOGE PRESTATIES
De borstelloze elektrische motoren leveren een hoog, 
constant koppel bij lage toeren, voldoende voor de 
meest veeleisende taken. Allemaal voor bedrijfstijd  
en productiviteit.

HUSQVARNA ELEKTRISCHE 
E-TORQ MOTOREN
De unieke Husqvarna E-TORQ motoren zijn ontwikkeld en 
geproduceerd door Husqvarna en perfect aangepast aan elke 
toepassing. Het borstelloze ontwerp minimaliseert het aantal 
bewegende delen en de ingekapselde motoren, die zijn 
gebouwd voor zwaar, langdurig professioneel gebruik, zijn 
geheel onderhoudsvrij en ontworpen om de complete 
levensduur van het product mee te gaan.
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AUTOTUNE™

VOLLEDIGE MOTORPRESTATIES, 
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN 
Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale 
prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische 
functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij 
compenseert voor factoren zoals luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, 
brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstoppen van het luchtfilter. 
Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburateur nooit meer met de 
hand bij te stellen. 

HUSQVARNA 
2-TAKT MOTOREN
We werken al aan de optimalisering van 2-takt 
benzinemotoren sinds we in 1903 begonnen met  
de productie van motorfietsen. Dit voortdurende 
streven naar perfectie heeft geleid tot de hedendaagse 
krachtige, betrouwbare en efficiënte motoren.  
Maar daar stopt het niet. Want innovatie is precies  
wat moderne Husqvarna motoren onderscheidt. 
Eigenschappen die ervoor zorgen dat ze 
topprestaties leveren onder alle omstandigheden  
en elke druppel brandstof optimaal gebruiken.

X-TORQ® – VOOR EEN BETERE 
ENERGIEZUINIGHEID
X-Torq® motoren leveren een fantastische 
ontstekingsefficiëntie, zonder in te leveren 
op vermogen of koppel. De cilinder wordt 
elke cyclus doorgespoeld met verse lucht 
voordat het lucht/brandstofmengsel de 
cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat 
onverbrande brandstof zich mengt met 
uitlaatgassen. Dit vertaalt zich dagelijks naar 
voordelen voor de gebruiker, minder emissie 
en brandstofbesparing, vergeleken met 
eerdere modellen zonder X-Torq®.

SNEL, BETROUWBAAR EN EEN 
KRACHTIGE ACCELERATIE
De professionele 2-takt motoren van Husqvarna 
zijn geoptimaliseerd voor maximale acceleratie  
en hoog koppel. De snelle motorstart en acce-
leratie stellen u in staat om sneller goed werk  
te leveren, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit  
of betrouwbaarheid.
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ACCU RANGE

VIJF REDENEN WAAROM PROFESSIONALS HUSQVARNA KIEZEN

WATERDICHT ONTWERP

BLIJF WERKEN ONDER ALLE 
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Regen, wind of zon. Dankzij een goed doordacht en rigoureus  
getest ontwerp voldoen onze accu-machines aan IPX4: een zware 
norm voor weerbescherming voor elektronische producten. Zo worden 
het betrouwbare gereedschappen die lang meegaan, met name onder 
natte omstandigheden.

NIETS NIEUWS 
ONDER DE ZON, 
OF TOCH?
Hij ziet er misschien precies hetzelfde uit. En ja, hij presteert net  

zo geweldig als u gewend bent. Echter is hij nieuw, maar toch anders. 

Gebouwd om nieuwe efficiëntieniveaus mogelijk te maken. Want bovenal 

is hij beter. Voor u, uw handen en uw lichaam. En voor het milieu en  

de toekomst.

 Onze apparatuur met accuvoeding is een waar genot om mee te 

werken voor elke professional. Dankzij de lage trillingsniveaus, de 

perfecte balans en de met een speciale behuizing beschermde motor 

helpen de producten met accuvoeding u en het milieu te verbeteren.

GEBRUIKERSINTERFACE

ACCUGEMAK WORDT NAAR  
EEN NIEUW NIVEAU GETILD
Machines met accuvoeding van Husqvarna zijn het summum van 
gemak. U start en stopt de machine met één druk op de knop en 
bedient hem met het gebruiksvriendelijke toetsenbord. De intuïtieve 
gebruikersinterface geeft duidelijk de accustatus en de snelheids-
instellingen weer. Voor extra veiligheid geeft een ledlampje aan 
wanneer de machine is ingeschakeld, en schakelt een timer de 
machine automatisch uit na een periode van inactiviteit.
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PRESTATIES

KLAAR VOOR  
PROFESSIONEEL GEBRUIK
Onze professionele reeks accu-machines is nu sterker dan ooit, met een 
indrukwekkende vermogens-gewicht ratio, een hoge capaciteit en prestaties 
op het niveau van enkele van hun meest krachtige tegenhangers op benzine. 
Het geleverde vermogen van elke machine levert vol koppel vanaf nul toeren 
en is aangepast aan de bedoelde toepassing, terwijl het heavy-duty design en 
de actieve koeling u in staat stellen om ononderbroken door te werken onder 
alle weersomstandigheden. Daarnaast hebben de machines extra slimme 
eigenschappen, waardoor het werk nog efficiënter en productiever wordt.

FLEXIBILITEIT

PAK EEN ACCU EN START  
MET WERKEN
Het accusysteem van Husqvarna is gebaseerd op een gemeen-
schappe lijk platform voor maximale flexibiliteit. Dit betekent dat  
u vrijwel volledige vrijheid heeft om te kiezen tussen onze accu’s,  
laders en accessoires. Pak dus gewoon wat u nodig heeft. Of u uw 
accu’s nu op uw rug wilt dragen, in uw riem of in de machine zelf,  
het past allemaal naadloos samen. Zo doordacht als u verwacht  
van Husqvarna. Lees meer op bladzijde 138–145.

IN EIGEN BEHEER ONTWIKKELD 

PERFECTE PASVORM, PERFECTE 
PRESTATIES
De lithium-ionaccu’s van Husqvarna zijn allemaal ontwikkeld en getest 
door Husqvarna zelf. We hebben veel aandacht besteed aan constante 
hoge prestaties, duurzaamheid, lange levensduur en korte oplaadtijd.  
En dankzij het unieke ontwerp van Husqvarna waarin alle essentiële 
onderdelen zijn afgeschermd, zijn de accu’s ook regen- en stofbestendig. 
Dit betekent dat u kunt doorgaan, ongeacht de omstandigheden.
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PROFESSIONELE ROBOTMAAIERS

IEDER GAZON PERFECT GEMAAID.  
U HOEFT ER ALLEEN MAAR  
NAAR TE KIJKEN.
Onze professionele Automower® robotmaaiers worden geleverd met de 
beste terrein- en hellingprestaties in hun klasse (de Automower® 535 AWD 
kan zelfs een indrukwekkende 70 % aan). Ze zijn geschikt voor nauwe 
doorgangen van wel 60 cm en leveren een indrukwekkende maaikwaliteit. 
En het mooiste is nog dat ze moeiteloos dag en nacht door werken, terwijl 
u overal volledige controle hebt – op kantoor of buiten in het veld – dankzij 
Husqvarna Fleet Services™. Lees meer op bladzijde 120–129.

GAZONMAAICONCEPT

DE JUISTE 
MACHINES ZIJN 
NIET ALTIJD  
DE GROOTSTE 
Geen twee gazons zijn gelijk. Daarom bieden wij een breed assortiment 

machines aan; van onze zero-turn frontmaaiers tot onze handige trimmers  

en (zelfgaande) duwmaaiers. Door altijd de machine te kiezen die bij de taak 

past, bent u zo snel mogelijk klaar en vermijdt u onnodige tijd voor bijwerken.  

En met onze professionele robotmaaiers bent u er wellicht helemaal geen  

tijd meer aan kwijt.
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PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

GROOT GENOEG OM HET SNEL  
TE DOEN. FLEXIBEL GENOEG OM  
HET OVERAL TE DOEN.
U hoeft niet van uw plaats te komen totdat u klaar bent. Onze profes-
sionele frontmaaiers bieden het beste van twee werelden. U krijgt de 
hoge capa citeit die u nodig heeft om grote gazons snel te maaien en  
de behendig heid die u nodig heeft om rond struiken, hekken en park-
banken te maaien. Allemaal dankzij de knikbesturing en het lage maaidek. 
En met fantastische resultaten. Lees meer op bladzijde 102–115. 
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

VIJF REDENEN WAAROM PROFESSIONALS HUSQVARNA KIEZEN

EEN GEMAKKELIJKERE 
MANIER OM ZICHT  
OP UW MACHINES  
TE HOUDEN

PLAATS GEWOON ÉÉN  
VAN DEZE OP ELKE MACHINE
Zicht houden op uw machines was nog nooit zo gemakkelijk. 
Bevestig gewoon Husqvarna sensoren en u weet altijd waar  
uw machines zijn, hoeveel ze zijn gebruikt, wanneer ze service 
nodig hebben en nog veel meer. Connectiviteit voor bewaking  
is direct vanaf het begin ingebouwd voor de Husqvarna 
Automower®. Vanaf uw computer, tablet of smartphone heeft  
u altijd de totale controle. Lees meer op de volgende pagina. 

3 MAANDEN GRATIS PROEFABONNEMENT
Probeer Husqvarna Fleet Services™ en ontdek hoe dit uw bedrijf kan verbeteren. 
Gemakkelijk aan de slag. . Koop het aantal sensoren dat u nodig hebt en ontdek zelf 
het niveau van controle dat de service biedt – gratis gedurende een proefperiode 
van drie maanden. Ga naar husqvarna.com/fleetservices voor de algemene 
voorwaarden.
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SPAAR TIJD EN GELD DOOR UW ROBOT-
MAAIERS OP AFSTAND TE BESTUREN
Met veel machinegegevens en slimme functies kunt u veel tijd en geld besparen 
waarmee u uw bedrijf verder kunt ontwikkelen. Onze professionele robotmaaiers 
hebben bijvoorbeeld, ingebouwde connectiviteit en u kunt ze vanaf elke  
willekeurige locatie eenvoudig in de gaten houden en bedienen.  
Ontdek meer op bladzijde 124–125. 
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VOORRAADBEHEER

AL UW MACHINES OP ÉÉN PLAATS
Vertrouw niet op papieren administratie. Met Husqvarna Fleet Services™ 
kunt u eenvoudig de voorraadlijst nalopen en u weet dan exact hoeveel 
machines van welk soort u heeft. Geef ze een unieke naam en u weet 
direct wie wie is. U kunt sensoren aan alle soorten machines bevestigen, 
zelfs aan die van andere merken.
 Door middel van zogenaamde tags kunnen verschillende machines 
worden ingedeeld in categorieën en worden “gelabeld” voor verschillende 
doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn het "taggen" van machines voor 
verschillende locaties, verschillende teams, enz. Deze indeling zorgt 
voor een gemakkelijker beheer van de dagelijkse werkzaamheden voor 
de verschillende rollen in Husqvarna Fleet Services™.

MACHINELOCATIE

BIJHOUDEN OP EEN KAART
Weet altijd waar uw machines het laatst geweest zijn. Zodra een 
machine met een sensor binnen de Bluetooth-afstand van de app is, 
wordt de locatie geregistreerd. Dus wanneer u op zoek bent naar een 
machine kunt u gewoon op de kaart kijken om te zien of deze in de 
opslag staat, weg is voor service of aan het werk is. Onze robot-
maaiers hebben een ingebouwde GPS en connectiviteit waardoor  
ze continu in de gaten kunnen worden gehouden.
 Met de tagfunctie kunnen gegroepeerde machines specifieke 
taken uitvoeren binnen specifieke vooraf ingestelde geografische 
locaties, wat vooral nuttig is voor onze robotmaaiers met ingebouwde 
GPS en connectiviteit, zodat ze continu kunnen worden gevolgd.

ZO NEEMT HUSQVARNA 
FLEET SERVICES™  
U WERK UIT HANDEN

VERBETERDE 
FILTERING MET 

TAGS
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KOOLSTOFVOETAFDRUK

EEN HANDIGE TOOL VOOR DE 
RECUDTIE VAN CO2-EMISSIES
Of u nu voor een gemeente of een bedrijf werkt, het reduceren  
van CO2-emissies is een belangrijke doelstelling. De Carbon Footprint 
Calculator geeft u de gegevens en het inzicht waarop u actie kunt 
ondernemen en u kunt uiteraard de vooruitgang aan uw belang-
hebbenden rapporteren.

SERVICE-OVERZICHT

SERVICEGESCHIEDENIS  
EN MELDINGEN
Door Husqvarna Fleet Services™ te gebruiken heeft u altijd toegang  
tot de onderhoudsgeschiedenis van elk stuk gereedschap waardoor 
het veel gemakkelijker is om de status bij te houden en om bij een 
storing de oorzaak op te sporen. U kunt ook serviceherinneringen krijgen, 
gebaseerd op werkelijke motorbedrijfsuren of op kalendertijden, zodat 
uw apparatuur altijd in goede staat verkeert.

MACHINEGEGEVENS

BEKIJK WANNEER EN  
HOEVEEL U ZE GEBRUIKT
Omdat de sensoren de motorbedrijfsuren van elke machine 
bijhouden, kunt u met Husqvarna Fleet Services™ gemakkelijk  
een overzicht krijgen. U kunt ook een werkdag-logboek maken 
voor gedetailleerde informatie van het aantal uren dat ze elke  
dag gebruikt zijn. 
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PRODUCTNIEUWS 2021

WIJ ZIJN DE 
ALLERBESTE 
WERKDAG
HUSQVARNA T540i XP®  
EN HUSQVARNA 540i XP®
Indrukwekkende snoeicapaciteit – vergelijkbaar met een professionele 40 cc-ketting-
zaag op benzine. Daaraan hebben we de op de gebruiker gerichte wendbaarheid en 
precisie en alle voordelen en het gemak van een accu toegevoegd: vrij van directe 
emissies, minder trillingen en minder lawaai. De Husqvarna T540i XP® met bovenste 
handgreep – en zijn collega, de 540i XP® met achterhandgreep – tillen het werk van  
alle boomverzorgers en specialisten naar nieuwe hoogten – tot in de boomtoppen  
of met hun voeten stevig op de grond. De T540i XP® heeft een groot deel van zijn 
efficiëntie te danken aan de gloednieuwe BLi200X-accu, die speciaal is ontworpen  
voor dit toonaangevende revolutionaire product, en waarmee een maximaal vermogen 
wordt behaald zonder dat daardoor gewicht of balans in het geding komt. Pagina’s 
30 –33 en 144

HOUD HET HOOFD 
KOEL IN STIJL
Deze helm heeft talrijke luchtinlaten voor  
een uitstekende ventilatie en er is keus uit 
drie verschillende vizieren, speciaal voor 
professionals in de boomverzorging die  
op zoek zijn naar de perfecte combinatie  
van comfort en bescherming. Pagina 154
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PRODUCTNIEUWS 2021

WIJ ZIJN DE 
ALLERBESTE 
WERKDAG
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 
EPOS-TECHNOLOGIE
De wereld is al geruime tijd minder afhankelijk van kabels en snoeren. 
Maar nu wordt robotmaaien pas echt draadloos. Met de nieuwe EPOS 
Automower®-robotmaaier van Husqvarna zijn de mogelijkheden voor 
robotmaaien flexibeler dan ooit. Gebruik één maaier voor meerdere 
gebieden die zijn verbonden via transportpaden, allemaal geleid door 
virtuele grenzen. U hoeft geen begrenzingsdraden meer te leggen. 
Eigenlijk zijn er helemaal geen draden meer. Maaien is nu gewoon 
helemaal draadloos. Pagina 120

PRODUCTNIEUWS 2021

DE TOEKOMST  
VAN ROBOTMAAIEN  
IS AANGEBROKEN
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ALS HET REGENT, GIET HET
De geventileerde regenkleding van Husqvarna houdt u droog wanneer de 
storm losbarst. Gemaakt van waterdicht, duurzaam en rekbaar materiaal,  
met slimme eigenschappen zoals gelaste naden en zakken met flappen  
met drukknopen. Pagina’s 160 -161

COMFORTABELE VERZORGING VAN STRUIKEN
Jack en broek voor snoeiwerkzaamheden die voldoende bescherming, 
duurzaamheid en comfort bieden. Het jack en de broek zijn ontworpen voor 
maximale mobiliteit, en zijn voorzien van extra beschermings materiaal in 
cruciale gebieden. Pagina 158

SNOEI HELEMAAL TOT BOVEN
Wanneer bereik van essentieel belang is, klaren de nieuwe stokheggen-
scharen 525HE4 en 525HE3 van Husqvarna de klus. De trimmers zijn dubbel-
zijdig en hebben een verstelbare snoeibalk met een bereik van maximaal  
3 of 4 meter, zodat u de bovenkant van hoge heggen comfortabel en 
efficiënt kunt trimmen zonder ladders of trapjes. Pagina 82
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MAXIMAAL 
VERMOGEN  
IN JE VINGERS

Het kan zwaar zijn om met een kettingzaag te werken. Daarom kunt u erop 

vertrouwen dat uw Husqvarna altijd een snelle acceleratie en betrouwbaar 

vermogen biedt. Onze kettingzagen worden bovendien geleverd met een 

ergonomisch design en een aantal slimme functies, waardoor ze uitzonderlijk 

comfortabel zijn om te gebruiken. U kunt uw werk daardoor veiliger en 

efficiënter uitvoeren, uur na uur, dag na dag.
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GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

ONTWORPEN VOOR DE MENS
Een hoog vermogen hoeft niet automatisch een zware, onhandige 
machine te betekenen. Uitgangspunt bij het ontwerpen van  
onze kettingzagen is juist om uw werk makkelijker te maken.  
De kettingzagen van Husqvarna zijn gebouwd voor optimale 
manoeuvreerbaarheid en dus gemakkelijk te bewegen en draaien.

X-TORQ®

AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. 
ZONDER DE DAMPEN DIE U KUNT MISSEN.
X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, 
zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt  
elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brand-
stofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande 
brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aan-
zienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstof-
efficiëntie, vergeleken met vergelijkbare modellen zonder X-Torq®.
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SLIMME EIGENSCHAPPEN

HET GAAT OM DE DETAILS
Husqvarna kettingzagen zitten propvol slimme eigenschappen waardoor  
ze ergonomisch te hanteren zijn en bovendien makkelijk te starten. Het 
duurzame design is, net als de veiligheidsfuncties, ongeëvenaard om  
u en uw machine in een goede werkconditie te houden.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING

BESCHERM UZELF  
EN WERK VEILIGER
Onze uitgebreide reeks beschermende uitrusting biedt de nieuwste 
innovaties op het gebied van design en materialen. Al onze kleding 
biedt u het beschermingsniveau en het comfort dat u nodig heeft  
om uw werk uit te voeren, niet alleen veilig, maar ook efficiënt.  
Lees meer op bladzijde 152.

X-CUT™ KETTINGEN EN X-FORCE™ ZAAGBLADEN

ZAAGPRESTATIES OP EEN COMPLEET NIEUW NIVEAU
De nieuwe lijn X-CUT™ kettingen en X-FORCE™ zaagbladen zijn specifiek voor Husqvarna kettingzagen 
ontworpen. Elk detail is geoptimaliseerd voor uitmuntende scherpte, extreme duurzaamheid en laag gewicht. 
Met indrukwekkende zaagprestaties en maximale resultaten als resultaat, bij een minimale downtime.  
Lees meer op bladzijde 40.

  KETTINGZAGEN  
MET ACCUVOEDING

SCHOON EN STIL,  
DOCH KRACHTIG
Minder trillingen en minder lawaai. En geen 
directe uitstoot. Maar wel met alle kracht die  
u nodig hebt om de klus te klaren. Bovendien 
kunt u met één druk op de knop gemakkelijk 
starten en stoppen. Onze krachtige ketting-
zagen met accuvoeding helpen u op weg naar 
een betere – en productieve – werkdag.
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AUTOTUNE™

VOLLEDIGE MOTORPRESTATIES,  
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN 
Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale 
prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische 
functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij 
compenseert voor factoren zoals luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, 
brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstoppen van de luchtfilter. 
Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburator nooit meer met de 
hand bij te stellen. 

AIR INJECTION™

HOUDT HET STOF WEG. EN U BEZIG.
Air Injection™ is een waardevolle functie die de lucht efficiënt reinigt 
voordat deze in de motor komt. Door de binnenkomende lucht te 
centrifugeren worden zaagstof en andere deeltjes verwijderd en raakt 
de filter niet verstopt, hierdoor kan de motor veel langer doorwerken 
zonder dat u de filter hoeft schoon te maken. Het beschermt de motor 
bovendien tegen onnodige slijtage, voor een aanzienlijk langere 
levensduur.

UITGEBREID GETEST

WE HEBBEN HARD ONS BEST GEDAAN 
OM HEM KAPOT TE KRIJGEN, ZODAT 
U DAT NIET GEBEURT
Al onze kettingzagen worden uitgebreid getest, zowel in laboratoria  
als in het veld. We testen de machines enkele honderden uren in test-
installaties met vloeistofkoppeling, waarbij ze bij verschillende snelheden 
worden belast ter simulatie van veelvoorkomende werkomstandig heden. 
We doen dit om problemen met de temperatuur of duurzaamheid te 
detecteren. Om problemen met trillingen op te sporen, laten we de ketting-
zagen ook enkele honderden uren voluit lopen in testinstallaties in  
het laboratorium.
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AIR INJECTION™

HOUDT STOF WEG.  
EN U AAN DE GANG. 
Husqvarna Air Injection™ technologie gebruikt de centrifugale kracht 
van de machineventilator om te zorgen voor een betere luchtreiniging. 
Dankzij deze toepassing wordt de hoeveelheid zaagstof in de lucht 
minder en de levensduur van de motor wordt aanzienlijk groter. 
Hierdoor is een langere bedrijfstijd mogelijk.

LOW VIB®

BLIJF ALERT EN  
BESCHERM UW VINGERS 
TEGEN TRILLINGEN
Dankzij efficiënte trillingsdemping kunt u 
gedurende een langere tijd comfortabel en 
efficiënt werken. Door de tank en handgrepen 
van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden 
met zorgvuldig afgestemde antitrilelementen 
zijn we erin geslaagd om de trillingen in de 
handgrepen aanzienlijk te verminderen. Dit helpt 
allemaal om uw armen en handen te ontzien, 
zodat u ook op de lange termijn gezond blijft.
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AAN ZIJKANT BEVESTIGDE  
KETTINGSPANNER

SNELLE EN MAKKELIJKE INSTELLING
Een strakke ketting is essentieel voor uw kettingzaag om veilig en 
efficiënt te presteren. Daarom moet u de kettingspanning regelmatig 
controleren wanneer u de zaag gebruikt. Husqvarna kettingzagen 
worden geleverd met een aan de zijkant bevestigde kettingspanner, 
waarmee het aanpassen snel en makkelijk gaat. 

SNOEIPRESTATIES

MET GEMAK LANGS  
DE STAM BEWEGEN
Onze kleine en middelgrote professionele kettingzagen 
zijn ideaal voor snoeiwerkzaamheden. Het zaagblad is 
korter waardoor u – mede door de hoge kettingsnelheid, 
indrukwekkende zaagprestaties en uitstekende 
manoeuvreerbaarheid – de kettingzaag makkelijk en 
comfortabel rond de stam beweegt, met minimale 
belasting van uw lichaam.
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HUSQVARNA

562 XP® 

HUSQVARNA

572 XP® 

HUSQVARNA

560 XP® 

KETTINGZAGEN

HUSQVARNA

565 

HUSQVARNA

555 

ASSORTIMENT KETTINGZAGEN

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Kettingsteek, inch  Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm  Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg.  
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 36–39.

Krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 60 cc 
kettingzaag met een uitstekende vermogen/
gewicht-verhouding voor kappen, snoeien en in 
stukken zagen van kleine tot middelgrote bomen én 
voor uitdagende boomverzorging. Het slanke 
ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor 
efficiënt, betrouw baar en comfortabel werken. 
Bovendien kunnen zaagbladen tot 28" (70 cm) 
gemonteerd worden.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Verwarmde handgrepen en carburateur 
(optioneel)

Krachtige en duurzame 70 cc kettingzaag met een 
uitstekende vermogen/gewicht-verhouding voor 
kappen, snoeien en in stukken zagen van grote 
bomen. Het slanke ontwerp en innovatieve functies 
zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel 
werken. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

Krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 60 cc 
kettingzaag met een uitstekende vermogen/
gewicht-verhouding voor kappen, snoeien en in 
stukken zagen van kleine tot middelgrote bomen én 
voor uitdagende boomverzorging. Het slanke 
ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor 
efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Verwarmde handgrepen en carburateur 
(optioneel)

Krachtige en duurzame 70 cc kettingzaag voor 
kappen, snoeien en in stukken zagen van grote 
bomen. Het slanke ontwerp en de grote hoeveelheid 
innovatieve functies zorgen voor efficiënt, 
betrouwbaar en comfortabel werken.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

Een krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 
60 cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in 
stukken zagen van kleine en middelgrote bomen. 
Het slanke ont werp en alle functies zorgen voor 
efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 70,6 cm³

 4,3 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,6 kg

 70,7 cm³

 4,1 kW

 3 /8"

 40–70 cm

 6,6 kg

 59,8 cm³

 3,5 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,1 kg

 59,8 cm³

 3,5 kW

 .325" / 3 /8"

 33–60 cm

 5,9 kg

 70,6 cm³

 3,7 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,5 kg

 59,8 cm³

 3,1 kW

 .325" / 3 /8"

 33–60 cm

 5,9 kg

HUSQVARNA

372 XP® 

Robuuste kettingzaag van 70 cc met een uit-
stekende vermogen-gewichtsverhouding, voor 
vellen, snoeien en korten van grote bomen. 
Gebouwd voor maximale productiviteit, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®
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ASSORTIMENT KETTINGZAGEN

BOSBOUWGEREEDSCHAPPEN

ALLE ANDERE ZAKEN 
DIE U IN HET BOS NODIG 
KUNT HEBBEN
Uw kettingzaag is waarschijnlijk uw belangrijkste 
gereedschap, maar het is zeker niet het enige. 
Of u nu een bosbouwer bent of professioneel 
bomen verzorgt, wij hebben een breed assorti-
ment te bieden, van velhulpmiddelen en bijlen 
tot gereedschaps riemen en tassen. Uiteraard 
voldoet alles aan onze hoge normen op het 
gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid.  
Lees meer op bladzijde 44.

 70,7 cm³

 3,6 kW

 3 /8"

 40–70 cm

 6,4 kg

HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

VERBETER UW VAARDIGHEDEN
Welkom bij de Husqvarna Chainsaw Academy. Uw online bron voor informatie over veilig, 
praktisch en efficiënt werken met de kettingzaag. Een perfecte gids voor professionals. 
Ongeacht de ervaring die u hebt en hoeveel bomen u in de loop der jaren hebt omgezaagd, 
is er altijd ruimte voor verbetering. Zodat je voorbereid bent voor bossen  
met stormschade en alle andere ongewone en gevaarlijke zaken die  
de elementen kunnen veroorzaken.  
Ga naar chainsawacademy.husqvarna.com 

HUSQVARNA

365 

Robuuste kettingzaag van 70 cc voor vellen, 
snoeien en korten van grote bomen. Gebouwd voor 
maximale productiviteit, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®



30

HUSQVARNA

545 Mark II
HUSQVARNA

550 XP® Mark II
HUSQVARNA

543 XP® 

HUSQVARNA

540i XP® 
HUSQVARNA

535i XP® 

  .325"mini / 3 /8"mini

 30–40 cm

 2,9 kg

 .325"mini

 25–35 cm

 2,6 kg

KETTINGZAGEN

Efficiënte 43 cc kettingzaag voor kleine en middel-
grote bomen én voor uitdagende boomverzorging. 
Het lage gewicht en hoge kettingsnelheid  
maken hem ideaal voor snoeien. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ Verwarmde handgrepen (optioneel)

Een lichtgewichte en krachtige accu-kettingzaag. 
Ideaal voor het verkleinen van de kroon en kappen 
van kleinere bomen waar u het extra bereik van  
een kettingzaag met achterhandgreep goed kunt 
gebruiken. Heeft uitmuntende ergonomie, hoge 
kettingsnelheid en alle comfort van een accu 
zonder afbreuk te doen aan prestaties. 

 ■ Borstelloze E-TORQ motoren

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weersbestendig (IPX4)

 ■ Snoeiprestaties van 35 cc

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

Krachtige, duurzame en gemakkelijk te manoeuvreren 
50 cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in 
stukken zagen van kleine en middelgrote bomen. 
Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies 
zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel 
werken.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Verwarmde handgrepen en carburateur 
(optioneel)

Krachtige, duurzame en gemakkelijk te manoeuvreren 
50 cc kettingzaag met uitstekende prestaties en 
uitstekende zaagcapaciteit voor kappen, snoeien  
en in stukken zagen van kleine tot middelgrote 
bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het 
slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen  
voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

 ■ Low Vib®

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Verwarmde handgrepen en carburateur 
(optioneel)

 50,1 cm³

 2,7 kW

 .325"

 33–50 cm

 5,3 kg

 50,1 cm³

 3,0 kW

 .325"

 33–50 cm

 5,3 kg

 43,1 cm³

 2,2 kW

 .325"

 33–45 cm

 4,5 kg

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Kettingsteek, inch  Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm  Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg.  
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 36–39.

Een accukettingzaag met handgreep aan de achter-
zijde en een indrukwekkend vermogen, te vergelijken 
met dat van een professionele 40 cc-kettingzaag 
op benzine. Ideaal voor het verwijderen en uitdunnen 
van bomen, maar ook voor boomver zorgingswerk-
zaamheden van op de grond. Beschikt over een 
geavanceerde gebruikersinterface met accustatus 
en start/stop, uitstekende ergonomie en een 
gebruiksvriendelijke balans en wendbaarheid.  
Moet worden gebruikt i.c.m. BLi300- of BLi200X-
accu voor volledig rendement.

 ■ Borstelloze E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord met accustatus

 ■ Weerbestendig (IPX4)

 ■ Snoeiprestaties van 40 cc

NIEUW
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PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING

BESCHERM UZELF  
EN WERK VEILIGER
Onze uitgebreide reeks beschermende uitrusting biedt de nieuwste 
innovaties op het gebied van design en materialen. Al onze kleding 
biedt u het beschermingsniveau en het comfort dat u nodig heeft  
om uw werk uit te voeren, niet alleen veilig, maar ook efficiënt.  
Lees meer op bladzijde 47 en 156.

HUSQVARNA 545 Mark II EN 550 XP® Mark II

EEN NIEUWE GENERATIE SNOEIPRESTATIES
Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn het allerbelangrijkst wanneer 
u de uitdagingen van bosbouwwerkzaamheden aangaat. Met de nieuwe 
en bijgewerkte Husqvarna 545 Mark II en 550 XP Mark II, ervaart u 
werkelijk indrukwekkende wendbaarheid – nu nog verder verbeterd 
door de nieuwe gewichtsbesparing – evenals uitstekende snoei-
prestaties in combinatie met snelle acceleratie en eenvoudige, 
betrouwbare starts. Allemaal verpakt in een slanke maar duurzame 
kettingzaag die een lange levensduur garandeert.
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HUSQVARNA

T540 XP®

HUSQVARNA

T535i XP®
HUSQVARNA

T540i XP®

HUSQVARNA

T435
HUSQVARNA

T525

 37,7 cm³

 1,8 kW

  .325"mini / 3 /8"mini

 30–40 cm

 3,9 kg

  .325"mini

 25–35 cm

 2,4 kg

  .325"mini

 30–40 cm

 2,5 kg

 35,2 cm³

 1,5 kW

 .325"mini / 3 /8"mini

 30–35 cm

 3,4 kg

 27,0 cm³

 1,1 kW

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

 20–30 cm

 2,7 kg

Medium-grote, lichtgewicht 35 cc snoeikettingzaag 
voor alle voorkomende professionele boomver-
zorging. Dankzij het lage gewicht en goed gebalan-
ceerde zaaghuis kunt u er gemakkelijk mee werken. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

Zeer lichte en goed gebalanceerde 27 cc 
snoeikettingzaag. Dankzij de snelle acceleratie, 
gemakkelijke start en geweldige betrouwbaarheid  
is deze zaag een efficiënte keuze voor trimmen, 
snoeien en bijwerken van kleine boomkruinen.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Air Injection™

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

Een snoeikettingzaag met tophandle die tegelijkertijd 
licht en krachtig is, Het geleverd vermogen is namelijk 
gelijk aan een benzinekettingzaag van 35 cc. Ideaal 
voor het bijwerken van kronen en verwijderen van 
kleinere bomen. Heeft een uitstekende ergonomie, 
een hoge kettingsnelheid en alle comfort van 
accuvermogen.

 ■ Borstelloze E-TORQ motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord 

 ■ Weersbestendig (IPX4)

 ■ Snoeiprestaties van 35 cc

ASSORTIMENT SNOEIKETTINGZAGEN

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Kettingsteek, inch  Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm  Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg.  
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 36–39.

Dankzij de 38cc-motor is dit een indrukwekkend 
krachtige kettingzaag met bovenhandgreep. Het 
perfecte gereedschap voor allerlei professionele 
boomverzorgingswerkzaamheden, wanneer 
uitmuntende prestaties én een uitstekende 
ergonomie nodig zijn.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ AutoTune™

Onze krachtigste accukettingzaag met handgreep 
aan de bovenzijde en een indrukwekkend vermogen 
is te vergelijken met dat van een professionele 
40 cc-kettingzaag op benzine. Ideaal voor boomver-
zorging en klimwerk dankzij de uitstekende ergonomie 
en een laag gewicht. Beschikt over een geavanceerde 
gebruikersinterface met accustatus en start/stop, 
uitstekende ergonomie en een gebruiksvriendelijke 
balans en wendbaarheid. Moet worden gebruikt 
i.c.m. BLi300- of BLi200X-accu voor volledig 
rendement.

 ■ Borstelloze E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord met accustatus

 ■ Weerbestendig (IPX4)

 ■ Snoeiprestaties van 40 cc

NIEUW
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ASSORTIMENT SNOEIKETTINGZAGEN

HUSQVARNA T540i XP® EN 540i XP®

WE ZIJN STERKER DAN OOIT
Indrukwekkend vermogen dat vergelijkbaar is met dat  
van benzinekettingzagen met een vermogen van 40 cc.  
Start en stop de kettingzaag met één druk op de knop.  
En geen uitlaten. De accukettingzagen van Husqvarna  
staan voor innovatie en technologie op boomverzorgings-
gebied die naar een hoger niveau zijn getild.

ACCESSOIRES VOOR BOOMVERZORGERS

KLAAR VOOR DE BOOMTOPPEN
Het assortiment accessoires voor boomverzorgers van Husqvarna  
is geschikt voor professionals die op hoogwaardige hulpmiddelen 
vertrouwen om hoogwaardig werk te leveren. Helmen, hoogwaardige 
werplijnen en gewichten, wiggen, karabijnhaken en stevige lijntassen  
– u kunt op ons vertrouwen. Lees verder op pagina’s 47 en 154.
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HUSQVARNA

525P5S
HUSQVARNA

525P4S

HUSQVARNA

530iP4

HUSQVARNA

525PT5S

HUSQVARNA

530iPX

 25,4 cm³

 1,0 kW

 3 /8"mini

 25–30 cm

 340 cm

 6,4 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 3 /8"mini

 25–30 cm

 243 cm

 5,3 kg

 1 /4"

 25–30 cm

 250 cm

 3,4 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 1 /4"

 25–30 cm

 402 cm

 7,0 kg

 3 /8"

 25–30 cm

 180 cm

 3,1 kg

KETTINGZAGEN

HUSQVARNA

530iPT5

 1 /4"

 25–30 cm

 400 cm

 5,0 kg

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

LEER OVER HET BALANCE FLEX  
HARNAS OP PAGINA 73

25 cc stoksnoeizaag met een deelbare steel voor 
een groot bereik en gemakkelijk transport tussen 
werkplekken. Laag gewicht, uitmuntende ergonomie 
en onovertroffen balans laten u comfortabel werken, 
zelfs bij lastig bereikbare vegetatie. Gebruik het 
Balance Flex draagstel voor een betere 
werkhouding.

 ■ X-Torq®

 ■ Deelbare steel

Deze 25 cc stoksnoeizaag is ontworpen voor 
gemakkelijker manoeuvreren en biedt uitmuntende 
ergonomie en onovertroffen balans waardoor stress 
en spanning, die komen van werken in slechte 
posities, voorkomen worden. 

 ■ X-Torq®

25 cc stoksnoeizaag met een telescopische steel 
voor het grootste bereik. De uitmuntende ergonomie 
en onovertroffen balans zorgen dat u kwaliteits- 
resultaten behaalt met een minimum aan inspanning. 
Gebruik het Balance Flex draagstel voor een betere 
werkhouding.

 ■ X-Torq®

 ■ Telescopische steel

Accu-stoksnoeizaag met een geleverd prestatiever-
mogen dat gelijk is aan een 30 cc benzinemachine. 
Zijn lage gewicht, uitmuntende ergonomie en stille 
werking zorgen voor een comfortabel gebruik, 
 overal en altijd. 

 ■ Borstelloze E-TORQ motoren

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weersbestendig (IPX4) 

 ■ Zaagkop met afgeslankt ontwerp

Accu-bosmaaier die ook als stoksnoeizaag gebruikt 
kan worden (de zaagkop kan 90 graden gedraaid 
worden) met een geleverd vermogen dat gelijk is 
aan een 30 cc benzinemodel. Zijn lage gewicht, 
uitmuntende ergonomie en stille werking zorgen 
voor een comfortabel gebruik, overal en altijd.

 ■ Borstelloze E-TORQ motoren

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weersbestendig (IPX4) 

 ■ Aanpasbare zaagkop met afgeslankt ontwerp

Accu-stoksnoeizaag met een telescopische steel 
die ons grootste bereik biedt en een geleverd 
vermogen dat gelijk is aan een 30 cc benzine-
machine. Zijn lage gewicht, uitmuntende ergonomie 
en stille werking zorgen voor een comfortabel 
gebruik, overal en altijd. 

 ■ Borstelloze E-TORQ motoren

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weersbestendig (IPX4) 

 ■ Telescopische steel

 ■ Zaagkop met afgeslankt ontwerp

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Kettingsteek, inch   Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm  Max. lengte met zaaguitrusting, cm   
 Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 36–39.

ASSORTIMENT STOKSNOEIZAGEN
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DESIGN ZAAGKOP

INDRUKWEKKENDE PRECISIE  
EN EEN HELDER ZICHT
Met Husqvarna stoksnoeizagen kunt u in een comfortabele 
werkhouding staan en altijd totale controle hebben. De sleutel is  
het slimme ontwerp van de zaagkop waardoor de zaag uitzonderlijk 
goed gebalnceerd is. Ook heeft u onbelemmerd zicht op wat u aan  
het snoeien bent wat verder verbeterd wordt doordat het zaagblad  
aan de linkerkant zit in plaats van rechts. 

  ACCU RANGE

MAKKELIJKER WORDT HET NIET
Het is makkelijk om dol te zijn op onze accu-
stoksnoeizagen. Zonder het lawaai, dampen  
en trillingen wordt het werk een stuk minder 
vermoeiend, zodat u de hele dag alert blijft.  
En daarbij krijgen uw presta ties een boost  
door het hoge koppel van de elektrische motor. 
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KETTINGZAGEN OP BENZINE 572 XP® 372 XP® 565 365 562 XP® 560 XP® 555 550 XP® Mark II 545 Mark II 543 XP®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 70,6 70,7 70,6 70,7 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 43,1

Vermogensoutput, kW 4,3 4,1 3,7 3,6 3,5 3,5 3,1 3,0 2,7 2,2

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 107 110 105 110 106 106 106 107 106 101

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (Lwa) dB(A) ** 120 109 119 119 118 118 118 117 116 113

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s² *** 5,4 / 4,1 5,7/8,0 5,2/5,3 5,7/8,0 3,2 / 5,0 4,4 /5,3 3,2 / 5,0 3,3 /4,9 3,6 /4,1 4,5 /4,2

Kettingsteek, inch 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 .325/3 /8 .325/3 /8 .325 .325 .325

Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 38-70 / 15-28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,6 6,6 6,5 6,4 6,1 5,9 5,9 5,3 5,3 4,5

FUNCTIES

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Smart Start®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •

Instelbare oliepomp  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Automatische kettingrem  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Magnesium carter  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Snelsluiting op luchtfilterdeksel  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••

Snelsluiting op luchtfilter  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••

Air Injection™  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Kettingspanner aan zijkant  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq® motor  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Gecombineerde choke/stophendel  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

Kliksluiting cilinderdeksel  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

Verwarmde handgrepen — — — —  • • (optioneel)  • • (optioneel) —  • • (optioneel)  • • (optioneel)  • • (optioneel)

Verwarmde carburateur — — — —  • • (optioneel)  • • (optioneel) —  • • (optioneel)  • • (optioneel) —

AutoTune™  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

Brandstofpomp  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Geborgde zaagbladmoeren  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

Kijkglas brandstofpeil  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

KETTINGZAGEN MET ACCUVOEDING 540i XP® 535i XP®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 95 93

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA), dB(A) ** 106 106

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² *** 3,6 /3,7 2,5 / 2,8

Kettingsteek, inch .325mini / 3 /8mini .325mini

Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch 25 –40 /12 –16 25 –35 /10 –14

Gewicht (excl. accu en zaagelementen) kg 2,9 2,6

FUNCTIES

savE™  • •  • •

Opklapdop tank  • •  • •

Automatische kettingrem  • •  • •

Intuïtief toetsenbord met accustatus  • • —

Intuïtief toetsenbord —  • •

Geborgde zaagbladmoeren  • •  • •

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine  
zijn inclusief statische onzekerheid. **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde  
overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG,  inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868. ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen,  
gemeten volgens EN ISO 22867, m /s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1 m /s².

KETTINGZAGEN
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KETTINGZAGEN OP BENZINE 572 XP® 372 XP® 565 365 562 XP® 560 XP® 555 550 XP® Mark II 545 Mark II 543 XP®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 70,6 70,7 70,6 70,7 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 43,1

Vermogensoutput, kW 4,3 4,1 3,7 3,6 3,5 3,5 3,1 3,0 2,7 2,2

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 107 110 105 110 106 106 106 107 106 101

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (Lwa) dB(A) ** 120 109 119 119 118 118 118 117 116 113

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s² *** 5,4 / 4,1 5,7/8,0 5,2/5,3 5,7/8,0 3,2 / 5,0 4,4 /5,3 3,2 / 5,0 3,3 /4,9 3,6 /4,1 4,5 /4,2

Kettingsteek, inch 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 .325/3 /8 .325/3 /8 .325 .325 .325

Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 38-70 / 15-28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,6 6,6 6,5 6,4 6,1 5,9 5,9 5,3 5,3 4,5

FUNCTIES

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Smart Start®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •

Instelbare oliepomp  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Automatische kettingrem  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Magnesium carter  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Snelsluiting op luchtfilterdeksel  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••

Snelsluiting op luchtfilter  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••

Air Injection™  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Kettingspanner aan zijkant  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq® motor  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Gecombineerde choke/stophendel  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

Kliksluiting cilinderdeksel  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

Verwarmde handgrepen — — — —  • • (optioneel)  • • (optioneel) —  • • (optioneel)  • • (optioneel)  • • (optioneel)

Verwarmde carburateur — — — —  • • (optioneel)  • • (optioneel) —  • • (optioneel)  • • (optioneel) —

AutoTune™  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

Brandstofpomp  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Geborgde zaagbladmoeren  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

Kijkglas brandstofpeil  • • —  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —

*Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie voor het 
equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen 
is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau,  volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau  
bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent  trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

KETTINGZAGEN

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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KETTINGZAGEN MET BOVENHANDGREEP EN BENZINEMOTOR T540 XP® T435 T525

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 37,7 35,2 27,0

Vermogensoutput, kW 1,8 1,5 1,1

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 104 103 98

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (Lwa) dB(A) ** 116 114 111

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s² *** 3,5 /4,2 3,6 /3,9 4,9 / 5,2

Kettingsteek, inch 3 /8mini / .325mini 3 /8mini / .325mini 3 /8mini /1/4 /.325mini

Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch 30 – 40 /12 –16 30 – 35 /12 –14 20-30 /8-12

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 3,9 3,4 2,7

FUNCTIES

X-Torq® motor  • •  • •  • •

Low Vib®  • •  • •  • •

Smart Start®  • •  • •  • •

Automatische kettingrem  • •  • •  • •

Instelbare oliepomp  • •  • •  • •

Brandstofpomp  • •  • •  • •

Snelsluiting op luchtfilterdeksel  • •  • •  • •

Snelsluiting op luchtfilter  • •  • •  • •

Kettingspanner aan zijkant  • •  • •  • •

Opklapdoppen tank  • •  • •  • •

Air Injection™  • • —  • •

Geborgde zaagbladmoeren  • • —  • •

Magnesium carter  • • —  • •

Oog voor riem  • • —  • •

AutoTune™  • • — —

Kijkglas brandstofpeil  • • — —

*Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie voor het equivalente 
geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in 
de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau,  volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent  trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

ACCU-SNOEIKETTINGZAGEN T540i XP® T535i XP®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 92 93

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA), dB(A) ** 103 106

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² *** 2,1 / 3,4 2,0 / 2,4

Kettingsteek, inch .325mini .325mini

Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch 25 –40 /12 –16 25 –35 /10 –14

Gewicht (excl. accu en zaagelementen) kg 2,5 2,4

FUNCTIES

savE™  • •  • •

Intuïtief toetsenbord met accustatus  • • —

Intuïtief toetsenbord —  • •

Automatische kettingrem  • •  • •

Riem oog  • •  • •

Opklapdop tank  • •  • •

Geborgde zaagbladmoeren  • •  • •

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine zijn inclusief statische onzekerheid. 
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG,  inclusief statistische afwijkingen. 
Gemeten conform ISO 22868. ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m /s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1 m /s².

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

KETTINGZAGEN
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STOKSNOEIZAGEN MET BENZINEMOTOR 525PT5S 525P5S 525P4S

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 25,4 25,4 25,4

Vermogensoutput, kW 1,0 1,0 1,0

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 89 90 91

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA), dB(A) ** 107 107 107

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s² *** 6,3 / 5,3 2,3 / 3,7 2,9 / 3,2

Kettingsteek, inch 1 /4 3 /8mini 3 /8mini

Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch 25 –30 /10 –12 25 –30 /10 –12 25 –30 /10 –12

Max. lengte met zaaguitrusting, cm 402 340 243

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 7,0 6,4 5,3

FUNCTIES

X-Torq® motor  • •  • •  • •

Auto return stopschakelaar  • •  • •  • •

Kettingsmering  • •  • •  • •

Kettingspanner  • •  • •  • •

Brandstofpomp  • •  • •  • •

Stootbescherming achter  • •  • •  • •

Stand alone starter  • •  • •  • •

Telescopische steel  • • — —

Balanceerelement —  • • —

Deelbare steel —  • • —

INCLUSIEF HARNAS

Standaard enkel  • •  • •  • •

Balance Flex ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

( ) = Accessoire *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie 
voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau 
voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluids vermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). 
***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau 
hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

ACCU STOKZAGEN 530iPX  530iPT5  530iP4

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-ion Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)  96 83 88

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A) 101 98 98

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s² * 1,2 /2,6 1,0 / 1,2 1,0 / 0,9

Kettingsteek, inch 3 /8 1/4 1/4

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12

Lengte, verlengd, zonder zaagelementen, cm 180 400 250

Gewicht (excl. accu en zaaguitrusting) kg 3,1 5,0 3,4

FUNCTIES

savE™  • •  • •  • •

Intuïtief toetsenbord  • •  • •  • •

Harnas oog  • •  • •  • •

Stootbescherming achter  • •  • •  • •

Geborgde zaagbladmoeren  • •  • •  • •

Opklapdop tank  • •  • •  • •

Telescopische Staal —  • • —

INCLUSIEF HARNAS

Standaard enkel —  • •  • •

Accu draagstel voor op uw rug  • • — —

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een  typische statistische dispersie  
(standaardafwijking) van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische  
afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868. ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m /s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 2 m /s².

KETTINGZAGEN
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Een optimaal laspatroon voor 
betere duurzaamheid en stijfheid

X-CUT™ KETTINGEN EN X-FORCE™ ZAAGBLADEN

ONTWORPEN DOOR HUSQVARNA 
VOOR UW HUSQVARNA
Bij Husqvarna zijn we experts in het maken van kettingzagen. Wij weten hoe belangrijk de brandstof, het zaagblad en 
de ketting zijn voor de totale prestaties. Wij zien deze dan ook als integraal onderdeel van de kettingzaag, en niet als 
toevoegingen. Daarom hebben we onze unieke expertise gebruikt om de optimale brandstof, zaagbladen en kettingen 
te ontwikkelen, specifiek voor Husqvarna kettingzagen. Voor een perfecte passing en prestaties, zijn onze X-CUT™ 
SP33G de eerste kettingen die tegelijkertijd met onze kettingzagen zijn ontwikkeld in onze productielocatie in Huskvarna. 
Met dit proces zijn de kettingen aanzienlijk verbeterd, wat een echt verschil maakt voor het vermogen van de 
kettingzaag. Probeer het zelf. 
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Versterkt, onderhoudsvrij 
neustandwiel

Een breder zaagblad voor 
betere duurzaamheid

Een geoptimaliseerd profiel voor 
minder slijtage en een langere 
levensduur

Een geoptimaliseerd ontwerp voor de 
middenplaat voor een lager gewicht en 
een sterker zaagblad met een langere 
levensduur.

DUURZAME, LICHTGEWICHT ZAAGBLADEN

HUSQVARNA X-FORCE™
X-FORCE™ is het antwoord van Husqvarna op de uitdaging van het 
perfecte zaagblad. Een zaagblad dat licht van gewicht en onder houdsvrij 
is. Het verlicht uw taken, maar is wel duurzaam genoeg om gedurende 
lange tijd zwaar werk te verzetten. Husqvarna X-FORCE™ zaagbladen 
worden ontwikkeld in combinatie met Husqvarna X-CUT™ zaagkettingen 
en zijn geoptimaliseerd voor Husqvarna kettingzagen. Het resultaat is 
een zaagsysteem dat ervoor zorgt dat uw zaagketting op een compleet  
nieuw niveau presteert en snelle, nauwkeurige zaagsnedes oplevert  
met minimaal wrijvingsverlies.

MEER BEDRIJFSTIJD EN MINDER 
ONDERHOUD 
Schakels, materialen en productieprocessen 
worden steeds verder verfijnd, zodat de 
X-CUT™ ketting ongekend scherp wordt en, 
nog belangrijker, veel langer scherp blijft 
voordat u weer moet vijlen.

MINDER AFSTELLEN EN MINDER RISICO  
OP BESCHADIGING
De X-CUT™ ketting is in de fabriek voor- 
gespannen. U kunt dus langer werken voor u 
de ketting weer moet opspannen. De ketting 
hoeft niet onnodig gespannen te worden. Het 
risico van beschadiging van het zaagsysteem 
door een slappe ketting wordt ook minder.

MINDER KOSTEN EN MINDER SERVICE 
Een zorgvuldige, evenwichtige combinatie 
van constructie, materialen en processen 
betekent een uitstekende, dynamische 
duurzaamheid. De slijtage van het 
zaagsysteem vermindert en daarmee 
ook de noodzaak van service.

BETERE RESULTATEN, MAKKELIJKER 
WERK
X-CUT™ is gemaakt om sneller te zagen 
en is direct uit de verpakking klaar voor 
gebruik. Dat verbetert uw efficiëntie – en uw 
resultaten. Door het soepele zagen is min-
der aanvoerkracht nodig en zo wordt het 
werk minder  inspannend voor uw lichaam.

GOUDEN BINDBANDJE
Door het intuïtieve gouden bindbandje 
hoeft u niet op zoek naar het beginpunt. 
Dat maakt het vijlen van de ketting een 
stuk simpeler.

MINIMALE STILSTAND, MAXIMALE RESULTATEN

HUSQVARNA X-CUT™
SP33G zaagkettingen zijn de eerste zaagkettingen die zijn ontwikkeld, 
ontworpen en geproduceerd door Husqvarna, in de stad Huskvarna in 
Zweden, waar ook onze kettingzagen worden ontwikkeld en getest. 
Husqvarna X-CUT™ zaagkettingen zijn ontwikkeld voor optimale prestaties, 
zodat u zonder onderbrekingen kunt blijven werken. U zult het verschil 
voelen en op termijn meer productie leveren.



42 KETTINGZAGEN

HUSQVARNA X-FORCE™ ZAAGBLADEN
De X-FORCE™ gelamineerde zaagbladen bieden eenvoudiger onderhoud en een 
verbeterde productiviteit. Afhankelijk van het model zijn deze voordelen afkomstig  
van functies zoals bijgewerkte profielen, een groter neustandwiel, uitsparingen in  
de middenplaat, extra lagers, ondersteunende kappen en het verwijderen van het 
smeergat. Verkrijgbaar in 3 /8" (15 –20"), 3 /8"mini (12 – 16") en .325" (13 –20").

HUSQVARNA CARVINGBLAD
Sculptuurzaagbladen hebben een kleinere neusradius en zijn geschikt voor beeldhouwwerk 
(carving) en ander precisiewerk. Verkrijgbaar in 1/4" (10 –12").

HUSQVARNA X-TOUGH™-ZAAGBLADEN MET HARDE KOP
Solide zaagbladen met geharde neus, gebruikt voor harde houtsoorten, dikke schors  
en in zeer zanderige, stoffige of roetige omstandig heden. De zaagbladen hebben een 
coating om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. Verkrijgbaar in 3 /8" (18 –28") 
en .404" (24 –42").

HUSQVARNA GELAMINEERDE ZAAGBLADEN MET NEUSWIEL
De zachte curve en kleine neusradius van de gelamineerde zaagbladen met neuswiel, 
verminderen het risico van terugslag en maken een goede zaagcontrole mogelijk. 
Gecoate zaagbladen om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. Verkrijgbaar  
in 3 /8"mini (10 –16").

HUSQVARNA X-PRECISION™ ZAAGBLADEN
De X-Precision™ zaagbladen zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de  
X-CUT™ SP21G ketting Husqvarna accu-aangedreven professionele kettingzagen.  
De optimale totale geometrie en kleine neusradius zorgen voor efficiënt zagen  
met nauwkeurigheid, uitmuntende insteekeigenschappen en minder risico van  
terugslag. Verkrijgbaar in 1/325"mini (10 16").

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Pixel .325"-ketting van 1,3 mm met afgeronde zaagtanden, met lage terugslag en lage rek. 
De smalle zaagsnede zorgt voor een indrukwekkende zaagefficiëntie. Ontwikkeld voor 
professioneel gebruik op middelgrote kettingzagen, tot 55 cc. Originele uitrusting op  
de meeste Husqvarna 550 XP®-kettingzagen.

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G is een .325"-ketting van 1,1 mm met afgeronde zaagtanden en een lage terugslag, 
speciaal ontwikkeld om de zaagsnelheid en -efficiëntie te verhogen voor accuketting-
zagen die fulltime worden gebruikt. De ketting is energiezuinig en de geoptimaliseerde 
geometrie zorgt voor een consistent glad zaagresultaat, een uitstekende boring en een 
betere hanteerbaarheid en wendbaarheid – belangrijke kenmerken bij boomonderhoud. 
Past op de X-Precision™-zaagbladen.

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Een robuuste 3/8"-ketting van 1,5 mm met vierkante zaagtanden voor fulltime 
professioneel gebruik. De ketting is volledig gemaakt door Husqvarna om ervoor te zorgen 
dat uw kettingzaag de beste resultaten biedt. Dankzij de indrukwekkende duurzaamheid 
en de zaagefficiëntie, de scherpte die lang meegaat en de lage rekbaarheid, biedt deze 
ketting betere resultaten, is er minder onderhoud nodig en zijn de kosten lager.

HUSQVARNA X-CUT™ S85
Een geavanceerde 3/8"-ketting van 1,5 mm met afgeronde zaagtanden, gemaakt voor 
zwaar gebruik, minder gevoelig voor vuil en gemakkelijker te slijpen. De S85 is speciaal 
ontworpen voor kettingzagen van Husqvarna voor een indrukwekkend zaagvermogen, 
zelfs onder zware omstandigheden. Het robuuste chassis en het geoptimaliseerde 
zaagmateriaal bieden perfecte kant-en-klare prestaties en duurzaamheid.

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
Deze 3/8" mini-S93G-ketting van 1,3 mm met afgeronde zaagtanden is ontwikkeld voor 
kleinere zagen met boven- of achterhandgreep. Geoptimaliseerde geometrie en schuren 
zorgen voor een hoge zaagsnelheid en een lage terugslag. Een hoog rendement dat is 
afgestemd op het beschikbare vermogen van de kettingzaag zorgt voor een soepel en 
nauwkeurig zaagresultaat.

HUSQVARNA X-TOUGH™-ZAAGBLADEN MET VERVANGBAAR 
NEUSTANDWIEL
Solide RSN-zaagblad met fantastische duurzaamheid en robuustheid. De belasting wordt 
overgebracht op het hoogwaardige rollager. De zaagbladen zijn voorzien van een coating 
die tegen krassen en corrosie beschermt. De vervangbare punt is verkrijgbaar als 
reserveonderdeel. Verkrijgbaar in 3 /8" (18–28").
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MONTAGEPUNT KLEIN ZAAGBLAD MONTAGEPUNT GROOT ZAAGBLAD
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GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL 
•• •• H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-58 501 84 40-58
•• •• H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-64 501 84 40-64

•• •• H38 Pixel 10" / 25 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-40 581 80 79-40
•• •• H38 Pixel 12" / 30 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-45 581 80 79-45
•• •• H38 Pixel 14" / 35 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-52 581 80 79-52
•• •• X-CUT™ SP21G Pixel 10" / 25 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-46 593 91 41-46
•• •• •• •• X-CUT™ SP21G Pixel 12" / 30 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-51 593 91 41-51
•• •• •• •• X-CUT™ SP21G Pixel 14" / 35 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-59 593 91 41-59

•• •• X-CUT™ SP21G Pixel 16" / 40 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-64 593 91 41-64
•• •• X-CUT™ S93G 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-40 585 40 42-40
•• •• •• •• X-CUT™ S93G 12" / 30 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 585 40 42-45

•• •• X-CUT™ S93G 14" / 35 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 585 40 42-52
•• •• X-CUT™ S93G 16" / 40 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 585 40 42-56

•• •• •• •• H37 12" / 30 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 576 93 65-45
•• •• H37 14" / 35 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 576 93 65-52
•• •• H37 16" / 40 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 576 93 65-56

GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL, X-FORCE™  
•• •• •• X-CUT™ S93G 12" / 30 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-45 585 40 42-45

•• X-CUT™ S93G 14" / 35 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-52 585 40 42-52

•• X-CUT™ S93G 16" / 40 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-56 585 40 42-56

•• •• H38 Pixel 14" / 35 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 582 20 74-52 581 80 79-52

•• •• X-CUT™ SP33G Pixel 13" / 33 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-56 581 64 31-56

•• •• X-CUT™ SP33G Pixel 15" / 38 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-64 581 64 31-64

•• •• X-CUT™ SP33G Pixel 16" / 40 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-66 581 64 31-66

•• •• X-CUT™ SP33G Pixel 18" / 45 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-72 581 64 31-72

•• X-CUT™ SP33G Pixel 20" / 50 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-80 581 64 31-80

•• •• •• H25 13" / 33 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-56 501 84 04-56

•• •• •• H25 15" / 38 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-64 501 84 04-64

•• •• •• H25 16" / 40 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-66 501 84 04-66

•• •• •• H25 18" / 45 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-72 501 84 04-72

•• •• H25 20" / 50 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-80 501 84 04-80

•• X-CUT™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 581 62 66-56

•• X-CUT™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-60 581 62 66-60

•• X-CUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 581 62 66-68

•• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 581 62 66-72

•• •• •• X-CUT™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 581 62 66-56

•• •• •• X-CUT™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-60 581 62 66-60

•• •• •• X-CUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 581 62 66-68

•• •• •• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 581 62 66-72

SOLIDE ZAAGBLAD MET VERVANGBARE NEUS
•• X-CUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 581 62 66-68

•• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 581 62 66-72

•• •• •• X-CUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 581 62 66-68

•• •• •• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 581 62 66-72

•• •• •• X-CUT™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 581 62 66-84

•• •• •• X-CUT™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 581 62 66-92

SOLIDE ZAAGBLAD
•• •• •• H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-60 501 84 40-60

•• •• •• H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-68 501 84 40-68

•• •• •• X-CUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 581 62 66-68

•• •• •• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 581 62 66-72

•• •• •• X-CUT™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 581 62 66-84

•• •• •• X-CUT™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 581 62 66-92

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

H64 28" / 72 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 58 96-01 501 84 31-84

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

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

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

BREED ZAAGBLAD T.B.V. AFZETTEN BEPLANTING
•• H37 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40

•• S93G 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 585 40 42-40

*Solide zaagblad met steek .404 op 390XP® is op bepaalde markten een optie. Controleer altijd de gebruiksaanwijzing om te kijken welke zaaguitrusting op uw kettingzaag past. Deze uitrustingsgids is algemeen.  
Controleer altijd de gebruiksaanwijzing van uw kettingzaag of een bepaalde ketting- en zaagbladcombinatie toegelaten is voor uw specifieke kettingzaagmodel en land.

KETTINGZAGEN

PRODUCTGIDS – ZAAGBLADEN EN KETTINGEN

PIXEL-ZAAGAPPARATUUR – SNELLER EN LICHTER
Het slanke ontwerp van de Pixel-zaagapparatuur zorgt voor een smallere snede, wat een hogere zaagsnelheid betekent. 
De gewichtsbesparing zorgt ervoor dat het zwaartepunt van de zaag naar achteren wordt verplaatst. Samen met een iets 
kleinere draaimassa is ook de gyrokracht verminderd. Beide zijn belangrijke factoren, bijvoorbeeld bij het snoeien. 
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NEEM PRECIES MEE  
WAT U NODIG HEEFT
Wanneer u de hele dag in het bos werkt, wilt u zeker 
weten dat u alle apparatuur bij u heeft, die u nodig 
hebt. En u wilt dat u ze voor het grijpen heeft, maar 
zonder beperkingen om efficiënt en comfortabel te 
kunnen werken. Een Husqvarna kettingzaag is alvast 
een prima uitgangspunt. En met het juiste professionele 
gereedschap binnen handbereik, kunt u het werk 
makkelijker, veiliger en sneller uitvoeren.

GEREEDSCHAPSRIEM 
FLEXI – COMBI SET

GEREEDSCHAPSRIEM 
FLEXI – WIGGENSET

GEREEDSCHAPSRIEM 
FLEXI – DRAAGSET

Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem 
met een uitstekende gewichtsverdeling en een 
verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal  
is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en 
eenvoudig te personaliseren met gemakkelijk te 
bevestigen houders, zakken en draagstel. 

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Combiholster met wiggenzak. 
Vijl en combigereedschaphouder. Universele tas. Universele 
gereedschapshouder. Combiholster.

593 83 72-01 

Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem 
met een uitstekende gewichtsverdeling en een 
verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal  
is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en een-
voudig op eigen wens in te stellen met gemakkelijk 
te bevestigen holsters, zakken en draagstel. 

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Wiggenzak. Vijl en 
combigereedschaphouder. Universele tas. Universele 
gereedschapshouder. Combiholster met wiggenzak.

593 83 72-02 

Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem 
met een uitstekende gewichtsverdeling en een 
verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal  
is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en een-
voudig op eigen wens in te stellen met gemakkelijk 
te bevestigen holsters, zakken en draagstel.

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Accessoiretas. Vijl en 
combigereedschaphouder. Universele tas. Draaghaak. Wiggenzak.

593 83 72-03 
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COMPLETE 
GEREEDSCHAPSRIEM
Complete gereedschapsriem met twee 
holsters, tilhaak, tang, achterstuk en meetlint 
van 15 m. De gereedschapsriem is extra 
breed om de rug meer steun te bieden.
505 69 90-15 

Combiholster van LD polytheen,  
505 69 16-06 
Combiholster met wiggenzak 
579 21 71-01 

2. DRAAGSTEL VOOR 
GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI
Dankzij de gepolsterde schouderbanden 
verdeelt het draagstel de belasting gelijkelijk 
over de schouders wanneer machines onder 
verschillende hoeken gebruikt worden.

593 83 76-01 

3. UNIVERSELE TAS
Universele tas voor EHBO-set, GPS-tracker,  
een reep of andere kleine dingetjes.

593 83 92-01 

4. COMBIHOLSTER
Combiholster voor tilhaken of een haak met 
ogen voor een meetlint.

593 83 83-01 

5. HOUDER VOOR MEETLINT
Houder die het meetlint goed op zijn  
plaats houdt.

593 83 91-01 

6. COMBIHOLSTER MET 
WIGGENZAK
Combiholster voor tilhaken of een haak plus  
een zak voor wiggen. 

593 83 83-02 

7. WIGGENZAK
Zak voor verschillende wiggen, met individuele 
vakken waardoor ze op hun plaats blijven.

593 83 88-01 

8. UNIVERSELE GEREEDSCHAPS-
HOUDER
Multi-purpose houder om gereedschap zoals een bijl of een 
slagijzer te dragen.

593 83 97-01 

9. DRAAGHAAK
Een multi-purpose haak om diverse gereedschappen, 
watercans of andere uitrusting te dragen. 

593 83 96-01 

10. HOUDER SPRAYBUS
Holster voor een spraybus, waardoor het veilig blijft zitten. 

593 83 95-01 

11. VIJL EN COMBI GEREEDSCHAP-
HOUDER
Houder voor een ronde en een platte vijl, plus combi-tool. 
De houder voorkomt effectief gebroken of verloren 
gereedschap.

593 83 94-01 

12. HOLSTER SCHUIFMAAT
Het holster voor schuifmaat van onze klassieke 
gereedschapsriem kan ook worden gebruikt samen met 
gereedschapsriem FLEXI.

505 69 32-04 

13. HOLSTER VOOR VELHEVEL
Het holster voor de velhevel van onze klassieke gereed-
schapsriem kan ook worden gebruikt samen met gereed-
schapsriem FLEXI.

505 69 32-92 

1. GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI
Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende 
gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp.

593 83 74-01 

GEREEDSCHAPSDRAGER 
ACHTER
Met een groot vak voor een EHBO-set, reserve-
ketting en carburatorschroevendraaier. Holster 
voor vijl, vijlmal, combisleutel en meetlint. 

505 69 05-10 
MEETLINT
Makkelijk te gebruiken, lichtgewicht ontwerp  
om bomen en stammen te meten. Kan zonder 
gereedschap worden ingesteld. Markering aan 
beide zijden. Robuust met aluminium bovenkant. 

15 m oog, 586 99 75-01 
20 m oog, 586 99 75-02 
15 m met houthaak, 586 99 75-03 
15 m / 50’ ontgrendel haak, 586 99 76-01 
20 m / 66’ ontgrendel haak, 586 99 76-02 

KRIJTHOUDER  
MET HASPEL
Houder met een geveerde metalen 
haspel voor 12 mm krijt. Een stevig 
ontwerp met een metalen haspel 
die aan de gereedschapsriem  
of het draagstel kan worden 
bevestigd.

593 83 98-01 
Grafietpotloden, 12 st., 
593 97 55-01 
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SAPPIE HOOKAROON
Een sappie hookaroon met korte steel om stammen te 
verplaatsen. Gepolijste metalen kop met een scherp 
gebogen punt. Een deel van de houten steel is oranje 
geverfd voor een betere zichtbaarheid. 

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

SLAGIJZER
Gecombineerd slagijzer en velhefboom.  
De achter kant van de velhefboom heeft een 
speciaal gevormd slagblok om trillingen te 
voorkomen als de wig wordt geraakt. 

47 cm, 574 38 71-01 

VOETVELHEFBOOM
Telescopische voetvelhefboom. Kan in een 
holster aan een riem worden gedragen.

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

VELHEFBOOM MET 
KANTELHAAK
Uit één stuk gesmeed met plastic handvat, 
herhaalblok en keerhaak. 

80 cm, 586 89 69-01 

LANGE VELHEFBOOM
Gesmede onderdelen voor extra kracht. 
Voorstuk voor betere grip. Lange steel 
maakt hantering met twee handen 
mogelijk. 

130 cm, 574 38 72-01 

RIEM
Leer, 505 69 00-01 

DRAAIBANDEN
Om vastgeknelde bomen te verplaatsen /
draaien en als draagriem voor jerrycans.

505 69 80-20 

MARKEERLINT
100 % viscose, biologisch afbreekbaar,  
20 mm breed en ca. 75 m lang. 

Oranje, 574 28 77-00 
Rood, 574 28 77-01 
Blauw, 574 28 77-02 
Geel, 574 28 77-03 

EHBO-SET
Inclusief EHBO-verband, 9 pleisters in 
verschillende maten, 2 vette watten, 1 spiegel,  
1 wattenstaaf.

504 09 53-01 

DRUKVERBAND
505 66 52-06 

SNOEIZAAG
Gebogen zaagblad met haak aan de punt en 
een mes om de schors door te snijden om 
scheuren te voorkomen.

33,3 cm, met schorsmes,  
505 69 45-66 
Reservemes, 505 69 45-77 

TELESCOPISCHE STEEL 
VOOR SNOEIZAAG
2,5 – 5 meter. Met eenvoudige lengteafstelling.

502 42 73-01 

MEETKLEM
Met een tabel met cilindervolume, centimeter-
markering aan 2 kanten. 

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

INKLAPBARE SNOEIZAAG 
200 FO
Inklapbare zaag met 200 mm zaagblad voor 
verschillende toepassingen.

967 23 64-01 

SNOEIBIJL
Met hickorysteel en vervangbaar 
blad aan beide zijden.

579 00 06-01 
Reservemes,  
579 00 40-01 

RECHTE SNOEIZAAG  
300 ST
Rechte zaag met 300 mm zaagblad voor het 
zagen van vers én droog hout. Inclusief holster.

967 23 65-01 

GEBOGEN SNOEIZAAG  
300 CU
Gebogen zaag met 300 mm zaagblad voor 
zwaar snoeiwerk. Inclusief holster.

967 23 66-01 
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TIL-/DRAAGTANG
Scherpe haak met geslepen randen.  
Het speciale geharde staal met 
oppervlaktebehandeling maakt de tang  
sterk en minder gevoelig voor roest. 

30 cm, 574 38 76-01 
20 cm, 574 38 75-01 

TILHAAK
Grotere haak met een langere, grotere opening 
voor meer grip tijdens het werk. Het speciaal 
geharde staal met oppervlaktebehandeling maakt 
de haak sterk en minder gevoelig voor roest.

574 38 74-01 

VELWIGGEN
Gemaakt van stevig ABS-kunststof. Helpt de 
boom in de juiste richting te laten vallen.

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

KETTINGZAAGHAKEN, 
BOOMVERZORGER
Om een kettingzaag eenvoudig aan een 
klimgordel te bevestigen. Stevige constructie. 
Geopti maliseerd voor de T540 XP®  
en T535i XP®.

580 80 03-01 

ALUMINIUM VELWIG
Helpt de boom in de juiste richting te laten 
vallen. Bijslijpen mogelijk. 

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

OOG, BOOMVERZORGER
Voor boomverzorgers die een standaard 
kettingzaag gebruiken. Biedt een veilige manier 
om de kettingzaag aan een zaagstrop te 
bevestigen. Met een overbelastingssluiting.

578 07 71-01 

SPLIJTWIG
Geribbelde wig om stammen te splijten,  
te gebruiken met een moker of slagbijl. 

577 25 92-01 

RECHTE SPLIJTWIG
Gemaakt van staal van hoge kwaliteit.

578 45 68-01 

KETTINGZAAGSTROP, 
BOOMVERZORGER
Te gebruiken in combinatie met een ketting-
zaaghaak om de kettingzaag aan een klimgordel 
vast te maken. Elastisch ontwerp. 0,5 m lang in 
ontspannen staat en 1,25 m volledig uitgerekt.

577 43 80-01 

WERPLIJN, ARBORIST
Gemaakt van hoge-sterkte, lage-stretch Dyneema® 
vezel. De urethaan-coating maakt het slijtvast en 
gemakkelijk te knopen en te werpen zonder dat 
alles in de war zit. Door de oranje kleur is de lijn 
goed te zien.

55 m. 596 93 59-11 

WERPLIJN CUBE, ARBORIST
Opvouwbare 16-inch vierkante tas, ideaal  
om de werplijn schoon en netjes opgerold  
te houden bij het gooien in het bladerdak. 

596 93 60-11 

28 L LIJNTAS, ARBORIST
Voor 80 meter 12 mm lijn. Treksluiting houdt  
de lijn schoon en droog. Externe lussen voor 
meenemen van extra uitrusting. Gepolsterde 
handvaten voor extra comfort.

596 93 63-11 

KARABIJHAKEN, ARBORIST
Gemaakt van warm gesmeed 707 aluminium 
voor hoge sterkte en laag gewicht. Drievoudig 
sluitsysteem voorkomt per ongeluk openen. 
Vorm van sluiting beperkt vast komen te zitten 
van de lijn of kleding.

D-vorm, 596 93 62-12 
Ovaal, 596 93 62-11 
HMS/Peervorm, 596 93 62-13 

WERPGEWICHTEN, 
ARBORIST
Gewichten van hoge kwaliteit, gemaakt van zeer 
duurzaam Cordura. Eenvoudig aan de werplijn 
te bevestigen. Door de oranje kleur is de lijn 
goed te zien.

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

WIG VOOR 
BOOMVERZORGERS
Een kleine professionele wig, speciaal 
ontworpen voor kleinere velsneden. Gemaakt 
van hoogwaardige, duurzame kunststof. De wig 
past in uw zak of kan aan een riem/oogje 
worden gehangen.

598 03 57-01

NIEUW

NIEUW
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PLATTE VIJLEN
Kwaliteitsvijlen die u de juiste 
geometrie van de beitel geven.

Platte vijlen 6" 1 st,  
505 69 81-60 
Platte vijlen 6" 12 st,  
505 69 81-61 
Platte vijlen 6" 100 st/p,  
505 69 81-62 
Platte vijlen 8" 1 st,  
505 69 81-80 
Platte vijlen 8" 12 st,  
505 69 81-81 

VIJLMALLEN
Speciaal ontworpen vijlmallen, die de juiste 
vijlhoek opleveren, te gebruiken met onze 
ronde vijlen.

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

VIJLHANDGREEP
Gepatenteerd vijlborgsysteem. Geschikt voor  
al onze vijlen. Geleiders van 25° en 30° zorgen 
voor de juiste vijlhoek.

Vijlhandgreep Ø 4,5–5,5 mm,  
505 69 78-01 
Vijlhandgreep platte vijlen,  
505 69 78-10 

VIJLBOK
Om de kettingzaag veilig vast te zetten als u 
vijlt. Gemaakt van gesmeed staal.

505 66 52-56 

PRODUCTGIDS – VIJLUITRUSTING

HUSQVARNA 
INTENSIVE CUT 
RONDE VIJLEN
Ontworpen voor optimale zaag-
prestaties en een langere levensduur. 

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

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

NAAM KETTING NAAM METER KLEUR VAN DE ROL VIJLDIAMETER  
(MM / INCH)

COMBINATIE-
VIJLMAL

VIJLSET VIJLMAL DIEPTESTELLER 

X
-C

U
T™

SP21G P21 Groen 4,0 / 5 /32 595 00 47-01 595 00 46-01 — —

S93G 93 Grijs 4,0 / 5 /32 587 80 90-01 587 80 67-01 — —

SP33G P33 Oranje 4,8 / 3 /16 586 93 84-01 586 93 34-01 — —

C83/C85/S85 83/85 Blauw 5,5/7/32 586 93 86-01 586 93 85-01 — —

H
-K

ET
TI

N
G

H00 1/4" — 4,0 / 5 /32 580 68 74-01 580 68 75-01 505 69 81-18 —

H38 3/8" mini Pixel — 4,5/11/64 — — 579 55 88-01 505 69 81-03

H37 3/8" mini — 4,0 / 5 /32 — 579 65 36-01 505 24 37-01 —

H30 .325" Pixel — 4,8 / 3 /16 505 69 81-08 505 69 81-27 — —

H21/22/23/25 .325" — 4,8 / 3/ 16 505 69 81-09 505 69 81-25 — 505 69 81-00

H42/46/47/48/80/81
3/8" vierkante 
zaagtanden

— 5,5 / 7/ 32 505 24 35-01 505 69 81-30 — 505 69 81-01

H49/51/54/58/70
3/8" afgeronde 
zaagtanden

— 5,5 / 7/ 32 575 99 15-01 — — —

H64 .404" — 5,5 / 7/ 32 — — 505 69 81-15 505 69 81-02

VIJLSETS
Complete vijlset met handgreep, combinatie-
meter of vijlmal en dieptesteller, twee ronde 
vijlen en één platte vijl.

X-Cut™ P21, groen, SP21G,  
590 00 46-01
X-Cut™ 93, grijs, S93G, 587 80 67-01 
X-Cut™ P33, oranje, SP33G,  
586 93 34-01 
X-Cut™ 83/85, blauw, C83 /C85/ S85,  
586 93 85-01 
H00, 580 68 75-01 
H30, 505 69 81-27 
H25 / H22 / H21 / H23, 505 69 81-25 
H36, 505 69 81-38 
H37, 579 65 36-01 
H42 / H46 / H47/ H48 / H50,  
505 69 81-30 
H64(S), 505 69 81-92 

COMBINATIEMALLEN
Onze combinatiemallen zijn speciaal ontworpen 
met een vijlmal en een dieptesteller in één.  
Te gebruiken met onze ronde en platte vijlen 
voor de juiste vijlhoeken en diepte-instelling.

X-Cut™ 21, groen, SP21G .325" mini /  
1,1 mm Pixel, 595 00 47-01 
X-Cut™ 93, grijs, S93G 3 /8" mini 1,3 mm,  
587 80 90-01 
X-Cut™ 33P, oranje, SP33G .325" 1,3 mm  
Pixel, 586 93 84-01 
X-Cut™ 83/85, blauw, C83 /C85/  
S85 3 /8" , 586 93 86-01 
H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01 
H30 .325" / 1,3 mm Pixel,  
505 69 81-08 
H22 / H25 / H23 .325" / 1,5 mm,  
505 69 81-09 
H42 / H46 / H47(S) / H48(S) /  
H50 3 /8" vierkante zaagtanden,  
505 24 35-01 
H49 / H51 / H54 / H58 3 /8" afgeronde 
zaagtanden, 575 99 15-01 

DIEPTESTELLER
Speciaal ontworpen dieptestellers voor de juiste 
diepte-instelling. Te gebruiken in combinatie 
met onze platte vijlen.

.325", 505 69 81-00 
3 /8", 505 69 81-01 
.404", 505 69 81-02 
3 /8" mini / 3 /8" mini Pixel,  
505 69 81-03 
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POWER BOX
Stevige en handige draagkoffer voor 
het meenemen van een kettingzaag, 
smeermiddelen en andere accessoires.

531 30 08-72 

HUSQVARNA 
H900
Kleine bijl voor buitenleven, 
wandelen tuinactiviteiten. 
34 cm

580 76 10-01 

HUSQVARNA 
S2800
Krachtige kloofbijl voor  
het kloven van grote 
houtblokken. 70 cm.

580 76 14-01 

HUSQVARNA 
A2400
Krachtige all-round bijl  
voor verschillende soorten 
houtwerkzaamheden. 
70 cm.

580 76 12-01 

HUSQVARNA 
S1600
Kloofbijl voor het kloven van 
stammen en blokken hout. 
60 cm.

580 76 13-01 

HUSQVARNA 
A1400
All-round bijl, ideaal voor  
het kloven van hout met 
veel hars. 60 cm.

580 76 11-01 

DUFFELTAS
Vochtafstotend en makkelijk 
schoon te maken materiaal,  
slimme binnenvakken en  
zachte handgrepen bovenaan. 
Afneembare schouderriemen  
en met opbergvakken.

70 liter, 593 25 83-01 

TROLLEYTAS 
Robuuste trolleytas met makkelijk 
bereikbare u-vormige rits en stille 
rubberen wielen. Spuitgegoten 
bodem en zijkant waardoor de tas 
rechtop kan staan zonder steun. 
Inclusief twee opbergtassen.

90 liter, 593 25 81-01 

RUGZAK
Duurzame rugzak voor alle 
weersomstandigheden. Makkelijk 
schoon te maken materiaal dat  
de binnenkant droog houdt. Oprol-
afdichting en slimme vakken voor 
uw laptop, thermosfles en waterfles.

30 liter, 593 25 82-01 

ALLROUND BIJL
Geschikt voor het op kleine schaal vellen van bomen, stammen bijwerken, 
takken snoeien en struiken weghakken. De lange steel geeft kracht aan 
de slag. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 65 cm. 

576 92 62-01 
Reservesteel, 576 92 62-02 

KLOOFBIJL
Deze zware kloofbijl is vooral geschikt voor het kloven van dikker  
hout en haardhout. De kop is ontworpen om makkelijk, met minimale 
inspanning van de houthakker, in het hout te dringen en het in twee 
delen te splijten. De lange steel zorgt voor extra kracht en biedt de 
mogelijkheid van een tweehandsgreep. Hoge kwaliteit, handgesmeed 
Zweeds staal. 75 cm. 

576 92 67-01 

CAMPINGBIJL
Een kleine bijl, ideaal voor het 
buitenleven in bossen en open velden, 
geschikt voor vrijwel alle taken zoals 
hout hakken voor het kampvuur. De 
maat is perfect om in uw rugzak te 
passen. De bijl kan ook aan uw riem 
worden bevestigd met de meege-
leverde beschermkap. Hoge kwaliteit, 
handgesmeed Zweeds staal. 37,5 cm.

576 92 63-01 
Reservesteel,  
576 92 63-02 

HANDBIJL
Kleine, lichte bijl die kan worden 
gebruikt om takken weg te hakken 
of klein hout te kloven voor een 
kampvuur. Hoge kwaliteit, hand-
gesmeed Zweeds staal. 37,5 cm.

576 92 64-01 

HAKBIJL
De hakbijl is de krachtigste en 
zwaarste bijl voor het kloven van 
stammen en grote stukken hout.  
De bijl heeft een gehard slagvlak 
op de achterkant en kan daarom 
ook worden gebruikt als moker  
of in combinatie met een splijtwig. 
Hoge kwaliteit, handgesmeed 
Zweeds staal. 80 cm.

576 92 66-01 
Reservesteel,  
576 92 66-02 

KLEINE KLOOFBIJL
Deze kleine kloofbijl is vooral 
geschikt voor het kloven van licht 
haardhout. De kop is ontworpen 
om makkelijk, met minimale 
inspanning van de houthakker,  
in het hout te dringen en het in 
twee delen te splijten. Door de 
kleine afmeting kunt u de bijl  
met één hand gebruiken.  
Hoge kwaliteit, handgesmeed 
Zweeds staal. 50 cm.

576 92 68-01 
Reservesteel,  
576 92 68-02 

TIMMERBIJL
De timmerbijl is vooral geschikt 
voor timmer- en andere houtwerk-
zaamheden. Een inkeping in de kop 
zodat uw hand zo dicht mogelijk  
bij de snijrand kan komen voor 
maximale controle. Hoge kwaliteit, 
handgesmeed Zweeds staal. 
50 cm.

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

BIJLEN MET  
HOUTEN STEEL 
Een reeks hoge-kwaliteit gesmede bijlen 
met essenhouten stelen. Een deel van de 
steel is oranje geverfd voor een betere 
zichtbaarheid.

Bijl, 36 cm, 0,6 kg. 597 62 77-01 
Universele bijl, 70 cm, 1,25 kg.  
597 62 90-01 
Kleine kloofbijl, 50 cm, 1,25 kg.  
599 67 31-01 
Kloofbijl, 80 cm, 2,5 kg.  
597 62 94-01 

KETTINGZAAGTAS
Tas gemaakt van gerecyclede  
PET-flessen, met speciale vakken 
voor kettingzaagvijlen en een 
zaagbladhoes die eenvoudig met 
klittenbandsluiting aan de tas kan 
worden bevestigd. Geschikt voor  
al onze kettingzagen.

48 liter, 597 41 83-01 

GRINDSTONE
Kleine siliciumcarbide slijpsteen voor 
het slijpen van bijlen. Dubbele korrels 
(grof en fijn) voor snel of fijn slijpen. 
Kan zowel droog als met olie of water 
worden gebruikt. Wordt geleverd met 
een leren etui.

599 67 46-01

KAMPEERBIJL
Een kleinere bijl voor wandelen en 
kamperen. Handgesmeed hoog-
waardig gehard staal, met een 
handgreep van hickory en een 
lederen hoes. 24 cm.

599 67 35-01 

NIEUW

NIEUW
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De bosmaaiers van Husqvarna zijn ontworpen om met gemak lange 

werkdagen in ruw terrein te kunnen werken. Veel vermogen, componenten 

van professionele kwaliteit en een ergonomisch design, waaronder het 

vernieuwde Balance XT™ harnas, zorgen ervoor dat u snel en efficiënt  

kunt werken met minder belasting op uw spieren.

VERLICHT DE 
MOEILIJKSTE 
KLUSSEN

ONTWERP OP MAAT

BEWEGEN ONDER DE PERFECTE HOEK
Het geheim achter de hoge productiviteit van Husqvarna bosmaaiers is  
het ontwerp van de hoekoverbrenging, de toren en de lengte van de steel. 
De hoekoverbrenging is ontworpen om de messen onder een perfecte hoek 
te houden, waardoor het makkelijker is om bomen in de juiste richting te 
vellen, terwijl de toren verlaagd is en de steel korter voor gemakkelijker 
manoeuvreren.

X-TORQ®

AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. 
ZONDER DE DAMPEN DIE U KUNT MISSEN.
X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder 
compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus 
doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de 
cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt 
met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van 
uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie, in vergelijking met 
modellen zonder X-Torq®.
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GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

ZWAAR WERK VERLICHTEN
Om het werken minder belastend te maken hebben we veel 
onderzoek gedaan tijdens de ontwikkeling van onze bosmaaiers. 
Dit heeft geleid tot een uitzonderlijk goed, gebalanceerd design,  
een comforthandgreep met duimgas, efficiënte trillingsdemping  
en het welbekende Balance XT™ draagstel dat de belasting op  
uw lichaam minimaliseert. Ons volledige assortiment harnassen 
vindt u op bladzijde 73.
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  ACCU COMFORT

STILLE PRESTATIES IN EEN  
3-KG PAKKET
De Husqvarna 530iPX is puur plezier om mee te werken.  
Het heeft een ongelofelijk laag gewicht en uitmuntende 
ergonomie, maar levert wel indrukwekkende prestaties.  
U heeft ook geen last van de dampen en van veel lawaai,  
en zodra u het gas loslaat is het compleet stil.

  ACCUSYSTEEM

FLEXIBEL COMFORT
Voor de beste ergonomie kunt u uw 530iPX aan 
een draagstel op uw rug bevestigen. De keuze 
voor een geïntegreerde of een ruggedragen 
accu is aan u.

  UNIEK ONTWERP

PROBEER EENS EEN ANDERE OPLOSSING
De Husqvarna 530iPX is een unieke bosmaaier met meer bewegingsvrijheid in 
dichte vegetatie. Omdat de zaagkop 90 graden gekanteld kan worden, kunt u 
comfortabel zagen in elke gewenste richting. Dit is het perfecte gereedschap,  
of u nu bomen kapt, uitdunt of snoeit. .



53BOSMAAIERS

DUIMGAS

VOL VERMOGEN AAN  
UW DUIMTOP
De duimgashendel geeft u precisiecontrole en 
vermindert de belasting op de spieren in uw hand. 
Zo geriefelijk als het moet zijn.

LOW VIB®

BLIJF ALERT EN BESCHERM  
UW VINGERS TEGEN TRILLINGEN
Dankzij de efficiënte trillingsdemping kunt u comfortabel en efficiënt 
werken – zonder doorbloedingsproblemen door trillingen. Door de tank 
en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden met 
zorgvuldig afgestemde anti-trilblokken zijn we erin geslaagd om  
de trillingen in de handgrepen op uitzonderlijk lage niveaus te houden.  
Dit helpt allemaal om uw armen en handen te ontzien zodat u op  
lange termijn gezond blijft. 

AUTOTUNE™

VOLLEDIGE MOTORPRESTATIES,  
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN 
Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties 
verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant  
het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren als 
luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te vergeten het 
verstoppen van het luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburator 
nooit meer met de hand bij te stellen. 

START MODE

MAKKELIJK STARTEN, 
MAKKELIJK WERKEN
Wat de temperatuur van uw motor ook is, onze 
Start Mode maakt het starten van uw machine 
zorgeloos makkelijk. Wanneer de Start Mode  
is geactiveerd wordt de motor geoptimaliseerd  
voor snel starten en tegelijkertijd zorgt een 
topsnelheidsrem ervoor dat de zaag niet draait 
tijdens de start, waardoor de veiligheid toeneemt. 
Druk op de Start Mode knop, trek aan het koord  
en ga aan het werk. Zo eenvoudig kan het zijn.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

MAAKT HET GEMAKKELIJK OM ZICHT 
OP UW APPARATEN TE HOUDEN
Zicht houden op uw machines was nog nooit zo gemakkelijk. Bevestig 
gewoon Husqvarna sensoren en u weet altijd waar uw machines zijn, 
hoeveel ze zijn gebruikt, wanneer ze service nodig hebben en nog  
veel meer. Vanaf uw computer, tablet of smartphone heeft u altijd de 
totale controle. Lees meer op bladzijde 14.
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 45,7 cm³

 2,2 kW

 8,2 kg

 53,3 cm³

 2,8 kW

 8,9 kg

 45,7 cm³

 2,0 kW

 8,4 kg

 3 /8"

 25–30 cm

 3,1 kg

HUSQVARNA

545FX AUTOTUNE™
HUSQVARNA

555FX

HUSQVARNA

545F
HUSQVARNA

530iPX

ASSORTIMENT BOSMAAIERS

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Kettingsteek, inch  Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm  Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg

BOSMAAIERS

Accu-bosmaaier die ook als stoksnoeizaag gebruikt kan worden (de zaagkop 
kan 90 graden gedraaid worden) met het vermogen van een 30 cc benzine-
model. Zijn lage gewicht, uitmuntende ergonomie en stille werking zorgen voor 
een comfortabel gebruik, overal en op elk tijdstip. Kijk voor meer technische 
specificaties op pagina 39.

 ■ Borstelloze E-TORQ motoren

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weerbestendig (IPX4) 

 ■ Instelbare zaagkop

Een zeer krachtige bosmaaier ontwikkeld voor full time uitdunwerkzaamheden 
onder zware omstandig heden. De motor met 53 cc brengt het vermogen en  
de snelle acceleratie die u nodig heeft bij de meest veeleisende klussen. 
Uitmuntend comfort door het Balance XT™ harnas. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Smart Start®

Stevige, makkelijk te gebruiken, 45 cc bosmaaier met hoge prestaties voor 
fulltime maaien. Uitmuntend comfort door het Balance XT™ harnas. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Smart Start®

Eenvoudige, gebruiksvriendelijke 45cc-bosmaaier, ontwikkeld voor zware 
maaiwerkzaamheden. Uitstekend comfort dankzij het Balance X™-harnas.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Auto-return-stopschakelaar

 ■ Smart Start®
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BOSMAAIERS MET BENZINEMOTOR 555FX 545FX AUTOTUNE™ 545F 535FBX

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6

Vermogensoutput, kW 2,8 2,2 2,0 1,6

Brandstoftank, liter 1,1 1,0 0,9 0,6

Brandstofverbruik, g /KWh 480 450 450 463

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 103 99 99 94

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) ** 117 116 114 111

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s² ***  2,1 /2,3 2,9 /3,3 2,9 /3,2 —

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² ***  — — — 1,8 /1,2

Toerental maximum vermogen, tpm 9000 9000 9000 8400

Stationair toerental, tpm 2800 2700 2700 2900

Overbrengingsverhouding 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29

Overbrengingshoek 24 24 24 —

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 8,9 8,2 8,4 12,4

FUNCTIES

X-Torq® motor  • •   ••   ••  • •

Low Vib®  • •   ••   ••  • •

Auto return stopschakelaar  • •   ••   ••  • •

Brandstofpomp  • •   ••   ••  • •

Gereedschapsloze verstelling stuur/handgreep  • •   •• —  • •

Hoekoverbrenging voor bosbouw  • •   ••   •• —

Smart Start®  • • —   •• —

Smart Mode —   •• — —

AutoTune™ —   •• — —

Deelbare steel — — —  • •

Flexibele zaagvering — — —  • •

INCLUSIEF HARNAS

Balance XT™  • •   •• — —

Balance X™ — —   •• —

INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING

OEM Zaagmes Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 —

OEM Zaagbladen en kettingen — — —  .325" 13" Pixel

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). 
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert.  
Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een  variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m /s².  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

BOSMAAIERS

HUSQVARNA

535FBX

 34,6 cm³

 1,6 kW 

  .325" Pixel

 33 cm

 12,4 kg

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

De eerste toepassing voor toppen. Het design voorziet in een 
verdeling van de totale belasting omdat de 34 cc motor in 
een harnas op de rug wordt gedragen. De zaaguitrusting is 
bevestigd aan een flexibele ophanging die het beste comfort 
en flexibiliteit oplevert waardoor er gemakkelijk met grote 
precisie gewerkt kan worden.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Deelbare steel

 ■ Flexibele zaagvering
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EEN NIEUWE 
STANDAARD 
VOOR DUURZAAM 
VERMOGEN
Het Husqvarna assortiment bosmaaiers en trimmers is gemaakt  

voor de meest veeleisende werkzaamheden. Ze zijn niet alleen 

betrouwbaar, krachtig en efficiënt, maar ook zeer goed in balans, 

lichtgewicht en gemakkelijk mee te werken. U kunt dus veel meer 

doen in veel minder tijd. Ons 535 assortiment accu-aangedreven 

bosmaaiers geeft u duurzame kracht en een productiviteit van een 

nieuw niveau. Het rekent in een keer af met alle ideeën die u had 

over accu-aangedreven maaigereedschap.
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  35cc EQUIVALENT VERMOGEN

BAANBREKENDE ACCU-BOSMAAIERS
De Husqvarna 535iRXT, 535iRX en 535iFR zijn de meest krachtige 
accu-aangedreven bosmaaiers in ons assortiment. De E-TORQ 
motor met 35 cc equivalent vermogen en 45 cm maaidiameter 
biedt u de betrouwbare en hoge prestaties die u nodig heeft  
om de klus op tijd te klaren.

  ROBUUST DESIGN

EEN MOTIVEREND, INSPIREREND 
GEVOEL VAN KWALITEIT
De accu-aangedreven bosmaaiers in onze 535-serie zijn 
ontworpen met een professionele look en gevoel. Veel vitale 
componenten komen van ons bewezen benzine-assortiment, 
zoals de hoekoverbrenging. De stijve toren met handvat en 
motorophanging zijn gemaakt van magnesium.
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  ECHT SNOERLOOS

KIES UIT GEÏNTEGREERDE  
OF RUGGEDRAGEN ACCU
Met de Husqvarna accu-aangedreven bosmaaiers kunt u de accu-
oplossing kiezen die het beste past bij uw voorkeuren en capaci-
teitsbehoefte. Het Balance XB harnas heeft een accuhouder zodat  
u gemakkelijk een extra accu kunt meenemen.

  BIDIRECTIONELE TRIMMERKOP

WISSEL VAN RICHTING  
WANNEER U WILT
Met de unieke Husqvarna trimmerkop met bidirectionele rotatie op  
de 520iRX en520iLX kunt u van draairichting veranderen. Zo voorkomt  
u dat er gras op paden of in bloembedden belandt. Het is ook een 
geweldige functie wanneer u in de buurt van geparkeerde auto’s werkt  
of andere zaken die u wilt beschermen tegen grint en vuil.

  ERGOFEED™

BESPAAR TIJD, MOEITE  
EN TRIMMERDRAAD
Met de ErgoFeed™ functie op de Husqvarna 535iRXT kunt  
u trimmerdraad voeden met een simpele druk op de knop  
op de rechter hendel. Omdat u de trimmerkop niet op de 
grond hoeft te tikken, vermindert u ook de kans op onbedoeld 
voeden. En dus spendeert u minder tijd en geld aan het kopen 
en winden van nieuw trimmerdraad. De ErgoFeed™ trimmer-
kop bestaat uit een minimaal aantal bewegende delen 
waardoor hij robuust en duurzaam is.

  ACCU SERIES

ERVAAR EEN STILLE EN 
COMFORTABELE WERKDAG
Dankzij hun rustige elektrische E-TORQ-motoren, lichte ontwerp en 
uitlaatgasloze werking dragen onze professionele accu-trimmers en 
bosmaaiers bij aan een veel comfortabelere en minder stressvolle dag. 
Voor u en voor de mensen om u heen. Het uitmuntende trillingsgedempte 
systeem in de Husqvarna 535i RXT/RX verhoogt het comfort nog meer.
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  GEÏNTEGREERDE CONNECTIVITEIT

MAAKT HET GEMAKKELIJK OM ZICHT 
OP UW APPARATEN TE HOUDEN
De Husqvarna 535iRXT en 535iFR hebben nu een ingebouwde 
connectiviteitsmodule waarmee ze verbinding kunnen maken met 
Husqvarna Fleet Services™. Hiervoor is geen externe sensor nodig. 
Houd de gebruiksgegevens, onderhoudsgeschiedenis en laatst 
bekende locatie bij via de app van Husqvarna Fleet Services™. 
Lees meer op bladzijde 14.

  E-TORQ MOTOREN

ACCUPRESTATIES OM OP TE VERTROUWEN
Het unieke Husqvarna E-TORQ motorconcept legt de lat hoger voor de productiviteit van accu-
machines. De E-TORQ motoren zijn ontwikkeld en geproduceerd door Husqvarna en perfect 
aangepast aan elke toepassing. Het borstelloze ontwerp minimaliseert het aantal bewegende  
delen en de motoren die zijn gebouwd voor zwaar, langdurig professioneel gebruik, zijn geheel 
onderhoudsvrij en gaan de complete levensduur van het product mee.

  BRUIKBAARHEID

INTUÏTIEF TOETSENBORD  
VOOR MEER CONTROLE
We hebben de gebruikersinterface van onze accu-aangedreven 
producten opnieuw ontworpen met grotere, beter reagerende 
knoppen en een accu-indicator zodat u altijd de actuele  
laadstatus weet.
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MAAIDIAMETER

MAAI MEER – BEWEEG MINDER
Met onze bosmaaiers kunt u een aanzienlijk groter terrein maaien in 
vergelijking met de meeste andere machines. De reden hiervoor zijn de 
geoptimaliseerde transmissie en krachtige motor met een indrukwekkende 
overbrengingsverhouding. Dit betekent dat de machine het vermogen 
heeft om te werken met een veel langere trimmerdraad. Hierdoor krijgt u 
een grotere maaidiameter per omwenteling en dat vertaalt zich terug naar 
een grotere productiviteit, zodat uw onderhanden werk sneller gedaan is.

HARNASSEN

GEMAAKT VOOR U
Het gebruik van een harnas verbetert uw bewegings-patroon, helpt  
u veiliger te werken en biedt verlichting voor uw lichaam. Daarom 
hebben we zo veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van harnassen 
die u helpen zoveel mogelijk uit uw machine te halen. Want wanneer 
een machine juist wordt gebruikt, is deze gemakkelijker te hanteren 
en dat leidt weer tot betere resultaten. Onze ergonomische harnassen 
verdelen zeer effectief het gewicht van de machine, voor een zo goed 
mogelijke balans. Hierdoor voelt de machine lichter aan, is gemakke-
lijker te manoeuvreren en minder inspannend om te bedienen. 
Bekijk onze producten op bladzijde 73.

ONTWORPEN OM TE PRESTEREN

ONDER EEN PERFECTE HOEK  
OVER HET GRAS GLIJDEN
Onze hoekoverbrengingen hebben een nauwkeurige hoek om 
uw maaiwerkzaamheden te vereenvoudigen en te verbeteren. 
Uit grondig onderzoek en berekeningen blijkt dat een hoek van 
30–35 graden ervoor zorgt dat het mes de grond niet raakt, 
maar over het gras glijdt waardoor u de best mogelijke 
maaiprestaties krijgt. De hoek van het stuur en de steel is 
geoptimaliseerd om de maaiuitrusting gecentreerd en voor  
de gebruiker te houden voor maximale controle.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

MAAKT HET GEMAKKELIJK OM ZICHT 
OP UW APPARATEN TE HOUDEN
Zicht houden op uw machines was nog nooit zo gemakkelijk. Bevestig 
gewoon Husqvarna sensoren en u weet altijd waar uw machines zijn, 
hoeveel ze zijn gebruikt, wanneer ze service nodig hebben en nog veel 
meer. Vanaf uw computer, tablet of smartphone heeft u altijd de totale 
controle. Lees meer op bladzijde 14.
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BALANS

ONTWORPEN VOOR  
MOEITELOOS HANTEREN
Hoe gemakkelijk een stuk gereedschap zich laat hanteren hangt  
sterk af van hoe goed gebalanceerd het is. En we hebben ons enorm 
inge spannen om dat te bereiken, om de wendbaarheid te vergroten  
en het werken minder belastend te maken. De geknikte stuurboom, 
comfort handgreep en instelbaar harnasoog zorgen voor een goede 
werk houding en comfortabele greep terwijl de goed aangepaste 
steellengte het mogelijk maakt om efficiënt te werken. 

LOW VIB®

BLIJF ALERT EN BESCHERM UW 
VINGERS TEGEN TRILLINGEN
Dankzij de efficiënte trillingsdemping kunt u comfortabel en efficiënt 
werken – zonder doorbloedingsproblemen door trillingen. Door de tank 
en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden met 
zorgvuldig afgestemde anti-trilblokken zijn we erin geslaagd om de 
trillingen in de handgrepen op uitzonderlijk lage niveaus te houden.  
Dit helpt allemaal om uw armen en handen te ontzien zodat u op  
lange termijn gezond blijft. 

AUTOTUNE™

VOLLEDIGE MOTORPRESTATIES,  
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN 
Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties 
verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant  
het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren 
zoals luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te 
vergeten het verstoppen van het luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft  
de carburator nooit meer met de hand bij te stellen. 

X-TORQ®

AL HET VERMOGEN DAT U NODIG 
HEEFT. ZONDER DE DAMPEN DIE  
U KUNT MISSEN.
X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, 
zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt 
elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brand-
stof mengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande 
brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aan-
zienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brand stof-
efficiëntie, vergeleken met vergelijkbare modellen zonder X-Torq®.
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Onze combi-trimmers zijn echt slimme investeringen 
– in vele opzichten. Om te beginnen hoeft u uw 
aanhangwagen niet vol te laden met allerlei 
machines om naar een klus te gaan. U hoeft slechts 
één machine te tanken en te starten. U kunt snel en 
eenvoudig van hulpstuk wisselen voor de  diverse 
taken die u op uw werklocaties tegenkomt. En u 
 besteedt minder tijd en geld aan onderhoud en 
service, om maar een aantal belangrijke voordelen 
van het gebruik van een combi-trimmer te  noemen.

EEN MACHINE VOOR 
ELKE BEHOEFTE

ACCESSOIRES

WAT U OOK WILT TRIMMEN,  
MAAIEN OF VERWIJDEREN
Een slim ontwerp met snelbevestigingen maakt het makkelijk om van 
accessoire te wisselen en voorkomt het verspillen van waardevolle 
werktijd op de site. Elk accessoire wordt geleverd met een duurzaam 
design en – heel belangrijk – voldoende vermogen om hoog gras te 
trimmen, grote struiken te maaien of grote bergen blad of vuil weg  
te blazen of vegen. 

BOSMAAIERS EN TRIMMERS
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PRESTATIES

NET ZO BETROUWBAAR.  
MAAR VEEL FLEXIBELER. 
We sluiten geen compromissen met betrekking tot vermogen, 
duurzaamheid en productiviteit. Daarom hebben we onze combi- 
machines zo ontworpen dat ze net zo goed werken als onze 
conventionele machines. Dit betekent dat u een betrouwbare  
werkmaat krijgt die alles uitvoert van krachtig stoksnoeizagen  
tot efficiënt en probleemloos frezen. 

BOSMAAIERS EN TRIMMERS
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HUSQVARNA

543RBX

HUSQVARNA

545RX

HUSQVARNA

555RXT

HUSQVARNA

535RXT

HUSQVARNA

545RXT

HUSQVARNA

535RX

 40,1 cm³

 1,5 kW

 49 cm

 11,9 kg

ASSORTIMENT BOSMAAIERS EN TRIMMERS

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Maaibreedte, cm  Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg  
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 70–72.

 53,3 cm³

 2,8 kW

 54 cm

 9,2 kg

 45,7 cm³

 2,2 kW

 48 cm

 8,9 kg

 45,7 cm³

 2,1 kW

 48 cm

 8,5 kg

 34,6 cm³

 1,6 kW

 47 cm

 6,7 kg

 34,6 cm³

 1,6 kW

 47 cm

 6,1 kg

Bosmaaier met 45 cc en hoge prestaties heeft 
uitmuntende ergonomie voor de hele dag 
comfortabel werken. Ideaal voor zware toepassingen 
in de landbouw, tuinbouw en nutsbedrijven. 

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

Een stevige, krachtige en brandstofzuinige 53 cc 
bosmaaier voor dagelijks gebruik. Met een zeer 
goed gebruikscomfort dankzij het ergonomische 
design en het Balance XT™ harnas is deze 
bosmaaier ideaal voor toepassingen in de landbouw, 
tuinbouw en nutsbedrijven.

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

Duurzame en makkelijk te gebruiken 35 cc 
bosmaaier voor frequent trimmen van stug gras en 
onkruid. De ongeëvenaarde vermogen/gewicht-
verhouding vertaald zich in maximale prestaties  
met minimale belasting op uw lichaam wat door  
het anti-trillingssysteem versterkt wordt. 

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Low Vib®

Bosmaaier met 45 cc en hoge prestaties heeft uit-
muntende ergonomie voor de hele dag comfortabel 
werken. Ideaal voor zware toepassingen in de 
landbouw, tuinbouw en nutsbedrijven. Inclusief  
het vernieuwde Balance XT™ harnas. 

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Low Vib®

 ■ Start Mode

 ■ AutoTune™

Duurzame en makkelijk te gebruiken 35 cc 
bosmaaier voor frequent trimmen van stug gras 
en onkruid. De ongeëvenaarde vermogen/
gewicht-verhouding vertaald zich in maximale 
prestaties met minimale belasting op uw lichaam.

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Low Vib® 

Een hoogpresterende 40 cc ruggedragen bosmaaier 
ontwikkeld voor de meest veeleisende fulltime 
werkzaamheden in moeilijk terrein. Het unieke 
draagstel reduceert op efficiënte wijze de spanning 
op uw spieren en zorgt dat u zich gemakkelijk en 
comfortabel kunt verplaatsen.

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Comfortabel harnas 

 ■ J-handgreep

BOSMAAIERS EN TRIMMERS
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ASSORTIMENT BOSMAAIERS EN TRIMMERS

HUSQVARNA

535iRXT
HUSQVARNA

535iRX
HUSQVARNA

535iFR

 45 cm

 4,9 kg

 45 cm

 4,9 kg

 45 cm

 4,5 kg

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

Robuuste accu-aangedreven bosmaaier met hoge 
prestaties en een uitgangsvermogen vergelijkbaar 
met een 35cc bosmaaier. Lichtgewicht en goed 
gebalanceerd voor fulltime gebruik. Uitmuntend 
comfort dankzij het Balance XB™ harnas en de 
ErgoFeed™ trimmerkop. Inclusief trimmerkop  
en grasmes.

 ■ Borstelloze E-TORQ motor

 ■ 3 snelheidsstanden

 ■ Intuïtief toetsenbord met accustatus

 ■ ErgoFeed™ trimmerkop

 ■ Trillingsgedempt 

 ■ Geïntegreerde connectiviteit

 ■ Weerbestendig (IPX4)

Robuuste accu-aangedreven bosmaaier met hoge 
prestaties en een uitgangsvermogen vergelijkbaar 
met een 35cc bosmaaier. Lichtgewicht en goed 
gebalanceerd voor fulltime gebruik. Inclusief 
trimmerkop en grasmes.

 ■ Borstelloze E-TORQ motor

 ■ 3 snelheidsstanden

 ■ Intuïtief toetsenbord met accustatus

 ■ Trillingsgedempt 

 ■ Weerbestendig (IPX4)

Robuuste en veelzijdige accu-aangedreven 
bosmaaier met hoge prestaties en een uitgangs-
vermogen vergelijkbaar met een 35cc bosmaaier. 
Lichtgewicht en goed gebalanceerd voor het 
frequent maaien van gras, struiken en licht werk in 
het bos. Inclusief trimmerkop, grasmes en zaagblad.

 ■ Borstelloze E-TORQ motor

 ■ 3 snelheidsstanden

 ■ Intuïtief toetsenbord met accustatus

 ■ Geïntegreerde connectiviteit

 ■ Weerbestendig (IPX4)

BOSMAAIERS EN TRIMMERS



66

HUSQVARNA

520iRX
HUSQVARNA

520iLX

 40 cm

 3,8 kg

 40 cm

 3,0 kg

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

HUSQVARNA

525RXT
HUSQVARNA

525RX
HUSQVARNA

524R

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Maaibreedte, cm  Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg  
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 70–72.

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 5,2 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 4,9 kg

 25 cm³

 0,7 kW

 45 cm

 5,5 kg

Een lichtgewicht accu-bullhorn-trimmer met  
hoog prestaties. Perfect voor tuiniers, landschaps- 
beheerders en hoveniersbedrijven. Met een 
uitstekende ergonomie en balans, een bidirectionele 
trimmerkop en duurzame borstelloze motor.

 ■ Borstelloze E-TORQ motoren

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weerbestendig (IPX4) 

 ■ Bidirectionele rotatie 

Een lichtgewicht accu-trimmer met lushandgreep  
en hoog prestaties. Perfect voor tuiniers, land schaps- 
beheerders en hoveniersbedrijven. Met een 
uitstekende ergonomie en balans, een bidirectionele 
trimmerkop en duurzame borstelloze motor.

 ■ Borstelloze E-TORQ motoren

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weerbestendig (IPX4) 

 ■ Bidirectionele rotatie 

Lichtgewichte en ergonomische, maar toch 
efficiënte 25 cc bosmaaier voor frequent trimmen  
en algemene onderhoudswerkzaamheden rond 
bedrijfsgebouwen, flats, boerderijen en in parken. 
Zeer lage trillingsniveaus.

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Low Vib®

Lichtgewichte en ergonomische, maar toch 
efficiënte 25 cc bosmaaier voor frequent trimmen  
en algemene onderhoudswerkzaamheden rond 
bedrijfsgebouwen, flats, boerderijen en in parken. 

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

Efficiënte bosmaaier voorzien van een 25 cc 
viertaktmotor voor lange werkshift op hoog tempo. 
Geschikt voor parken, golfbanen, tuinen enz. Met 
het ergonomische en comfortabele dubbele harnas 
en de gebogen handgrepen voor een snelle 
instelling krijgt u een comfortabele werkhouding. 

 ■ Smart Start®

 ■ Benzinemotor
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150 MM

GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

UITZONDERLIJK COMFORTABEL WERKEN
We willen uw werk makkelijker maken en u helpen om efficiënter te zijn. Daarom hebben we  
de stuurboom zeven graden gedraaid, zodat u de maai-uitrusting altijd recht voor u heeft met een 
minimale inspanning. Deze oplossing betekent ook dat u even grote zwaaibewegingen aan beide 
zijden van uw lichaam kunt maken. En daarnaast zijn onze asymmetrische torens extra hoog.  
Op veel machines zit de stuurboom op een 15 cm hoge toren. Ten gevolge daarvan kunt u in een 
rechte, comfortabele houding werken en genieten van heel veel beenruimte. Dat zult u vooral 
waarderen wanneer u op hellingen werkt.

  ACCU’S EN LADERS

ALTIJD VOLDOENDE LADING.  
OP DE MANIER DIE U WENST. 
We bieden een breed assortiment accu’s, van handige geïntegreerde 
exemplaren tot onze ruggedragen accu met hoge capaciteit waarmee  
u het een volle dag uithoudt. Lees er alles over en over de specifieke 
gebruiksduur en oplaadtijden op pagina 138.
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68

ASSORTIMENT COMBI-MACHINES

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Maaibreedte, cm   Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg  
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 70–72.

HUSQVARNA

525LK

HUSQVARNA

336RK

HUSQVARNA

524LK

HUSQVARNA

535LK

 25,4 cm³

 1,0 kW

 47 cm

 4,5 kg

 34,6 cm³

 1,4 kW

 47 cm

 7,4 kg

 25 cm³

 0,7 kW

 47 cm

 5,4 kg

 34,6 cm³

 1,5 kW

 45 cm

 5,8 kg

Lichtgewicht, 25 cc combi-machine met lushand greep en een aantal functies 
voor gemakkelijk en comfortabel gebruik. Door de steeldiameter van 24 mm  
kan de machine met een scala aan verschillende accessoires worden uitgerust,  
wat het tot het perfecte multi-gereedschap maakt. 

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Smart Start®

 ■ Click-on accessoires

Efficiënte, 25 cc combi-machine met lushandgreep voorzien van een 
gemakkelijk-te-starten viertakt motor. Door de steeldiameter van 24 mm  
kan de machine met een scala aan verschillende accessoires worden 
uitgerust, wat het tot het perfecte multi-gereedschap maakt. 

 ■ Smart Start®

 ■ Benzinemotor

 ■ Click-on accessoires

Krachtige 35 cc bullhorn combi-machine. Dankzij de click-on bevestiging op  
de steel kan de machine snel en eenvoudig worden omgebouwd van een 
trimmer naar een bosmaaier. 

 ■ X-Torq®

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Click-on accessoires

Lichtgewicht, 35 cc combi-machine met lushand greep en een aantal functies 
voor gemakkelijk en comfortabel gebruik. Door de steeldiameter van 24 mm kan 
de machine met een scala aan verschillende accessoires worden uitgerust,  
wat het tot het perfecte multi-gereedschap maakt.

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Click-on accessoires
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GRONDFREES

BLAZER VERLENGING

Trimmerkop-accessoire uitgerust met combi-
beschermkap en T35 Tap-n-Go trimmerkop. 
Asdiameter 28 of 24 mm.

TA 850 / 24, past op 525LK en 524LK. Asdiameter 24 mm,  
537 35 35-01 
TA1100 / 24, past op 535FBX Buisdiameter 24 mm.  
967 30 08-01 

Ideaal voor kwetsbare borders en rond de stammen 
van bomen. Asdiameter 24 mm.

CA 230, past op 535LK, 525LK en 524LK.  
967 29 42-01 

Bosmaaier-accessoire met combi-beschermkap  
en grasmes. Asdiameter 28 of 24 mm.

BCA 850 / 24 met Multi 255-4 grasmes.  
Compleet met J-handgreep en harnas.  
Past op 525LK en 524LK. 967 18 59-01 

Krachtige blazer die paden en opritten vrijmaakt 
van blad, vuil en grasmaaisel. Asdiameter 24 mm. 

BA 101, past op 535LK, 525LK en 524LK.  
967 28 64-01 

Steelverlenging vergroot het bereik met bijna  
80 cm. Steeldiameter 24 mm.

EX 780, past op 535FBX, 535LK, 525LK en 524LK.  
967 29 71-01 

KNIPSCHIJF

Maai-opzetstukken voor onkruid maaien en kanten-
snijden langs trottoirs en grindpaden, vermindert  
de kans op rondvliegende stenen en ander vuil. 
Asdiameter 24 mm.

RA 850, past op 525LK en 524LK. 967 90 85-01 
RA-V, past op 525RXT, 525RX en 525LX.  
967 90 86-01 

TRIMMERKOPPEN BOSMAAIERS

STOKSNOEIZAAG KANTENSNIJDER

Biedt extra bereik waar dat nodig is. Zaagt takken tot 
ca. 15 cm dik door. Lengte 73–110 cm. Asdiameter 
24 mm. 

PA 1100, 110 cm, past op 535FBX , 525LK en 524LK.  
537 18 33-23 
PAX1100, 110 cm, past op 535LK , 525LK en 524LK.  
967 68 83-01 
PA 730, 73 cm, past op 535LK , 525LK en 524LK.  
967 68 82-01 

Houdt gazons, paden en borders mooi met een 
rechte, nette rand. Asdiameter 24 mm.

ESA 850, rechte steel, past op 535LK , 525LK en 524LK.  
967 92 56-04  
ECA 850, gebogen steel, past op 535LK, 525LK en 524LK.  
967 92 55-04 

Verwijdert mos om een gezonder gazon te krijgen. 
Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm. 

DT 600, past op 535LK, 525LK en 524LK.  
967 29 69-01 

BEZEM SWEEPER VERTICUTEERDER

Stevige bezem die vuil van paden, opritten en zelfs 
uit diepe gleuven verwijdert. Inclusief beschermkap. 
Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm.

BR 600, past op 535LK, 525LK en 524LK.  
967 29 67-01 

Rubberen bezem met grote capaciteit, die zand en 
grind van paden, opritten en gazons veegt. Inclusief 
beschermkap. Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm.

SR 600-2, past op 535LK, 525LK en 524LK.  
967 29 44-01 

HEDGERS

Opzetstuk heggenschaar. Maaidek 60 cm. 
Asdiameter 24 mm.

HA 200, buislengte 11 cm. Geschikt voor 535LK,  
525LK en 524LK. 596 31 65-01 
HA 860, buislengte 85 cm. Geschikt voor 535FBX,  
535LK, 525LK en 524LK. 596 31 66-01 

NIEUW
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BOSMAAIERS EN TRIMMERS MET BENZINEMOTOR 555RXT 543RBX 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 524R 336RK 535LK 525LK 524LK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 40,1 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25 34,6 34,6 25,4 25

Vermogensoutput, kW 2,8 1,5 2,2 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 0,7 1,4 1,5 1,0 0,7

Brandstoftank, liter 1,1 0,75 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

Brandstofverbruik, g/KWh 480 424 450 450 475 475 600 600 510 435 475 600 510

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 101 99 102 101 96 95 94 93 93 98 99 94 97

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LWA dB(A) ** 121 114 117 117 114 114 106 106 106 113 114 106 107

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s² ***  1,5 /1,6 — 3,3 /3,5 3,2/2,9 2,4/3,1 3,4/4,1 1,8/1,9 2,1/2,3 2,9 /3,1 3,5 / 5,0 — — —

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² ***  — 4,8/4,6 — — — — — — — — 4,5 /3,9 3,0/3,3 8,5/6,5

Toerental maximum vermogen, tpm 9000 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 7000 8400 8400 8500 7000

Stationair toerental, tpm 2800 3000 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3100 2900 2900 3000 3100

Overbrengingsverhouding 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,4 1:1,5 1:1,46 1:1,46

Overbrengingshoek 35 30 35 35 35 35 30 30 30 35 30 30 30

Maaibreedte, cm 54 49 49 48 47 47 45 45 45 47 45 47 47

Pijpdiameter, mm 35 28 32 32 28 28 24 24 24 28 24 24 24

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 9,2 11,9 8,6 8,9 6,7 6,1 5,2 4,9 5,5 7,4 5,8 4,5 5,4

FUNCTIES

Brandstofpomp  • •   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •  • •

Hoekoverbrenging maaien  • •   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •  • •

Transparante brandstoftank  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tap-n-Go trimmerkop  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq® motor  • •   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •   ••  • • —

Standalone starter  • •   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —   ••  • • —

Combi-beschermkap —   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   •• — —

Auto return stopschakelaar  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •   ••  • • —

Smart Start®  • • —  • •  • • — —  • •  • •  • • —   ••  • •  • •

Smart Mode — —  • • — — — — — — — — — —

Gereedschapsloze verstelling stuur  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Stuurboom in een hoek van 7°  • • —  • •  • •  • •   ••  • •  • •  • •  • • — — —

Hoge stuurboom  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — — — —

Verstelbaar oog voor harnashaak  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —  • • — — — —

Low Vib®  • • —  • •  • •  • •   ••  • • — — — — — —

Benzinemotor — — — — — — — —  • • — — —  • •

AutoTune™ — —  • • — — — — — — — — — —

INCLUSIEF HARNAS

Balance XT™  • • —  • • — — — — — — — — — —

Balance X™ — — —  • •  • • — — — — — — — —

Balance 55 — — — — — —  • • — — — — — —

Balance 35 — — — — —  • • —  • •  • •  • • — — —

INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING

OEM Trimmerkop T55X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10

OEM Grasmes Multi 350-3 Multi 275-4 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 Grass 255-4 — — — —

OEM Zaagmes — — — — — — — — — — — — —

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

Trimmerkop TA 850 / 24 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Bosmaaier BCA 850 / 24 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Blaasunit BA 101 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Bezem BR 600 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Verticuteerunit DT 600 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Kantensnijder EA 850 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Heggenschaar, lang HA 860 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Heggenschaar, kort HA 200 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Stoksnoeizaag PA 1100 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Sweeper SR 600-2 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Frees CA 230 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Knipschijf RA 850 — — — — — — — — — — —  • •  • •

Knipschijf RA-V — — — — — —  • •  • •  • • — — — —

Verlengstuk EX 780 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). 
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert.  
Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een  variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m /s².  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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BOSMAAIERS EN TRIMMERS MET BENZINEMOTOR 555RXT 543RBX 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 524R 336RK 535LK 525LK 524LK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 40,1 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25 34,6 34,6 25,4 25

Vermogensoutput, kW 2,8 1,5 2,2 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 0,7 1,4 1,5 1,0 0,7

Brandstoftank, liter 1,1 0,75 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

Brandstofverbruik, g/KWh 480 424 450 450 475 475 600 600 510 435 475 600 510

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 101 99 102 101 96 95 94 93 93 98 99 94 97

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LWA dB(A) ** 121 114 117 117 114 114 106 106 106 113 114 106 107

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s² ***  1,5 /1,6 — 3,3 /3,5 3,2/2,9 2,4/3,1 3,4/4,1 1,8/1,9 2,1/2,3 2,9 /3,1 3,5 / 5,0 — — —

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² ***  — 4,8/4,6 — — — — — — — — 4,5 /3,9 3,0/3,3 8,5/6,5

Toerental maximum vermogen, tpm 9000 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 7000 8400 8400 8500 7000

Stationair toerental, tpm 2800 3000 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3100 2900 2900 3000 3100

Overbrengingsverhouding 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,4 1:1,5 1:1,46 1:1,46

Overbrengingshoek 35 30 35 35 35 35 30 30 30 35 30 30 30

Maaibreedte, cm 54 49 49 48 47 47 45 45 45 47 45 47 47

Pijpdiameter, mm 35 28 32 32 28 28 24 24 24 28 24 24 24

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 9,2 11,9 8,6 8,9 6,7 6,1 5,2 4,9 5,5 7,4 5,8 4,5 5,4

FUNCTIES

Brandstofpomp  • •   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •  • •

Hoekoverbrenging maaien  • •   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •  • •

Transparante brandstoftank  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tap-n-Go trimmerkop  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq® motor  • •   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •   ••  • • —

Standalone starter  • •   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —   ••  • • —

Combi-beschermkap —   ••  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   •• — —

Auto return stopschakelaar  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •   ••  • • —

Smart Start®  • • —  • •  • • — —  • •  • •  • • —   ••  • •  • •

Smart Mode — —  • • — — — — — — — — — —

Gereedschapsloze verstelling stuur  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Stuurboom in een hoek van 7°  • • —  • •  • •  • •   ••  • •  • •  • •  • • — — —

Hoge stuurboom  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — — — —

Verstelbaar oog voor harnashaak  • • —  • •  • •  • •  • •  • • —  • • — — — —

Low Vib®  • • —  • •  • •  • •   ••  • • — — — — — —

Benzinemotor — — — — — — — —  • • — — —  • •

AutoTune™ — —  • • — — — — — — — — — —

INCLUSIEF HARNAS

Balance XT™  • • —  • • — — — — — — — — — —

Balance X™ — — —  • •  • • — — — — — — — —

Balance 55 — — — — — —  • • — — — — — —

Balance 35 — — — — —  • • —  • •  • •  • • — — —

INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING

OEM Trimmerkop T55X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10

OEM Grasmes Multi 350-3 Multi 275-4 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 Grass 255-4 — — — —

OEM Zaagmes — — — — — — — — — — — — —

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

Trimmerkop TA 850 / 24 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Bosmaaier BCA 850 / 24 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Blaasunit BA 101 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Bezem BR 600 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Verticuteerunit DT 600 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Kantensnijder EA 850 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Heggenschaar, lang HA 860 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Heggenschaar, kort HA 200 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Stoksnoeizaag PA 1100 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Sweeper SR 600-2 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Frees CA 230 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

Knipschijf RA 850 — — — — — — — — — — —  • •  • •

Knipschijf RA-V — — — — — —  • •  • •  • • — — — —

Verlengstuk EX 780 — — — — — — — — — —   ••  • •  • •

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). 
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert.  
Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een  variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m /s².  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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BOSMAAIERS EN TRIMMERS MET ACCUVOEDING 535iRXT 535iRX 535iFR 520iRX 520iLX

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Accu type Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 80,2 82 80 76,1 76,1

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LWA , dB(A) ** 96 96 96 96 96

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s² *** 1,2 /1,4 1,3 /1,4 1,4 /1,7 1,2/0,7 —

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² *** — — — — 1,2/0,7

Maaibreedte, cm 45 45 45 40 40

Pijpdiameter, mm 28 28 28 24 24

Gewicht (excl. accu), kg 4,9 4,9 4,5 3,8 3,0

FUNCTIES

Intuïtief toetsenbord •• •• ••  • •  • •

3 snelheidsstanden •• •• •• — —

Hoge stuurboom •• •• —  • • —

Geïntegreerde connectiviteit •• — •• — —

Trillingsgedempt •• •• — — —

savE™ — — —  • •  • •

Bidirectionele rotatie — — —  • •  • •

ErgoFeed™ trimmerkop •• — — — —

INCLUSIEF HARNAS

Balance XB •• — — — —

Balance 55 —  • • •• — —

Balance 35B — — —  • • —

INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING

OEM Trimmerkop E35B T35 T35 T25B T25B

OEM Grasmes Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 255-3 Multi 255-3

OEM Zaagmes — — Scarlett 200-22 — —

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 3 dB(A).  
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeen komstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 10884.  
***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens ISO 22867, m /s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 2 m /s².

HARNASSEN BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE XB BALANCE FLEX BALANCE 55 BALANCE 35 BALANCE 35 B
BACKPACK 
DRAAGSTEL

FUNCTIES

Brede, geventileerde rugplaat  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Snel in te stellen  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Gevoerde, ergonomische 
schouderbanden

 • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Schokabsorberend heupkussen  • •  • •  • • —  • • — — —

Flexibele heupkussenvering  • •  • •  • • —  • •  • •  • • —

Brede, gevoerde heupgordel  • •  • •  • • — — — — —

Snelsluiting op heupkussen  • •  • •  • • — — — — —

Maai- en zaagstand  • •  • •  • • — — — — —

In hoogte verstelbare rugplaat  • • — — — — — —  • •

Flexibel schoudergedeelte  • • — — — — — —  • •

Flexibel heupbevestigingspunt — — — — — — —  • •

Speciale instelling voor vrouwen  • • — — — — — — —

Houder voor uw accudrager — —  • • — — — — —

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

BOSMAAIERS EN TRIMMERS
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BALANCE XT™

BALANCE 55/BALANCE 35BALANCE FLEX

BALANCE X™

BALANCE 35 B

BALANCE XB

Ons meest geavanceerde harnas met diverse 
handige functies, zoals instellingen voor mannen  
en vrouwen, en een draaibaar schoudergedeelte.  
U krijgt een uitstekende ver deling van het gewicht 
tussen de schouders en tussen borstkas en rug. 
Het draagstel verdeelt bovendien een stuk van  
de belasting van de schouders naar de heupen. 
578 44 98-01

Ergonomisch ontworpen draagstellen die de 
belasting optimaal verdelen over uw beide schouders, 
borst en rug. 
Balance 55, 537 27 57-01
Balance 35, 537 27 57-02

Dit harnas biedt een goede ondersteuning voor 
alle producten met een stok, of u nu hoog, ver  
weg of dichtbij werkt. 578 44 99-01

Een enorme verlichting voor uw bovenlichaam en 
armen dankzij een uitstekende gewichts ver deling 
tussen de schouders, tussen borstkas en rug, en  
van de schouders naar de heupen. 578 44 97-01

Een ergonomisch ontworpen harnas, speciaal 
ontwikkeld voor onze accu trimmers. Verdeelt het 
gewicht van de machine. De bevestigingshaak  
met heupbeschermmer zijn flexibel, om de rug  
van de gebruiker nog meer te ontzien. 
537 27 57-05

Ergonomisch ontworpen harnas voor een 
ruggedragen accu. U kunt gemakkelijk accu’s 
bevestigen en uitwisselen tussen teamleden  
terwijl uw harnas optimaal ingesteld blijft  
voor uw individuele pasvorm. Het is ook een 
perfect harnas voor de 530iPX bosmaaier.  
581 03 58-01

DRAAGSTEL VOOR OP DE RUG

Een enorme verlichting voor uw bovenlichaam  
en armen dankzij een uitstekende verdeling van  
het gewicht op drie manieren: over de schouders, 
over de borst en de rug en van de schouders naar 
de heupen. Uitgerust met een houder voor een 
accudrager zodat u gemakkelijk een extra accu 
mee kunt nemen. 597 46 93–01

BOSMAAIERS EN TRIMMERS
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  ERGOFEED™

BESPAAR TIJD, MOEITE  
EN TRIMMERDRAAD
Met de ErgoFeed™ functie op de Husqvarna 535iRXT kunt u trimmer
draad voeden met een simpele druk op de knop op de rechter hendel. 
Omdat u de trimmerkop niet op de grond hoeft te tikken, vermindert u ook 
de kans op onbedoeld voeden. En dus spendeert u minder tijd en geld aan 
het kopen en winden van nieuw trimmerdraad. De ErgoFeed™ trimmer kop 
bestaat uit een minimaal aantal bewegende delen waardoor hij robuust  
en duurzaam is.

COMBI-BESCHERMKAP

SWITCHEN NIET NODIG
De combi-beschermkap is handig wanneer  
u wilt overgaan van een grasmes op een 
trimmerkop, zonder dat u de beschermkap 
hoeft te verwijderen en terug te plaatsen.  
De combi-beschermkap werkt net zo  
goed voor beide. 

MAKKELIJKE AANVOER

MEER TRIMMERDRAAD  
IN EEN DRUK OF TIK 
BESCHIKBAAR
Met de Tap-n-Go functie hoeft u alleen de trimmerkop maar 
op de grond te drukken om meer trimmerdraad aan te voeren. 
Voor machines met ErgoFeed™ hoeft u alleen maar op de 
knop op de handgreep te drukken. Gemakkelijk, robuuster en 
een slimme stop om het onbedoeld aanvoeren van draad te 
voorkomen wanneer u tegen rotsen of stenen komt.

UW OPTIMALE KEUZE  
VAN MAAIUITRUSTING
Onze trimmerkoppen, trimmerdraden en maaimessen doen meer dan gewoon  
maaien. Hun uitstekende ontwerp, hoogkwalitatieve materialen en vereenvoudigende  
technologie betekenen dat u altijd juist uitgerust bent voor de klus.  
Lees meer hierover op onze website.

BOSMAAIERS EN TRIMMERS
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WHISPER TWIST TRIMMERDRAAD
Professioneel trimmerdraad met een gedraaid 
profiel: deze aerodynamische vorm betekent weinig 
lawaai en trillingen. Het pro polymeer materiaal 
zorgt voor optimale prestaties. Past op alle 
standaard trimmerkoppen.

ERGOFEED™ TRIMMERKOP
Past op accu-aangedreven bosmaaiers met de 
ErgoFeed™ functie. Een eenvoudige druk op de 
knop op het handvat is voldoende om de trimmer-
draad te voeden. De ErgoFeed™ trimmerkop bestaat 
uit een minimaal aantal mechanische onderdelen 
waardoor het zeer robuust en duurzaam is. 

594 72 70-01 

CORECUT TRIMMERDRAAD
Professioneel trimmerdraad met een vijfhoekig 
profiel. Perfecte combinatie van energiezuinigheid 
en maaiprestaties. Dual Pro Polymeer materiaal  
met een flexibele kern en een duurzaam smeltvrij 
oppervlak om lang mee te gaan. Past op alle 
standaard trimmerkoppen.

SLAGMESSEN
Voor dicht, wild gras, maar niet voor  
hout achtige gewassen. Verkrijgbaar met  
2, 3 of 4 tanden.

 

TRIMMERKOP ALLOY
Robuust en betrouwbaar met snel en gemakkelijk 
plaatsen van trimmer draad. Het onderhoud wordt 
minimaal en de lage snijhoogte zorgt voor een  
net resultaat.

578 44 82-01 

GRASMESSEN
Voor dicht, wild gras, maar niet voor houtachtige 
gewassen. Het gras valt op het mes en vormt een 
nette rij. Verkrijgbaar met 4 of 8 tanden.

 

HALFAUTOMATISCHE 
TRIMMERKOPPEN, 25–55 cc
De Tap-n-Go functie voert auto matisch trimmer-
draad aan wanneer de kop tegen de grond wordt 
gedrukt. X-versies voor een langere levens duur 
vanwege de Tap-n-Go knop met kogellager. De T35 
Universal heeft tevens een adapter waardoor hij op 
de meeste merken trimmers past.

 

ZAAGBLADEN
Ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
 professionals die met bosmaaiers werken  
Een winnende combinatie van maximale 
 snijcapaciteit en weinig trillingen. Verkrijgbaar  
met 22 of 24 tanden.

 

OPTI ROUND TRIMMERDRAAD
Allround trimmerdraad met een rond profiel.  
Biedt goede maaiprestaties en slijtagebestendig-
heid voor een groot aantal toepassingen. Past  
op alle standaard trimmerkoppen.

OPTI QUADRA TRIMMERDRAAD
Allround trimmerdraad met een vierkant profiel.  
De scherpe randen bieden uitstekende maai-
prestaties, vooral bij dik, stug gras. Past op alle 
standaard trimmerkoppen.

OPTI PENTA TRIMMERDRAAD
Allround trimmerdraad met een vijfhoekig profiel. 
Ideale combinatie van energiezuinigheid en 
maaiprestaties voor een brede reeks toepassingen. 
Past op alle standaard trimmerkoppen.

HANDBEDIENDE TRIMMERKOPPEN,  
25–42 cc
Trimmerkop met handmatige kabeloprolfunctie.  
Het snoer wordt handmatig door de gebruiker 
opgerold wanneer de kabeloprolknop wordt 
ingedrukt en aan het snoer wordt getrokken.

 

BOSMAAIERS EN TRIMMERS
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OVERZICHT ZAAG-, MAAI- EN TRIMMERGARNITUUR

TRIMMER BESCHERMKAPPEN COMBI- BESCHERMKAPPEN MAAIMES-BESCHERMKAPPEN ZAAGBLAD- 
BESCHERMKAPPEN STEUNSCHOTELS SETS 

A1
 

588 54 37-01 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 
537 29 95-01 
200 mm (adapter 
incl.) 

 E1 503 89 01-01 F1 537 04 85-01 
incl. 2B1 E1  

A2
 

503 95 43-01 B2
 

537 33 16-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 
537 31 09-02 
200 mm (adapter 
incl.)

E2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

A3
 

537 29 73-01 B3
 

544 46 43-01 C3
 

502 46 49-01 D3
 
502 30 36-01 
200 mm 

E3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1")  
Kogellager  

F4 587 37 50-01 
Voor bijgeleverd mes

A4
 

537 34 94-03 C4
 

590 88 00-01 D4
 
574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

544 10 74-02 D5
 
501 32 04-02 
200 mm (adapter 
incl.)

A6
 

502 46 50-01 D6
 
502 43 55-01 
225 mm (adapter 
incl.)

A7
 

574 47 95-01

A8
 

577 01 83-03

A9
 

590 88 01-01

MAAIUITRUSTING HULPSTUKKEN

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 11 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 12 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 13 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
        

14 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 14 578 44 91-01 

TriCut M10  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
        

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 15 578 44 93-01 

TriCut M12  
5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-05    (Articulated) 

HA 110       
16 967 29 69-01 

DT 600 
       

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 16 579 29 40-03 

T25B

(Semiauto) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 537 19 66-06    (Articulated) 

HA 850 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
        

7 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

17 594 72 70-01 
E35B

(ErgoFeed™) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18 579 44 35-01 
Tweede messen set,  
Past op CA 230      

8 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 8 578 44 25-01 

Scarlett 200-22 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX 730 
        

9 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX 1100 
        

10 578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 10 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
          

11 967 02 67-01 
BCA 850-28 
        

22 967 90 86-01 
RA-V 
          

MODEL GRAS HOOG GRAS STRUIKEN EN BOMEN HARDE OPPERVLAKKEN

555FXT/555FX A6  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 11 13 C2  + 15 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B3  + 11 12 13 15 C1  + 15 C1 B3  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

520iRX A8  + 16 2 3

520iLX A8  + 16 F4
  + 2 3

535RXT/535RX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRXT A9  + 9 10 17 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A9  + 9 10 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

525RXT/525RX A1 B1  + 2 4 5 6 7 14 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525LX A1 B1 + 1 2 5 6 7 14 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

336RK A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 10 B2  + E4  + 2 3 4 6 11 12

BOSMAAIERS EN TRIMMERS
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MAAIUITRUSTING HULPSTUKKEN

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 11 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 12 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 13 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
        

14 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 14 578 44 91-01 

TriCut M10  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
        

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 15 578 44 93-01 

TriCut M12  
5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-05    (Articulated) 

HA 110       
16 967 29 69-01 

DT 600 
       

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 16 579 29 40-03 

T25B

(Semiauto) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 537 19 66-06    (Articulated) 

HA 850 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
        

7 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

17 594 72 70-01 
E35B

(ErgoFeed™) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18 579 44 35-01 
Tweede messen set,  
Past op CA 230      

8 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 8 578 44 25-01 

Scarlett 200-22 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX 730 
        

9 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX 1100 
        

10 578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 10 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
          

11 967 02 67-01 
BCA 850-28 
        

22 967 90 86-01 
RA-V 
          

MODEL GRAS HOOG GRAS STRUIKEN EN BOMEN HARDE OPPERVLAKKEN

555FXT/555FX A6  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 11 13 C2  + 15 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B3  + 11 12 13 15 C1  + 15 C1 B3  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

520iRX A8  + 16 2 3

520iLX A8  + 16 F4
  + 2 3

535RXT/535RX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRXT A9  + 9 10 17 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A9  + 9 10 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

525RXT/525RX A1 B1  + 2 4 5 6 7 14 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525LX A1 B1 + 1 2 5 6 7 14 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

336RK A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 10 B2  + E4  + 2 3 4 6 11 12
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78 HEGGENSCHAREN

TRIM MEER. MET 
MINDER MOEITE.
Alles wat wij doen is bedoeld om uw werk gemakkelijker te maken. Dit is vooral 

duidelijk bij de ontwikkeling van onze heggenscharen. Dit zijn robuuste en 

krachtige, maar tegelijker tijd lichte en goed gebalanceerde werkkameraden. 

Boordevol ergonomisch ontworpen oplossingen en slimme functies, zoals de 

multi-positie handgreep, waardoor u in staat bent om snel en efficiënt te werken, 

ook in de meest veeleisende situaties.

PRESTATIES

GEOPTIMALISEERD VOOR  
HEAVY-DUTY GEBRUIK
Een laag gewicht, perfecte balans – allemaal in het veld 
geprobeerd en getest door echte gebruikers. En of u nu  
voor een heavy-duty zware kniptaak staat of een lichtere, 
eenvoudigere klus, u ervaart een indrukwekkend hoge 
knipcapaciteit dankzij de perfecte match tussen 
messnelheid en tandontwerp. De Husqvarna 522 series 
heggenscharen maken overal een peulenschil van,  
van de dichtste en meest overgroeide hagen tot het  
gewone snoeien. 
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WEINIG TRILLINGEN

BLIJF ALERT EN BESCHERM UW 
VINGERS TEGEN TRILLINGEN 
Husqvarna heggenscharen zijn een plezier om mee  
te werken. Vooral vanwege hun uitzonderlijke lage 
trillingsniveau zijn deze minder belastend voor uw 
handen en armen. Low Vib® is ons anti-trillingen-
systeem, dat een efficiënte demping biedt om de 
trillingen in de handgrepen te minimaliseren. 

MULTI-POSITIE HANDGREEP

SNOEI ONDER ELKE GEWENSTE HOEK
Het is niet nodig om uw lichaam in een onaangename houding 
te draaien. Met de multi-positie handgreep kunt u de machine 
eenvoudig zo draaien dat u de knipbalk in elke gewenste 
richting kunt bedienen. Prettig, als u bijvoorbeeld afwisselend 
de zijkanten en de bovenkant van de heg snoeit. U kunt altijd 
een ergonomische houding blijven aanhouden. De belasting 
op uw armen, polsen en schouders vermindert en u behoudt 
de exacte controle voor een geweldig eindresultaat.
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R MODEL

WILDE HAGEN NIET LANGER  
EEN PROBLEEM 
De R model heggenscharen maken de meest veeleisende taken 
gemakkelijk. Dankzij de overbrenging met hoog koppel en de stevige 
mesconfiguratie, die speciaal is ontwikkeld om de knipcapaciteit van de 
heggenschaar te verbeteren, zult u in staat zijn om de meest dichte en 
wilde hagen te knippen. Het R-model is verkrijgbaar in twee lengtes – 
60 en 75 centimeter.

  ACCU SERIES

BLIJVEND ACCU-COMFORT
De betrouwbare en goed-gebalanceerde elektrische motor  
is speciaal aangepast voor heggenscharen. Geniet van 
indrukwekkende prestaties met vol koppel van nul tot volle 
snelheid. De betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie 
staat garant voor duurzaamheid, zelfs bij hoge temperaturen 
en de savE™ spaarstand zorgt dat de accu’s het langer 
volhouden.

  ACCU SERIES

ZORGT DAT WERK MINDER  
ALS WERK AANVOELT
Voel het verschil niet alleen in uw armen en schouders maar 
ook in uw neus en oren. Dankzij het lage gewicht, het lage 
trillingsniveau en de afwezigheid van directe emissie bieden 
onze accu heggenscharen de gebruiker een gezondere 
werkomgeving. En tot vreugde van zowel de gebruiker als de 
plaatselijke bewoners werkt de accumotor zeer stil. We zijn 
bovendien de enige fabrikant met een echt professioneel 
assortiment accuheggenscharen, waarbij u vrij kunt kiezen 
tussen intern of extern accuvermogen. 
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STEVIG ONTWERP OVERBRENGING

DETAILS WAAR U OP KUNT 
VERTROUWEN. JAAR IN JAAR UIT.
Onze machines worden gemaakt om jarenlang zorgeloos te 
functioneren. Behuizing en kappen van de overbrenging worden 
gemaakt van lichtgewicht aluminium en magnesium van topkwaliteit. 
Tandwielen, die met hoge nauwkeurigheid zijn gemaakt, zorgen voor
een betrouwbare werking. Drijfstangen met naaldlagers en afgedichte, 
permanent gesmeerde lagers betekenen eenvoudig onderhoud en 
langere service-intervallen. Speciaal ontwikkelde afdichtingen 
voorkomen bovendien dat er stof en vuil in de overbrengingen komt.

STOKHEGGENSCHAREN

EEN GROTER GEBIED OP  
AFSTAND ONDER CONTROLE
Met stokheggenscharen kunt u een veel meer ontspannen en een ergonomische 
houding aannemen, zodat u de hele dag alert kunt blijven. U kunt een groot gebied 
bestrijken zonder rond te hoeven lopen en u heeft een geweldige controle over het 
eindresultaat. Bij sommige modellen kan de knipbalk op afstand worden ingesteld 
op diverse hoeken, afhankelijk van de taak.

KNIPMESSEN

EFFICIËNT WERKEN BEGINT  
MET EEN SCHERP MES
Door het ontwerp van de messen kunt u in alle situaties efficiënt werken.  
De twee mesbladen zijn gemaakt van gehard speciaal staal en hebben 
optimale hoeken en onze intelligente oplossing onze intelligente oplossing 
zorgt voor minder wrijving. Maar de messnelheid en grote tandopeningen 
helpen u takken door te knippen met het zelfde gemak als waarmee een 
warm mes door de boter gaat. Dat verhoogt uw productiviteit. 
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 55 cm

 4000 bewegingen/min

 5,3 kg

 70 cm

 4000 bewegingen/min

 3,9 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 75 cm

 21,7 cm³

 0,6 kW

 60 cm

 21,7 cm³

 0,6 kW

 60 cm

 3200 bewegingen/min

 5,2 kg

 3200 bewegingen/min

 5,0 kg

 4400 bewegingen/min

 4,9 kg

 60 cm 

 4000 bewegingen/min

 3,8 kg

HUSQVARNA

520iHT4

HUSQVARNA

522HD60X

HUSQVARNA

520iHD70

HUSQVARNA

522HDR75X
HUSQVARNA

522HDR60X

HUSQVARNA

520iHD60

ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN

Dubbelzijdige, 70 cm lange heggenschaar op accu. 
De heggenschaar biedt benzine-prestaties zonder 
directe emissie, een laag gewicht, weinig trillingen 
en is extreem stil waardoor u hem op lawaai-
gevoelige plekken kunt gebruiken. Door de multi-
positie handgreep kunt u makkelijk wisselen tussen 
verticaal en horizontaal knippen. Compatibel met 
zowel geïntegreerde als externe accu’s.

 ■ Motor met hoge intertia

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weerbestendig (IPX4) 

 ■ Trimmessen

 ■ Multi-positie handgreep

Dubbelzijdige, 60 cm lange heggenschaar op accu. 
De heggenschaar biedt benzine-prestaties zonder 
directe emissie, een laag gewicht, weinig trillingen 
en is extreem stil waardoor u hem op lawaai-
gevoelige plekken kunt gebruiken. Door de multi-
positie handgreep kunt u makkelijk wisselen tussen 
verticaal en horizontaal knippen. Compatibel met 
zowel geïntegreerde en externe accu’s.

 ■ Motor met hoge inertia

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord 

 ■ Weerbestendig (IPX4) 

 ■ Trimmessen

 ■ Multi-positie handgreep 

Accu-stokheggenschaar met een uniek ontwerp  
en een bereik tot 4,5 m. Snoei brede, hoge en lage 
heggen op een efficiënte wijze dankzij de verstel-
bare hoek van de knipbalk. De heggenschaar combi-
neert marktleidende prestaties met nul directe 
emissie, een laag gewicht, weinig trillingen en is 
extreem stil waardoor u hem op lawaai-gevoelige 
plekken kunt gebruiken.

 ■ Borstelloze motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord 

 ■ Weerbestendig (IPX4)

 ■ Verstelbare knipbalk

 ■ Trimmessen

 ■ Stootbescherming achter

 ■ Telescopische steel

22 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een knipbalk 
van 60 cm. De multi-positie handgreep en het lage 
gewicht in combinatie met het slanke, gebalanceerde 
ontwerp bieden een uitstekende hantering. De 
messen met hoge capaciteit, open mesbescherming 
en hoge vermogen zorgen voor betrouwbaarheid 
en een hoge werkopbrengst. 

 ■ Low Vib®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Overbrenging voor hoge snelheid

 ■ Trimmessen

 ■ Tweetraps luchtfilter

 ■ Multi-positie handgreep

22 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een knipbalk 
van 75 cm voor de zware taken. De multi-positie 
handgreep en het lage gewicht in combinatie met 
het slanke, gebalanceerde ontwerp bieden een 
uitstekende hantering. De messen met hoge 
capaciteit, open mesbescherming en hoge vermogen 
zorgen voor betrouwbaarheid en een hoge 
werkopbrengst.

 ■ Low Vib®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Overbrenging met hoog koppel

 ■ Stevige knipmessen

 ■ Tweetraps luchtfilter

 ■ Multi-positie handgreep

22 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een knipbalk 
van 60 cm voor de zware taken. De multi-positie 
handgreep en het lage gewicht in combinatie  
met het slanke, gebalanceerde ontwerp bieden  
een uitstekende hantering. De messen met hoge 
capaciteit, open mesbescherming en hoge 
vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een 
hoge werkopbrengst.

 ■ Low Vib®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Overbrenging met hoog koppel

 ■ Stevige knipmessen

 ■ Tweetraps luchtfilter

 ■ Multi-positie handgreep
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 55 cm

 4000 bewegingen/min

 4,15 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 65 cm

 25,4 cm³

 1,0 kW

 60 cm

 25,4 cm³

 1,0 kW

 60 cm

 4339 bewegingen/min

 6,1 kg

 4300 bewegingen/min

 6,3 kg

 4300 bewegingen/min

 5,9 kg

HUSQVARNA

525HF3S

HUSQVARNA

520iHE3

ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

  Cilinderinhoud, cm³   Uitgaand vermogen, kW   Meslengte, cm   Knipbewegingen per minuut   Gewicht (excl. knipuitrusting), kg  
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 84–85.

Accu-stokheggenschaar met een uniek ontwerp en 
een bereik tot 3,5 m. Snoei comfortabel brede, hoge 
en lage heggen dankzij de verstelbare hoek van  
de knipbalk. De heggenschaar biedt marktleidende 
prestaties zonder directe emissie, laag gewicht, 
weinig trillingen en is extreem stil waardoor u hem 
op lawaai-gevoelige plekken kunt gebruiken.

 ■ Borstelloze motoren

 ■ savE™ 

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weerbestendig (IPX4) 

 ■ Verstelbare knipbalk

 ■ Trimmessen

 ■ Stootbescherming achter

HUSQVARNA

525HE4
HUSQVARNA

525HE3

25 cc, krachtige dubbelzijdige stokheggenschaar 
met vaste steel. Omdat de vaste knipbalk op  
een steel van 81 cm is bevestigd, kunt u efficiënt  
en comfortabel een groot gebied bestrijken. De 
robuuste en duurzame kwaliteit zorgt voor een 
lange levensduur. 

 ■ X-Torq®

 ■ Standalone starter

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Trimmessen

 ■ Metalen beschermplaat

 ■ Weerbestendig (IPX4) 

 ■ Heavy duty overbrenging

Dubbelzijdige stokheggenschaar van 25 cc met een 
maaibalk van 60 cm. Dankzij het bereik van 4 meter, 
de hellingshoek van 37 mm en de 10 vaste 
hoekposities kunt u de bovenkant van hoge hagen 
comfortabel en efficiënt trimmen zonder gebruik te 
maken van een ladder of trapje.

 ■ X-Torq®

 ■ Eenvoudig starten

 ■ Verstelbare maaibalk

 ■ Auto-return-stopschakelaar

 ■ Configuratie voor trimmen/zagen

 ■ Stootbescherming aan achterzijde

 ■ 2-traps luchtfilter

 ■ Versnellingsbak voor zwaar gebruik

Dubbelzijdige stokheggenschaar van 25 cc  
met een maaibalk van 60 cm. Dankzij het bereik 
van 3 meter, de hellingshoek van 37 mm en de 
10 vaste hoekposities kunt u de bovenkant van 
hoge hagen comfortabel en efficiënt trimmen 
zonder gebruik te maken van een ladder of trapje.

 ■ X-Torq®

 ■ Eenvoudig starten

 ■ Verstelbare maaibalk

 ■ Auto-return-stopschakelaar

 ■ Configuratie voor trimmen/zagen

 ■ Stootbescherming aan achterzijde

 ■ 2-traps luchtfilter

 ■ Versnellingsbak voor zwaar gebruik

NIEUWNIEUW
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HEGGENSCHAREN MET BENZINEMOTOR 522HDR75X 522HDR60X 522HD60X 522HSR75X 522HS75X 525HF3S 525HE4 525HE3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 25,4 25,4 25,4

Vermogen, kW 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0

Brandstoftank, liter 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,51 0,5 0,5

Brandstofverbruik, g/KWh 620 620 620 620 620 395 600 600

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 93 93 93 93 93 92 95 96

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) ** 102 102 102 102 102 105 107 107

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² *** 2,1 /2,2 2,8 /1,3 2,7 /1,2 2,2 /2,1 2,9 /1,8 3,9 /2,9 4,6 /3,9 5,6 /4,4

Toerental maximum vermogen, tpm 7800 7800 7800 7800 7800 8500 8500 8500

Overbrengingsverhouding 1:5,70 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,53 1: 5,16 1: 5,16

Lengte knipbalk, cm 75 60 60 75 75 65 60 60

Opening tanden, mm 30,5 30,5 30 30,5 30 30 30 30

Aanbevolen maximum takdiameter, mm 25 25 20 25 20 24 20 20

Snijsnelheid, bewegingen /min 3200 3200 4400 3200 4400 4339 4300 4300

Totale lengte, cm 127,7 110,5 110,5 121 121,4 192 257,9 192,5

Lengte in transportstand, cm 127,7 110,5 110,5 121 121,4 192 192 126,6

Gewicht, kg 5,2 5,0 4,9 5,0 5,0 6,1 6,3 5,9

FUNCTIES

X-Torq® motor — — — — —  • •  • •  • •

Standalone starter   ••   ••   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Brandstofpomp   ••   ••   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Auto return stopschakelaar   ••   ••   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Low Vib®   ••   ••   ••   ••   •• — — —

Trimmessen — —  • • —  • •  • •  • •  • •

Stevige knipmessen   ••   •• —   •• — — — —

Draaibare achterhandgreep   ••   ••   •• — — — — —

Metalen beschermplaat — — — — —  • • — —

Stootbescherming achter — — — — — —  • •  • •

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van  
1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert.  
Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m /s². De gerapporteerde 
gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

ACCUHEGGENSCHAREN 520iHD70 520iHD60 520iHT4 520iHE3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36 36 36

Motortype PMDC (4-borstelmotor) PMDC (4-borstelmotor) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 78 78 80 84

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA, dB(A) ** 94 94 94 95

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² *** 2,3 /3,5 1,6 /2,5 2,0 /2,0 3,5 /2,5

Meslengte, cm 70 60 55 55

Opening tanden, mm 32 32 32 32

Snijsnelheid, bewegingen/min 4000 4000 4000 4000

Totale lengte, cm 127 117 350 226

Gewicht zonder accu, kg 3,9 3,8 5,3 4,15

FUNCTIES

savE™  • •  • •  • •  • •

Intuïtief toetsenbord  • •  • •  • •  • •

Trimmessen  • •  • •  • •  • •

Draaibare achterhandgreep  • •  • • — —

Verstelbare knipbalk — —  • •   ••

Stootbescherming achter — —  • •   ••

Telescopische steel — —  • • —

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 11203 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een  typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 3 dB(A). 
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde  waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 11094.  
****Equivalent trillingsniveau (ahv, eq)  bij handgrepen, gemeten volgens EN 60745-1, m /s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1,5 m /s².

HEGGENSCHAREN
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HEGGENSCHAREN MET BENZINEMOTOR 522HDR75X 522HDR60X 522HD60X 522HSR75X 522HS75X 525HF3S 525HE4 525HE3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 25,4 25,4 25,4

Vermogen, kW 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0

Brandstoftank, liter 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,51 0,5 0,5

Brandstofverbruik, g/KWh 620 620 620 620 620 395 600 600

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 93 93 93 93 93 92 95 96

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) ** 102 102 102 102 102 105 107 107

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m /s² *** 2,1 /2,2 2,8 /1,3 2,7 /1,2 2,2 /2,1 2,9 /1,8 3,9 /2,9 4,6 /3,9 5,6 /4,4

Toerental maximum vermogen, tpm 7800 7800 7800 7800 7800 8500 8500 8500

Overbrengingsverhouding 1:5,70 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,53 1: 5,16 1: 5,16

Lengte knipbalk, cm 75 60 60 75 75 65 60 60

Opening tanden, mm 30,5 30,5 30 30,5 30 30 30 30

Aanbevolen maximum takdiameter, mm 25 25 20 25 20 24 20 20

Snijsnelheid, bewegingen /min 3200 3200 4400 3200 4400 4339 4300 4300

Totale lengte, cm 127,7 110,5 110,5 121 121,4 192 257,9 192,5

Lengte in transportstand, cm 127,7 110,5 110,5 121 121,4 192 192 126,6

Gewicht, kg 5,2 5,0 4,9 5,0 5,0 6,1 6,3 5,9

FUNCTIES

X-Torq® motor — — — — —  • •  • •  • •

Standalone starter   ••   ••   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Brandstofpomp   ••   ••   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Auto return stopschakelaar   ••   ••   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Low Vib®   ••   ••   ••   ••   •• — — —

Trimmessen — —  • • —  • •  • •  • •  • •

Stevige knipmessen   ••   •• —   •• — — — —

Draaibare achterhandgreep   ••   ••   •• — — — — —

Metalen beschermplaat — — — — —  • • — —

Stootbescherming achter — — — — — —  • •  • •

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van  
1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert.  
Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m /s². De gerapporteerde 
gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

HEGGENSCHAREN

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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GASHENDEL POSITIE

GEEN LATERALE KRACHTEN VOOR 
MINDER INSPANNENDE WERKDAGEN
Op alle Husqvarna bladblazers zit de gashendel op een 
plaats waardoor de laterale krachten efficiënt van de 
luchtstroom worden geëlimineerd. Voor de gebruiker 
betekent dit een ontspannen, comfortabele werkhouding, 
zonder lastige laterale krachten, waardoor u urenlang 
efficiënt kunt werken.

MEER PRESTATIES. 
MINDER 
VERMOEIEND.
Onze bladblazers hebben de allernieuwste ventilatoren die een hoge luchtsnelheid 

en krachtige luchtstroom genereren. Dit geldt voor onze krachtige backpack-

blazers en voor onze lichtgewicht handblazers. Welk model u ook kiest, u krijgt 

altijd voldoende kracht om het werk efficiënt te doen. Alle blazers zijn natuurlijk 

ergonomisch ontworpen en hebben een laag trillingsniveau, voor een hoge 

productiviteit en comfortabel gebruik.
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MEER PRESTATIES. 
MINDER 
VERMOEIEND.

  ACCUPRESTATIES

ZONDER COMPROMIS
Onze accu-bladblazers bieden niet alleen een onver-
slaanbaar comfortniveau met hun lage trillingsniveau, 
lage geluidsproductie en emissievrije inzet. Ze leveren 
ook indrukwekkende prestaties; dankzij de snel 
reagerende elektrische motor en ons geavanceerde 
ventilatordesign. Bovendien zijn alle accu-bladblazers 
uitgerust met Boost mode, die extra lucht levert als  
u dat nodig heeft.

VENTILATORGEOMETRIE

OPTIMAAL DESIGN VOOR  
MAXIMALE BLAASKRACHT
De geometrie van onze bladblazerventilatoren is geïn spi-
reerd op turbinetechnologie. Door het ventilator systeem 
 is een hoge druk en een hoge periferische snelheid 
mogelijk op lage motorsnelheden. Daarnaast hebben  
we ventilatoren en ventilatorhuizen ontworpen die  
de turbulentie vermin deren en zorgen voor minimaal 
luchtverlies. We hebben ook de pijpen en mondstukken 
geoptimaliseerd voor gestroomlijnde luchtstromen.  
Een speciaal ontworpen ventilatorconstructie zorgt  
voor efficiëntie van de 550iBTX. Dit draagt allemaal  
bij tot een hoge luchtstroom en krachtige, gerichte  
lucht waardoor u zeer efficiënt kunt werken.
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HUSQVARNA 525BX

FANTASTISCHE BLAAS CAPACITEIT, 
PERFECTE BALANS
Met deze high performance blazer kunt u een hele dag werken zonder  
al te moe te worden, dankzij het compacte, goed gebalanceerde huis, het 
lage gewicht en het efficiënte anti-vib- systeem. U hoeft ook niet tegen 
reactie krachten te vechten, omdat de S-vormige uitlaat de luchtstroom 
langs de handgreep dwingt. De fantastische blaascapaciteit wordt 
geleverd door een krachtige, maar wel zuinige X-Torq® motor in 
combinatie met een geoptimaliseerd ontwerp van ventilator en blaaspijp. 

  ACCU COMFORT

ERVAAR EEN NIEUW COMFORT-NIVEAU
Weinig lawaai, laag gewicht, lage trillingsniveaus geen dampen en nul directe emissie. 
Accu-bladblazers zijn als een droom die uitkomt voor de professionele gebruiker. Al 
onze elektrische blazers hebben ook een comfortabele handgreep met een intuïtief 
toetsenbord voor uitmuntende ergonomie. Wilt u nog meer comfort? Activeer dan  
de cruise control.

GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

PERFECT IN BALANS
Onze accu-bladblazers zijn lichtgewicht en uitzonderlijk goed 
gebalanceerd voor gemakkelijke hantering. We zijn heel ver 
gegaan in ons streven het zwaartepunt te optimaliseren zodat  
ze makkelijker te hanteren zijn, u minder vermoeid raakt en  
uw lichaam minder belast.
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PROFESSIONELE KWALITEIT

MEER DOEN IN MINDER TIJD
Bij Husqvarna ontwerpen we de blazers voor onze professionele klanten altijd 
voor maximale productiviteit en minimale belasting van de gebruiker. Elk detail, 
van de capaciteit van de accu’s en brandstoftanks tot de vorm van de blaasmond, 
is geoptimaliseerd met het oog op de prestaties, die ervoor zorgen dat uw 
werkdag winstgevender en makkelijker wordt. We ontwerpen elk component 
bovendien voor een hoge duurzaamheid zodat u weinig storingen zult hebben 
en langdurig productief kunt zijn.

PROFESSIONELE LUCHTFILTER

EEN SCHONE MOTOR  
IS EEN DUURZAME MOTOR
Onze grootse ruggedragen blazers zijn uitgerust  
met een heavy-duty professionele luchtfilter. De 
inkomende lucht wordt in twee stappen gefilterd,  
eerst door een schuimfilter en dan door gevouwen 
papier. Dit beschermt op efficiënte wijze de motor 
tegen stof en deeltjes en zorgt voor een lange, 
storingsvrije levensduur. 

ERGONOMISCH DRAAGSTEL

EEN LICHTER GEVOEL
Onze ruggedragen blazers zijn allemaal voorzien van een ergonomisch 
harnas dat de belasting effectief verdeelt en de belasting op uw lichaam 
vermindert. Het heeft gevoerde schouderriemen en een heupgordel die 
het gewicht van uw schouders haalt en op uw heupen legt. 

X-TORQ®

HET VERMOGEN DAT U  
NODIG HEEFT. ZONDER DE  
DAMPEN DIE U KUNT MISSEN. 
X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder 
compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus 
doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de 
cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt 
met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van 
uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie, vergeleken met 
vergelijkbare modellen zonder X-Torq®.
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 25,4 cm³

 0,9 kW

 15 N

 13 m³/min

 4,3 kg

 50,2 cm³

 1,6 kW

 21 N

 14 m³/min

 10,2 kg

 65,6 cm³

 2,9 kW

 37 N

 22 m³/min

 11,2 kg

 16 N

 14,1 m³/min

 2,9 kg

 14,5 N

 13,3 m³/min

  2,4 kg

HUSQVARNA

525BX

HUSQVARNA

350BT
HUSQVARNA

570BTS

HUSQVARNA

530iBX
HUSQVARNA

525iB

ASSORTIMENT BLAZERS

 Cilinderinhoud, cm³  Uitgaand vermogen, kW  Blaaskracht, N  Benzine: Luchtstroom in blaaspijp, m³/min Accu: Luchtsnelheid in Boost-modus, m /s  
 Gewicht (excl. brandstof/accu), kg Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 92–93.

Handige, middelgrote 50 cc ruggedragen blazer  
met veel capaciteit in een handig pakket. Door het 
rugharnas kunt u urenlang comfortabel werken.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Cruise control

 ■ Ergonomisch harnas

65 cc ruggedragen blazer met een indrukwekkende 
luchtstroom (22 m³/s in de blaaspijp) en hoge 
lucht snelheid dankzij het efficiënte ventilator-
ontwerp. Het professionele luchtfilter maakt lang 
doorwerken en storingsvrij gebruik mogelijk. Het 
harnas heeft een gepolsterde heupgordel voor 
meer comfort.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Cruise control

 ■ Ergonomisch harnas

 ■ Tweetraps luchtfilter

 29,5 cm³

 0,95 kW

 11 N

 10,2 m³/min

 6,7 kg

HUSQVARNA

530BT

Deze 30 cc ruggedragen blazer is onze kleinste en 
lichtste. Perfect voor het opruimen van licht afval  
of grasmaaisel. Door het rugharnas kunt u urenlang 
comfortabel werken. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Cruise control

 ■ Ergonomisch harnas

Lichtgewicht, 25 cc handgedragen blazer met groot 
uitgangsvermogen en blaascapaciteit. De S-vorm 
van de uitgang stuwt de luchtstroom in lijn met de 
handgreep, wat laterale krachten elimineert en het 
werken minder belastend maakt, zelfs tijdens lange 
diensten. Het professionele luchtfilter maakt lang 
doorwerken en storingsvrij gebruik mogelijk.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Cruise control

 ■ Tweetraps luchtfilter

 ■ Smart Start®

 ■ Auto return stopschakelaar

 ■ Uitlaat met S-vorm

Zeer lichte en goed-gebalanceerde handgedragen 
accu-blazer met nul direct emissie, lage trillings-
niveaus en vrijwel geen lawaai waardoor u in de 
meeste openbare ruimtes kunt werken. Comfortabel 
te gebruiken met linker- of rechterhand. Dankzij het 
koordloze ontwerp en lage gewicht heeft u een 
grote bewegingsvrijheid. 

 ■ Borstelloze motoren

 ■ Intuïtief toetsenbord 

 ■ Boost effect

 ■ Cruise control

 ■ Weersbestendig (IPX4)

Zeer lichtgewicht en gebalanceerde handgedragen 
accu-blazer voor gebruik met een ruggedragen 
accu of accuriem FLEXI. Comfortabel te gebruiken 
met linker- of rechterhand. Zijn hoge blaaskracht  
en lage geluidsniveaus maken werken mogelijk in 
openbare ruimten en geluidsbeperkte omgevingen.

 ■ Borstelloze motoren

 ■ Intuïtief toetsenbord 

 ■ Boost-modus

 ■ Cruise control

 ■ Weerbestendig (IPX4)

 ■ Geluidsdempend mondstuk
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 75,6 cm³

 3,3 kW

 40 N

 26 m³/min

 11,8 kg

HUSQVARNA

580BTS

HUSQVARNA

550iBTX

 21 N

 15,6 m³/min

 6,3 kg

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

  EMISSIE-VRIJ

U BENT NU BINNEN WELKOM
Een groot voordeel van accu-blazer is de 
mogelijkheid om ze binnenshuis te gebruiken. 
Omdat ze geen dampen verspreiden en stil zijn 
kunt u klussen aannemen zoals het opruimen 
van sportcomplexen, overdekte winkelcentra, 
muziektheaters en andere plekken waar u met 
een benzine-blazer niet terecht kunt.

GEBRUIKERSINTERFACE

SLIM EN GEBRUIKS-
VRIENDELIJK 
BEDIENINGSPANEEL
Het intuïtieve toetsenbord op de 55iBTX toont 
de accustatus en heeft een ergonomische 
knop aan de zijkant voor cruise control en 
gemakkelijke hantering.

STUUR VOOR BLADBLAZER
Hiermee kunt u beide handen gebruiken om de blad-
blazers te bedienen, voor een meer comfortabele en 
ontspannen werkhouding. Kan met of zonder het 
heupkussen worden gebruikt. Past op de 550iBTX en 
530iBX.

501 71 51-01, 530iBX 

544 40 00-04, 550iBTX 

PLATTE BLAASMOND  
VOOR BLADBLAZER
Groter bereik. Past op alle accublazer.

579 79 75-01 

GELUIDSDEMPEND MONDSTUK
Mondstuk met ingebouwde geluidsabsorbeerder, maakt 
het werken nog plezieriger voor de gebruiker en mensen 
in de omgeving. Past op alle accu-bladblazers.

589 81 17-01 

Onze meest krachtige ruggedragen blazer ont-
worpen voor de meest veeleisende taken. De 75 cc 
motor en het efficiënte ventilatorontwerp leveren 
een indrukwekkende luchtstroom (26 m³/s in de 
blaaspijp) en hoge luchtsnelheid. Het professionele 
luchtfilter en Air Injection™ maken lang doorwerken 
en storingsvrij gebruik mogelijk. Het harnas heeft 
een gepolsterde heupgordel voor meer comfort.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Cruise control

 ■ Ergonomisch harnas

 ■ Tweetraps luchtfilter

 ■ Air Injection™

Krachtige en ergonomische ruggedragen accu-
bladblazer met een indrukwekkende blaaskracht  
(21 N). Met zijn lage trillings- en geluidsniveaus kunt 
u in openbare ruimten werken. De eerbestendigheid 
zorgt voor flexibiliteit en hogere productiviteit.

 ■ Borstelloze motoren

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Boost-modus

 ■ Cruise control

 ■ Weerbestendig (IPX4)

 ■ Ergonomisch harnas
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BLADBLAZERS MET BENZINEMOTOR 580BTS 570BTS 350BT 530BT 525BX

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 75,6 65,6 50,2 29,5 25,4

Vermogen, kW 3,3 2,9 1,6 0,95 0,9

Blaaskracht, N 40 37 21 11 15

Luchtstroom, ventilatorhuis, m³/min  29 28 19,6 12,2 14

Luchtstroom in blaaspijp, m³/min  26 22 14 10,2 13

Luchtsnelheid (ronde buis), m /s  92 106 80,5 145 70

Luchtsnelheid (platte buis), m /s 93 91 — 75 86

Toerental maximum vermogen, tpm 7200 8000 7500 7500 7300

Stationair toerental, tpm  2000 2000 2200 3000 3000

Brandstoftank, liter  2,6 2,2 1,25 0,9 0,45

Brandstofverbruik, g/KWh  440 431 455 392 518

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 100 99 94 94
91 (ronde buis) / 
92 (platte buis)

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) ** 112 110 104 102 106

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep, m /s² *** 1,6 1,8 2,2 2,5
1,2 (ronde buis) / 
2,0 (platte buis)

OEM Blaasmond Rond Rond Rond Rond Rond en plat

Gewicht, kg  11,8 11,2 10,2 6,7 4,3

FUNCTIES

X-Torq® motor  • •  • •  • •  • •  • •

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •

Cruise control  • •  • •  • •  • •  • •

Brandstofpomp  • •  • •  • •  • •  • •

Verstelbare handgreep  • •  • •  • •  • • —

Ergonomisch harnas  • •  • •  • •  • • —

Tweetraps luchtfilter  • •  • • — —  • •

Air Injection™  • • — — — —

Smart Start® — — — —  • •

Auto return stopschakelaar — — — —  • •

Uitlaat met S-vorm — — — —  • •

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN 15503 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een  typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A).  
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A).  
***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN 15503, m /s². De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

BLADBLAZERS MET ACCUVOEDING 550iBTX 530iBX 525iB

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-ion Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36 36

Blaaskracht “boost”, N 21 16 14,5

Luchtstroom in blaaspijp, m³/min 12,8 12,4 11,6

Luchtstroom in boostmodus, m³/min 15,6 14,1 13,3

Luchtsnelheid, m /s 54,0 49,6 48,0

Luchtsnelheid, boostmodus, m /s 66,0 56,2 56,0

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 73 77,6 82

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) ** 94 91 98

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep, m /s² *** 0,1 0,4 0,5

OEM Blaasmond Round Round Round

Gewicht zonder accu, kg 6,3 2,9 2,4

FUNCTIES

Boost effect  • •  • •  • •

Cruise control  • •  • •  • •

Intuïtief toetsenbord  • •  • •  • •

Riemhaak —  • •  • •

Alleen voor ruggedragen accu’s / battery belt FLEXI  • • / —  • • /  • • —

Ergonomisch harnas  •• — —

Accuvak — —  • •

Verschillende pijplengtes (  ••  ) ( • •  ) ( • •  )

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 11203 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine zijn  
inclusief statische  onzekerheid. **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig  
EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 11094. ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens  
EN ISO 22867, m /s². Typische statische dispersie (standaard afwijking) van ± 1 m /s².
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  ACCU SERIES

SLIJPEN – EMISSIEVRIJ,  
ZONDER BRANDSTOF
Beleef het gemak en de uitmuntende doorslijpprestaties van accu’s  
met de nieuwe Husqvarna K 535i. Gebaseerd op het bekende Husqvarna 
accumotorplatform, levert deze 36 V, 9"/230 mm lichtgewicht door
slijpmachine u een betrouwbare snelle start, zonder benzine of netstroom. 
De machine is gemakkelijk te hanteren en te besturen dankzij de 
positionering van het blad, dichter bij het midden van de machine.  
Als extra bonus kunt u doorslijpen zonder emissie.

Wij laten ons altijd leiden door continue verandering. Door nieuwsgierigheid en de 

wens om onze door slijpmachines en de zaagindustrie naar een hoger plan te tillen, 

introduceren wij nieuwe technologieën, vaak in house ontwikkeld. Grote en kleine 

innovaties die u helpen veel efficiënter te zagen, met een grotere nauwkeurigheid en 

minder inspanning. Het is onze basisfilosofie om u doorslijpmachines aan te bieden 

met een hoog vermogen, zonder afbreuk te doen aan comfort en veelzijdigheid.

MAAKT  
ZWAAR WERK 
GEMAKKELIJK
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STOFBEHEER

ZEER EFFICIËNT ZAGEN – MET  
EEN MINIMUM AAN STOF EN SLIB
Doorzagen op gevoelige of openbare plaatsen, of het nu  
binnen of buiten is, kan een probleem zijn. De ene keer  
is het niet mogelijk om water te gebruiken, en andere  
keren zijn er beperkingen aan de verspreiding van stof.  
Veel van onze machines hebben een slimme set met een 
geïntegreerde regelaar voor natzagen. Deze zorgt voor  
een constante waterstroom, die voldoende is om het  
stof te binden zonder te veel slib te krijgen. Bij droog  
zagen biedt de gemakkelijk aan te brengen stofafzuig 
opzetunit voor de K 4000 en K 535i een zeer goed 
stoftransport. Is de vraag groter, dan levert de K 770 
stofafzuigunit uitmuntende stofafzuifprestaties.

ERGONOMIE

ZWAAR SLIJPWERK HOEFT  
GEEN MOEITE TE KOSTEN
Husqvarna doorslijpmachines zijn ontworpen voor  
een eenvoudig en ergonomisch gebruik. Dankzij de 
uitstekende vermogengewichtsverhouding en lage 
trillingsniveaus kunt u langdurig efficiënt werken  
zonder u zorgen te hoeven maken over vermoeidheid.
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ACTIVE AIR FILTRATION™

LAAT STOF UW WERK NIET 
ONDERBREKEN
Met de nieuwe generatie Active Air Filtration™ kunt u onze door slijp 
machines een lange tijd achter elkaar gebruiken. Hoe? Allereerst wordt 
centrifugale kracht gebruikt om de lucht voor 93 % te reinigen van 
stofdeeltjes en vuil. Ten tweede gaat de lucht door een papieren filter,  
dat de kleinste stofdeeltjes wegfiltert. Het resultaat van dit alles is  minder 
motor slijtage en langere intervallen tussen de servicebeurten, ook 
wanneer gezaagd wordt onder zware omstandigheden.

SMARTTENSION™

NOOIT TE LOS.  
NOOIT TE STRAK. 
Als u wilt dat uw doorslijpmachine betrouwbaar blijft 
functioneren, moet de aandrijfriem de juiste spanning 
blijven aanhouden. De semiautomatische SmartTension™ 
is een functie waarmee u de juiste spanning vindt met  
een veer belast mechanisme, waarvoor een patent is 
aangevaargd. Bovendien gaat het vervangen van de  
riem en omzetten van de bladbeschermkap gemakkelijk.

SMARTCARB™

VERSTOPTE FILTER?  
VOLLEDIG VERMOGEN. 
SmartCarb™ is een geavanceerde carburator die automatisch 
het lucht/brandstofmengsel aanpast zodat de motor altijd 
het maximale vermogen levert, zelfs wanneer de filter 
verstopt begint te raken. De additionele voordelen zijn een 
goedkoper filterverbruik, een lager brandstofverbruik en 
minder uitlaatemissies. 
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GEBRUIKERSGIDS DOORSLIJPMACHINES

GEÏLLUSTREERDE GIDS VOOR 
VEILIGER EN ERGONOMISCHER 
DOORSLIJPEN
Of u nu een fulltime gebruiker van doorslijpmachines bent of ze minder 
vaak gebruikt, het is goed om onze gebruikersgids voor doorslijpmachines 
te bekijken. Het digitale gereedschap is een aanvulling op de gebruikers
handleiding en biedt uitgebreide geïllustreerde informatie over het hante
ren en onderhouden van een doorslijpmachine, waardoor u efficiënter  
en veiliger kunt werken.

POLY-V-RIEM 

ONTWORPEN OM U AAN  
DE GANG TE HOUDEN
De Poly Vaandrijfriem is speciaal ontworpen voor Husqvarna 
doorslijpmachines en gaan langer mee dan een conventionele 
PolyV riem. Daarnaast is naspannen minder vaak nodig en  
krijgt u een betere vermogensoverdracht.

X-TORQ®

HET VERMOGEN DAT U NODIG  
HEEFT. ZONDER DE DAMPEN  
DIE U KUNT MISSEN. 
XTorq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie,  
zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke 
cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel 
de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich 
mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering 
van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie in vergelijking met 
modellen zonder XTorq®.

ONTWERP ZAAGBLAD

VERVANG ALTIJD HET  
BLAD OP TIJD
Veiligheid en prestaties staan centraal bij het hanteren van de 
handgedragen doorslijpmachine. Het slimmere bladontwerp van de 
Elitecut, VariCut en TactiCut series biedt u een duidelijk en direct 
zicht op de slijtage van het blad, zijspeling, rotatierichting, 
zaagdiepte en toepassing.

STOFZUIGERAANSLUITING

WANNEER NAT ZAGEN 
GEEN OPTIE IS
Verander uw K 4000 of uw K 535i in een droge 
doorslijpmachine met hoge prestaties door onze 
unieke en eenvoudig aan te brengen stofzuiger
unit aan de bladbeschermkap te bevestigen.  
Sluit de machine vervolgens gewoon aan op  
een stofafzuiger met HEPAfilters om efficiënt  
alle stof op te vangen. Het resultaat?  
Superieure stofopvang.
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 Cilinderinhoud, cm³  Vermogen, kW  Zaagdiepte, mm   Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting, kg  Voltage, V
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 101.

 119 cm³

 5,8 kW

 350 /400 mm

 13,3 /13,7 kg

 94 cm³

 4,8 kW

 350 /400 mm

 11 /11,6 kg

 230 /120 /110 V

 2700 /1800 /2200 W

 350 mm

 8,5 kg

 230 mm

 3,5 kg

 74 cm³

 3,7 kW

 300 mm

 11,9 kg

 74 cm³

 3,7 kW

 300 /350 mm

 10 / 10,1 kg

HUSQVARNA

K 770

HUSQVARNA

K 535i

HUSQVARNA

K 1270

HUSQVARNA

K 770 VAC /  
K 770 DRY CUT

HUSQVARNA

K 970

HUSQVARNA

K 4000

LEES MEER OVER ONZE ACCU’S  
EN OPLADERS OP PAGINA 138

Deze doorslijpmachine combineert de beste 
functies van de populaire K 760 en K 970modellen: 
De makkelijke hantering, de krachtige en makkelijk 
te starten XTorq® motor en het stevige lagerhuis 
met drie bouten met het SmartTension™ geveerde 
riemspansysteem. 

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ PolyV riem

 ■ DuraStarter™

 ■ XTorq®

 ■ SmartTension

Onze grootste doorslijpmachine is één van de 
sterkste op onze planeet. Met o.a. een zuinige 
XTorq® motor en digitale ontsteking voor makkelijk 
starten. De traploos instelbare magnesium 
bladbeschermkap bespaart gewicht.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ PolyV riem

 ■ XTorq®

Krachtig genoeg voor een grote zaagdiepte, maar 
wel behendig genoeg voor allround zaagklussen. 
Met SmartTension™ voor halfautomatische  
riemspanning minimaliseert u het risico van onder en 
overspanning. De magnesium zaagbladbescherming 
bespaart gewicht.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ PolyV riem

 ■ DuraStarter™

 ■ XTorq®

 ■ SmartTension

Ideaal voor natzagen in omgevingen waar u bij 
voorkeur de hoeveelheid slib wilt minimaliseren. 
Gemakkelijk om de waterstroom zo klein mogelijk  
te houden, net genoeg om het stof efficiënt te 
binden. Kan eenvoudig uitgerust worden met  
de optionele stofafzuigunit om droog te zagen. 

 ■ Elgar, overbelastingsbeveiliging

 ■ “Trekkende” draairichting

 ■ Eenvoudige vervanging zaagblad

 ■ Verwisselbare bladopname

Accudoorslijpmachine met uitmuntend vermogen 
voor flexibiliteit en lichtere betonwerkzaamheden. 
Ergonomisch en lichtgewicht, ideaal voor hoveniers, 
straatmakers en dakdekkers. Dankzij het lage 
trillingsniveau en de centrale plaatsing van het blad 
heeft u een superieure beheersing in vergelijking 
met conventionele haakse slijpers

 ■ Borstelloze ETORQ motoren

 ■ Elektrische retarder

 ■ SavE™

 ■ Intuïtief toetsenbord

 ■ Weerbestendig (IPX4)

 ■ Geïntegreerde draaglus

ASSORTIMENT 
DOORSLIJPMACHINES

Ideaal voor droog zagen in omgevingen met 
beperkte slib. Met een nieuwe speciaal ontworpen 
beschermkap kan deze doorslijpmachine stof 
efficiënt verwijderen zonder dat dit ten koste gaat 
van de kwaliteit of productiviteit. K 770 VAC voldoet 
aan OSHA Tabel 1 en is perfect geschikt voor de S 
26stofzuiger, terwijl K 770 Dry Cut een 
geïntegreerde ventilator bevat die stofuitstoot en 
naar een externe zak vervoert.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ PolyV riem

 ■ DuraStarter™

 ■ XTorq®
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MATERIAL ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85
S35 

TURBO
S45 S50

S65 
PLUS

S85 S35 S50
S50 

PLUS
S65 S85

SEGMENTVORM

NATUURSTEEN ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HARDE MATERIALEN ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●

BETON ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

UNIVERSEEL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ABRASSIEVE 
MATERIALEN

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●

ASFALT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●

 

•••••• = Optimaal •••••  = Goed ••••  = Aanvaardbaar •••  = Niet aanbevolen

ADVIES TABEL – DIAMANTSCHIJVEN

HUSQVARNA DIAMANTSCHIJVEN

SLIMMER WERKEN MAKKELIJKER GEMAAKT
Bij het werken met handgedragen doorslijpmachines zijn hoge prestaties net zo belangrijk als veiligheid. Snel het juiste blad kiezen en correct 
te monteren is essentieel. Daarom hebben de Husqvarna S serie bladen voor handgedragen doorslijpmachines een aantal intuïtieve, direct 
herkenbare indicatoren. Deze helpen u altijd het juiste blad voor de juiste klus te kiezen. Slijtageindicatoren geven u informatie over de mate 
van slijtage van het blad en de zijdelingse speling waardoor het risico op ongelukken door vastknellen of terugslag minimaliseert. Dankzij de 
richtingspijl kunt u er eenvoudig zeker van zijn dat het blad altijd juist gemonteerd is.

Welk zaagblad past bij uw klus?  
Zie de verpakking voor richtlijnen or  

go to husqvarna.com

HUSQVARNA ELITE-CUT VOOR  
SNEL ZAGEN IN ALLE MATERIALEN
De EliteCut reeks is onze allerbeste Goldcategorie 
met fantastische zaagresultaten, ideaal voor intensief 
professioneel gebruik. Zijn innovatieve segment
ontwerp om efficiënt te zagen, te koelen en slib af  
te voeren verlengt zowel de zaagsnelheid als de 
levensduur. Easyfit asbus om het asgat te vergroten 
van 20 naar 25,4 mm. De verpakking is op maat 
gemaakt zodat u gegarandeerd de juiste schijf  
voor verschillende materialen vindt.

HUSQVARNA VARI-CUT  
VOOR ALLROUND TOEPASSINGEN
De VariCut reeks maakt onderdeel uit van onze 
Silvercategorie, ideaal voor algemeen gerichte 
onderaannemers. Het heeft goede prestaties en 
een hoge zaagsnelheid met een lange levensduur, 
zelfs bij frequent allround gebruik. Deze product
familie kent drie versies om in verschillende 
materialen te zagen, allemaal zeer duidelijk  
op de verpakking aangegeven.

HUSQVARNA TACTI-CUT  
VOOR INCIDENTEEL ZAGEN  
IN ALLE MATERIALEN
De TactiCut reeks is onze standaard reeks, onder
deel van Bronzecategorie, ideaal voor incidentele 
gebruikers. Het combineert de eenvoud in gebruik 
met productkwaliteit, duurzaamheid en betaal
baarheid.
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ZAAGTROLLEYS

WATERSLANG

HUSQVARNA WT 15

Een compacte en eenvoudig te gebruiken water tank 
met elektrische pomp. De tank heeft een capaciteit 
van 15 liter en daarmee kunt u onafgebroken 45 
minuten lang zagen. Met accu, 18,5 V Gardena Liion 
accusysteem.

966 70 83-01, 220 V 

WIELSET

STOFZUIGERAANSLUITING

De beste stofopvang zorgt dat u zonder water 
kunnen doorzagen. Snelbevestiging.

523 09 50-01, K 4000
596 84 01-01, K 535i

TRANSPORTKISTEN

Speciaal ontworpen voor onze handgedragen door
slijpmachines op benzine. De zaagwagens maken 
het gemakkelijk om in rechte of gebogen lijnen  
te zagen en dicht bij wanden en trottoirbanden.  
Ze worden geleverd met een stabilisator die de 
machine stabiel in de zaagsnede houdt. Ze zijn 
compact en kunnen worden ingeklapt, voor 
eenvoudig transport.

KV 9 /12, 587 76 84-02 
KV 7, 587 76 84-01 

Bijtanken wordt makkelijk. Gemaakt van sterk plastic, 
heeft een capaciteit van 6 liter. Goedgekeurd 
volgens de VNregelgeving.

505 69 80-01 

9 Meter lang met Gardena snelkoppelingen en  
de mogelijkheid meerdere slangen op  elkaar  
aan te sluiten.

506 32 89-34 

Perfect ter bescherming, zodat er geen apparatuur 
beschadigd kan raken tijdens het vervoer tussen 
werklocaties. Gemaakt van triplex met metalen 
 verstevigingen aan randen en hoeken.

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

Maakt gemakkelijk bewegen over vlakke oppervlakken 
mogelijk of tijdens zagen op de grond. De rubberen 
kussens houden de machine stabiel als deze niet 
wordt gebruikt of stationair draait. Geschikt voor 
onze benzine doorslijpmachines K 770, K 970  
en K 1270.

589 33 43-01 

BENZINETANK  TWEETAKTOLIE

Onze selectie tweetakt olie is gemaakt van 
componenten van hoogste kwaliteit. Het voldoet 
aan al de hoge eisen die u aan uw product stelt.

587 80 85-11 
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DOORSLIJPMACHINES MET BENZINEMOTOR K 1270 K 970 K 770 K 770 VAC K 770 DRY CUT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 119 94 74 74 74

Vermogen, kW 5,8 4,8 3,7 3,7 3,7

Vermogen /gewicht-verhouding 0,43 / 0,42 0,44 /0,41 0,37/0,37 0,30 0,30

Zaagblad, mm 350 /400 350 /400 300/350 300 300

Zaagdiepte, mm 118 /145 125 /155 100 /125 125 125

Geluidsvermogenniveau Lwa, dB (A)  117 115 115 115 115

Geluidsdrukniveau, dB (A)  104 104 101 101 101

Trillingen voorgreep equivalent, m /s²  6,9 /4,9 3,8 / 3,5 < 2,5 4,0 4,4w

Trillingen achtergreep equivalent, m /s²  6,3/5,3 4,2 / 4,0 < 2,5 2,8 3,3

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting, kg 13,3 /13,7 11,0 /11,6 10 /10,1 11,0 11,9

FUNCTIES

Active Air Filtration™  • •  • •  • •  • •  • •

SmartCarb™  • •  • •  • •  • •  • •

Poly-V riem  • •  • •  • •  • •  • •

EasyStart decompressieklep  • •  • •  • •  • •  • •

Afgedichte transmissie  • •  • •  • •  • •  • •

Omkeerbare zaagarm  • •  • •  • •  • •  • •

Gemakkelijk verstelbare beschermkap  • •  • •  • •  • •  • •

Waterkit  • •  • •  • • — —

Verwisselbare bladopname  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq® motor  • •  • •  • •  • •  • •

Air Purge  • •  • •  • •  • •  • •

Brandstofindicator in de tank  • •  • •  • •  • •  • •

DuraStarter™ —  • •  • •  • •  • •

SmartTension™ —  • •  • • — —

ELEKTRISCHE DOORSLIJPMACHINES K 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Elektrische motor, V 230 /120 /110

Vermogen, W 2700 /1800 /2200

Nominale stroom, A 12 /15 /20

Zaagblad, mm 350

Zaagdiepte, mm 125

Geluidsvermogenniveau Lwa, dB (A) 105

Geluidsdrukniveau, dB (A) 95

Trillingen voorgreep equivalent, m /s² 3,5

Trillingen achtergreep equivalent, m /s² 3,5

Gewicht excl. kabel en zaaguitrusting, kg 8,5

FUNCTIES

Elgar, overbelastingsbeveiliging  • •

“Trekkende” draairichting  • •

Eenvoudige vervanging zaagblad  • •

Verwisselbare bladopname  • •

Waterkit  • •

DOORSLIJPMACHINES

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

DOORSLIJPMACHINE MET ACCUVOEDING K 535i

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-ion

Voltage, V 36

Motortype BLDC (borstelloos)

Zaagblad, mm 230

Zaagdiepte, mm 76

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) 98,5

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (Lwa) dB(A) 109,5

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s² 2,1 / 2,5

Gewicht (excl. accu en zaagelementen), kg 3,5

FUNCTIES

Li-ion power  • •

savE™  • •

Elektrische retarder  • •

Veiligheidslus  • •
●



102102 FRONTMAAIERS

Een hoog vermogen en uitzonderlijke veelzijdigheid in een compact, duurzaam formaat.  

Dat is de winnende formule achter de professionele frontmaaiers van Husqvarna. Met  

hun efficiënte maaidekken en het brede assortiment praktische accessoires helpen  

deze wendbare machines u het hele jaar door om uw dagelijkse omzet te verhogen,  

of u nu de voorkeur geeft aan een diesel of benzinemotor.

VOER HET WERK 
SNEL, GOED EN 
WAAR U MAAR 
WILT UIT

MAAIDEK DESIGN

UITSTEKENDE BEREIKBAARHEID  
EN CONTROLE
Met het aan de voorzijde gemonteerde maaidek krijgt u een uitstekend 
overzicht van het werkterrein, waardoor u zeer nauwkeurig kunt werken. 
Het design van het maaidek zorgt dat u gemakkelijk in de hoeken kunt 
komen en dicht langs muren en hekken kunt maaien, terwijl het lage profiel 
onovertroffen toegang geeft onder stuiken, hekken, parkbanken enz.
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103–180 CM
GEWELDIGE MAAIDEKKEN VOOR GEWELDIGE RESULTATEN 
Het R180maaidek met achteruitworp maakt gebruik van de hybride kracht van Husqvarna P 535HX 
om het maaivermogen te maximaliseren. De Combi 132 en Combi 155maaidekken (verkrijgbaar voor 
Husqvarna P 535HX, P 525DX en P 520DX) kunnen zowel voor de BioClip® (mulching) als voor achter
uitworp worden gebruikt. De binnenkant is uit één massief stuk metaal gestanst, waardoor een optimale 
luchtstroom mogelijk is. Dit is de belangrijkste reden voor het hoge rendement. De Combimaaidekken 
zijn gemaakt van staal van 4,5 mm en zijn voorzien van vervangbare zijplaten, voor een lange en 
betrouwbare levensduur. 

STIL TRANSPORT MET HYBRIDE AANDRIJFLIJN

SLUIP ZACHTJES NAAR UW VOLGENDE 
KLUS OF NAAR DE GARAGE
Met de krachtige elektromotoren kunt u de Husqvarna P 535HX 
stil en zonder uitstoot tussen de werkgebieden en naar de 
garage rijden. De dieselmotor draait wanneer de accu moet 
worden opgeladen of wanneer de aftakas wordt gebruikt.



104 FRONTMAAIERS

Uit onze onderzoeken* blijkt dat grote commerciële maaiers slechts ca. 65% van het totale oppervlak van de gazons maaien 
waarop ze worden ingezet. De overige 35 % moet later worden bijgewerkt, met een duwmaaier of een trimmer. Het resultaat 
is een aanzienlijk  lagere productiviteit en hogere arbeidskosten. En uiteindelijk dus een lagere winstgevendheid. De reden 
hiervoor is dat de meeste maaiers niet zijn ontworpen voor de complexe vormen van de gazons waar professionele hoveniers 
dagelijks mee te maken hebben. De uitzondering is onze nieuwe 500 series compacte frontmaaiers. Deze machines 
bieden heel veel slimme oplossingen die de hoeveelheid nawerken terugbrengt tot 20 %. Dit houdt in dat u eerder klaar 
bent met de opdracht en op weg kunt naar de volgende klus.

*  De interne tests van Husqvarna vergelijken de maaiproductiviteit van een maaier met achterwielbesturing met een 72inch maaidek, met een Husqvarna frontmaaier uit de P 500serie, 
uitgerust met een 61inch maaidek. De tests worden tijdens een volledig maaiseizoen uitgevoerd.

GAZONMAAICONCEPT

VERMINDER UW BIJWERK – SPAAR TIJD EN GELD

OPLOSSING VAN HUSQVARNA CONVENTIONELE OPLOSSING

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

VOLLEDIG BEHEER EN CONTROLE 
OVER UW MAAIERS MET HUSQVARNA 
FLEET SERVICES™.
Met Husqvarna Fleet Services™ krijgt u de volledige controle over het 
beheer van uw maaiers (en andere apparatuur). Dankzij de Husqvarna 
sensor op uw maaiers, weet u altijd de status. U ontvangt alerts wanneer 
het tijd is voor service en gegevens als het aantal bedrijfsuren, de huidige 
locatie en de servicegeschiedenis van uw maaiers zijn altijd beschikbaar. 

MAAIHOOGTE 

PAS DE MAAIHOOGTE AAN, ZONDER 
VAN UW STOEL AF TE KOMEN
Afhankelijk van uw keuze voor het maaidek zijn  
er verschillende opties voor het instellen van de  
maaihoogte. Op de Xline Combi dekken kan de  
hoogte worden geregeld met een hydraulische  
regeling vanaf de zitplaats van de bestuurder.
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ACHTERASBESTURING

SUPERIEURE  
MANOEUVREER-
BAARHEID
Door de gelede besturing kunnen  
beide achterwielen onder de machine 
draaien. Het resultaat is een uitmuntende 
manoeuvreerbaarheid met een minimale 
draaicirkel bij volledige stuuruitslag.  
De compacte afmeting samen met de 
gelede besturing maken het makkelijk 
om de machine te manoeuvreren door 
krappe doorgangen en op lastig terrein.

DUURZAAMHEID

GEMAAKT VOOR JAREN 
COMMERCIEEL GEBRUIK
Het stijve, versterkte heavyduty stalen ladderframe heeft een open 
design voor uitstekende servicemogelijkheden. Voor een betere 
duurzaamheid is de complete achterwagen uit één stuk gietijzer gemaakt. 
Het Combidek met hoge prestaties is op een stevig frame gebouwd en 
geperst uit één enkele stalen plaat. Het heeft ook duurzame, lekvrije 
steunwielen met een luchtgevulde kern voor een goede demping en 
flexibele werking met maximale bedrijfstijd.

HARDE TESTEN

KWALITEIT IS GEEN TOEVAL
U moet erop kunnen vertrouwen dat uw Husqvarna zijn werk doet, elke 
dag. Daarom worden al onze professionele producten uitgebreid getest 
onder realistische voorwaarden, in onze laboratoria en ook in het veld, 
om te zorgen dat ze voldoen aan onze uitzonderlijke normen als het 
gaat om kwaliteit en uithoudingsvermogen. 
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BESTUURDERSINTERFACE

EEN COMFORTABELE 
BESTUURDER IS EEN 
PRODUCTIEVE BESTUURDER
Onze professionele frontmaaiers hebben een 
ergonomische bestuurdersinterface met makkelijk 
toegankelijke bedieningen voor comfortabel  
rijden tijdens lange werkdagen. Het rijden wordt 
minder inspannend dankzij de heavyduty, 
stuurbekrachtiging met hydraulische cilinder, terwijl 
de grote achter en voorwielen een uitstekend 
rijcomfort, fantastische bereikbaarheid en minder 
risico van beschadiging van kwetsbare 
oppervlakken bieden.

LAAG PROFIEL

KOMT ONDER STRUIKEN EN BANKEN
Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek met laag profiel biedt  
veel voordelen. Hij kan nog maaien op plaatsen waar andere zitmaaiers 
niet bij kunnen, bijvoorbeeld onder parkbanken en struiken. U kunt dus 
veel meer maaien zonder van uw stoel af te komen en u hoeft veel 
minder met de hand bij te trimmen. 

ELEKTRONISCHE BRANDSTOFINSPUITING

MEER VERMOGEN – MINDER 
BRANDSTOF EN EMISSIE
De P 524EFI is uitgerust met elektronische brandstofinspuiting (EFI). 
Het levert, dankzij de efficiënte ontsteking, het aanvullende vermogen 
en koppel op dat u nodig heeft om een hogere snelheid aan te houden 
in ongelijk terrein. Het helpt ook het brandstofverbruik te verlagen en 
de uitlaatgassen te verminderen. Het starten is ook makkelijker omdat 
het niet nodig is om handmatig te choken. Gewoon de sleutel 
omdraaien en rijden maar. 
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SERVICEPUNTEN

GEMAKKELIJKE TOEGANG VOOR  
GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Het kantelende dek en gemakkelijk bereikbare servicepunten maken de dagelijkse  
onderhoudscontroles en servicebeurten eenvoudig. Het maaidek heeft smeerbare  
spillen waar u gemakkelijk van bovenaf bij kunt komen, terwijl de servicepositie  
het schoonmaken en de service onder het maaidek vereenvoudigt.

ALL-WHEEL DRIVE

ALL-TERRAIN RIJPRESTATIES
AllWheel Drive (AWD) geeft grip op ongelijke, natte en glibberige 
 terreinen en hellingen. Het lage zwaartepunt van de machine in 
combinatie met het AWDsysteem met fantastische prestaties zorgt 
voor  uitstekende helling en heuvelstabiliteit. AWD stelt automatisch 
de  tractie op alle wielen in, afhankelijk van de situatie en staat van  
de  ondergrond. Uitgerust met variabele zuigerpompen met hoge  
spe cificaties en aparte overbrengingen voor de voor en achteras.
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JAARROND GEBRUIK

ONGEACHT DE  
TAAK, ONGEACHT  
HET SEIZOEN
Onze frontmaaiers zijn zo veel meer dan 
alleen maaiers. Dankzij de enorme keuze 
aan accessoires zijn het veelzijdige 
gereedschappen voor een groot aantal 
verschillende taken op het gebied van 
groenvoorziening en hovenierswerk. En 
wanneer u de uitvoeringen met cabine 
kiest, kunt u het hele jaar door werken 
onder alle weersomstandigheden. 

GEEN  
LAAGSEIZOEN  
MEER
Door het brede assortiment maaidekken en andere accessoires, 
en natuurlijk ook de modellen die een cabine hebben, zijn onze 
frontmaaiers uitzonderlijk veelzijdige voertuigen. Als er een paar 
in uw garage staan, kunt u altijd gaan werken – ook tijdens het 
traditionele laagseizoen. 

SNELKOPPELING 

METAMORFOSE IN NO-TIME
Van maaier naar blazer naar bezem en weer terug. Dankzij de 
praktische snelkoppeling duurt het maar enkele minuten om van 
accessoire te wisselen en geheel ander werk te kunnen doen.  
U heeft niet eens speciaal gereedschap nodig. 



109FRONTMAAIERS

DESIGN

EEN RUIME CABINE MET UITZICHT
De cabine biedt ruim voldoende plaats en de grote ramen 
bieden u een ongehinderd uitzicht over de omgeving,  
zodat u altijd exact kunt zien waar u naar toe  
gaat. De ruitenwissers dekken bovendien  
een groot gebied, waardoor  
u ook in slecht weer het  
voertuig veilig kunt  
besturen. 

BESTUURDERSPLAATS

WERKEN MET COMFORT
Kijk ernaar uit om uw werkdagen in de cabine door  
te brengen. De stoel is volledig geveerd, wat u de hele 
dag een comfortabel gevoel geeft. De geluids en 
trillingsniveaus zijn laag, omdat de cabine van het 
chassis gescheiden is met trillingsisolatie en het plafond 
is voorzien van geluidsabsorberend materiaal. Tijdens 
koude dagen levert de geïntegreerde ver warming een 
warme omgeving op.

VERWIJDERBAAR

HAAL HET GEWOON WEG 
WANNEER HET ZOMER WORDT
De cabine is alleen verkrijgbaar af fabriek gemonteerd, 
maar dat betekent niet dat u hem niet weg kunt halen. 
Wanneer u er de voorkeur aangeeft om uw zomerdagen 
in de buitenlucht door te brengen, kunt u hem zelf 
weghalen, zonder speciaal gereedschap, en opbergen  
tot u hem weer nodig heeft. 

De cabine wordt compleet geassembleerd geleverd, inclusief 
Grammer™-stoel, hydrauliekset, tegengewicht, regelkast, 
koplampen met knipperlichten, waarschuwingslicht en 
werklampen – voor en achter.
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HUSQVARNA

P 535HX
HUSQVARNA

P 525DX
HUSQVARNA

P 525DX MET CABIN

Een zeer krachtige zitmaaier, uitgerust met 20inch 
wielen en een Kubota™dieselmotor van 1123 cc.  
De allwheeldrive en knikbesturing maken dat u 
gemakkelijk kunt manoeuvreren zelfs op ruwe 
ondergrond en complexe terreinen. Het is de  
per  fecte keuze voor hotels, verhuurders, gemeenten 
en hoveniers, omdat de maaier is voorbereid voor 
maaidekken tot 155 cm met een hoge capaciteit en 
op alle soorten terrein uit stekende resultaten 
oplevert. Componenten van commerciële kwaliteit 
en gemakkelijke service zorgen voor een levens
duur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd.

 ■ Stuurbekrachtiging

 ■ AllWheel Drive (AWD)

 ■ Hydraulische gereedschapslift

 ■ ROPS

 ■ Segmentweergave met hoog contrast

 ■ Geïntegreerde connectiviteit

 ■ Hydraulische bevestigingsset

Een zeer krachtige zitmaaier, uitgerust met 20inch 
wielen en een Kubota™dieselmotor van 1123 cc.  
De allwheeldrive en knikbesturing maken dat u 
gemakkelijk kunt manoeuvreren zelfs in ruw terrein 
en op complexe terreinen. Het is de perfecte keuze 
voor hotels, verhuurders, gemeenten en hoveniers, 
omdat de maaier is voorbereid voor maaidekken tot 
155 cm met een hoge capaciteit en op alle soorten 
terrein uitstekende resultaten oplevert. Compo
nenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke 
service zorgen voor een levensduur zonder compro
missen en maximale bedrijfstijd. Dankzij de cabine 
en de grote hoeveelheid accessoires wordt deze 
maaier eenvoudig een veelzijdig hulpmiddel voor 
diverse groen voorzieningswerkzaamheden 
gedurende het hele jaar, inclusief sneeuwruimen, 
struiken maaien en vegen.

 ■ Stuurbekrachtiging

 ■ AllWheel Drive (AWD)

 ■ Hydraulische gereedschapslift

 ■ Segmentweergave met hoog contrast

 ■ Geïntegreerde connectiviteit

 ■ Cabine

FRONTMAAIERS

HET ASSORTIMENT FRONTMAAIERS

 Cilinderinhoud, cm³  Net vermogen bij vooringestelde tpm, kW  Maaibreedte, min – max, cm   Maaihoogte, min – max, cm. Genoemde prijzen zijn exclusief maaidek.
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 115.

 1123 cm³

 18,7 kW @ 3000 tpm

 132 /155 cm

 30 –112 mm

 1123 cm³

 18,7 kW @ 3000 tpm

 132 /155 cm

 30–112 mm

 1123 cm³

 17,8 kW @ 3000 tpm

 132 –180 cm

 30 –112 mm

De krachtigste zitmaaier in het Husqvarna
assortiment. Twee elektromotoren drijven de 
wielaandrijfassen aan, terwijl de aftakas en de 
elektrische generator worden aangedreven door 
een Kubota™dieselmotor van 1123 cc. De 20inch 
wielen, vierwielaandrijving en gelede stuurinrichting 
maken manoeuvreren eenvoudig, zelfs op ruw 
terrein en in complexe gebieden. Geschikt voor 
maaidekken met hoge capaciteit tot 180 cm, voor 
uitstekende resultaten op elk terrein. Professionele 
onderdelen en onderhoudsgemak zorgen voor een 
ongeëvenaarde duurzaamheid en maximale 
inzetbaarheid.

 ■ Stuurbekrachtiging

 ■ Elektrische vierwielaandrijving (AWD)

 ■ Hydraulische gereedschapslift

 ■ ROPS

 ■ Dynamische segmentweergave

 ■ Geïntegreerde connectiviteit

 ■ Stil transport met hybride aandrijflijn

 ■ Hydraulische bevestigingsset

 ■ 4,2 kWh Liionaccu’s van 52 V

 ■ Opladen via stekker (accessoire)

NIEUW

HYBRID
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HUSQVARNA

P 520DX
HUSQVARNA

P 524EFI
HUSQVARNA

P 524

Een krachtige zitmaaier, uitgerust met 18inch wielen 
en een Kubota™dieselmotor van 898 cc. De all
wheeldrive en knikbesturing maken dat u gemakkelijk 
kunt manoeuvreren zelfs op ruwe ondergrond en 
complexe terreinen. Het is de perfecte keuze voor 
hotels, verhuurders, gemeenten en hoveniers, 
omdat de maaier is voorbereid voor het maaidek 
132 cm met een hoge capaciteit en op alle soorten 
terrein uitstekende resultaten oplevert. Compo
nenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke 
service zorgen voor een levensduur zonder 
compromissen en maximale bedrijfstijd.

 ■ Stuurbekrachtiging

 ■ AllWheel Drive (AWD)

 ■ Hydraulische gereedschapslift

 ■ ROPS

 ■ Segmentweergave met hoog contrast

 ■ Geïntegreerde connectiviteit

Een snelle, capabele en compacte frontmaaier op 
benzine. De maaier, die is uitgerust met allwheel 
drive en knikbesturing is ook op complexe terreinen 
makkelijk te manoeuvreren en is een fantastische 
keuze voor hotels, verhuurders, gemeentes en 
hoveniers. Componenten van commerciële kwaliteit 
en gemakkelijke service zorgen voor een levens
duur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd. 
De elektronische brandstofinspuiting (EFI) verhoogt 
het vermogen en koppel, terwijl de emissies en het 
brandstofverbruik afnemen. Het maakt het starten 
ook gemakkelijker omdat er geen handmatige 
choke meer nodig is.

 ■ Stuurbekrachtiging

 ■ AllWheel Drive (AWD)

 ■ Hydraulische gereedschapslift

 ■ ROPS

 ■ Elektronische brandstofinspuiting

 ■ Turn Key start

Een snelle, capabele en compacte frontmaaier op 
benzine. De maaier, die is uitgerust met allwheel 
drive en knikbesturing is ook op complexe terreinen 
makkelijk te manoeuvreren en is een fantastische 
keuze voor hotels, verhuurders, gemeentes en 
hoveniers. Componenten van commerciële kwaliteit 
en gemakkelijke service zorgen voor een levens
duur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd.

 ■ Stuurbekrachtiging

 ■ AllWheel Drive (AWD)

 ■ Hydraulische gereedschapslift

 ■ ROPS

FRONTMAAIERS

 726 cm³

 15,6 kW @ 3000 tpm

 122 cm

 25 –75 mm

 726 cm³

 13,9 kW @ 3000 tpm

 103 /112 /122 cm

 25 –75 mm

 898 cm³

 14,5 kW @ 3000 tpm

 132 /155 cm

 30 –112 mm
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ACCESSOIRES VOOR  
P 535HX/P 525DX/P 520DX

Husqvarna combidekken combineren de zeer 
efficiënte BioClip® mulching met achteruitworp.  
Het heavyduty ontwerp is gevormd uit één stalen 
plaat van 4,5 mm dik wat bijdraagt aan de zeer hoge 
efficiëntie door de optimale luchtstroom. Alle dekken 
zijn uitgevoerd met vervangbare zijplaten. Kies 
tussen een maaibreedte van 132 cm of 155 cm.  

COMBIDEKKEN

De Xvarianten hebben een hydrostatische hoogte
instelling.

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

CYCLONE  
STROOIERONKRUIDBEZEM

BEZEM

STROOIER

LAADBAK KLEPELMAAIER

Voor zand, zout, zaden of meststof tot 8 mm.  
Met een inhoud van 70 liter, traploos instelbare 
draaiende verdeelsnelheid en een deksel dat vanaf 
de bestuurdersstoel kan worden geopend en 
gesloten.

967 09 89-01  

Een PTOaangedreven bezem om efficiënt blad, vuil 
en dunne laagjes sneeuw, blad en vuil weg te vegen. 
Versterkte uitvoering met een grotere diameter en 
grotere hoekinstellingen. Max./min. werkbreedte 
130/120 cm. Heeft een hydraulische set en een 
contragewicht nodig.

590 45 00-01 

Elektrische strooier voor grind en zout op paden. 
Traploos instelbare snelheid van de draaiwals.  
In de gegalvaniseerde bak gaat 70 liter.

967 33 98-01 

Hydraulische afstelling van de hoek en het legen. 
Werkbreedte 120 cm. Laadcapaciteit 65 kg. Vereist 
een hydrauliekset en contragewicht.

965 99 74-01

Een PTOaangedreven klepelmaaier. Een vernieuwd 
design met versterkte hoekoverbrenging, een groter 
maaihoogtebereik en betere prestaties in dichte 
vegetatie. De steunwielen aan de voorzijde zijn 
draaibaar en lekvrij. Werkbreedte 120 cm. Alleen 
aanbevolen voor gebruik op de P 525D. Heeft 
contragewicht nodig.

596 86 75-01 

PTOaangedreven draaiende stalen borstel om 
efficiënt onkruid en vuil te verwijderen in goten, op 
paden en langs trottoirbanden. De borstelhoek kan 
vanaf de stoel ingesteld worden. Diameter 50 cm. 
Vereist hydraulische kit en contragewicht.

587 93 28-01 

HUSQVARNA R180 MAAIDEK

Een robuust, 180 cm breed maaidek met achter
uitworp. Optimaal voor gebruik met de hybride front
maaier Husqvarna P 535HX. Zeer productief dankzij 
een grotere maaibreedte en maaisnelheid in ver
gelijking met Husqvarna Combimaaidekken. 
Eenvoudig te installeren en te bedienen.

967 98 56-01 

NIEUW
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GRAMMER™ STOEL

OP HUSQVARNA.COM ZIET U  
HET COMPLETE ASSORTIMENT 

HULPSTUKKEN

CONTRAGEWICHT

SNEEUWPLOEG

HYDAULIEKSET

SNEEUW- 
BLAZER

TRANSPORTSET

BLAZER

SNEEUWSCHUIF

Individuele hydraulisch instelbare ploegelementen. 
 Omkeer bare hardox stalen randen. Twee instelbare 
glijplaten. Max/ min werkbreedte 140/ 119 cm. Vereist 
een hydrauliekset en contragewichten.

965 99 72-01 

Twee hydraulische hulpaansluitingen om aan 
voorzijde gemonteerde accessoires te bedienen. 
Inclusief verdeelblok, schakelaar, slangen met 
aansluitingen en bekabeling.

966 75 45-01  

We bieden accessoires aan die be nodigd zijn om  
op de openbare weg te  rijden. Controleer altijd de 
plaatselijke wetgeving om de vereisten voor uw 
markt te kennen.

966 79 09-01 Startkit 
966 79 11-01  
Waarschuwingsbord voertuig lage snelheid 

PTOaangedreven blazer voor het schoonmaken 
van grote open opper vlakken. Krachtige, stille 
ventilator, met een luchtstroom van 80 m³/min.  
360 graden draaiende luchtuitlaat, verstelbaar 
vanaf stoel. Vereist hydrauliekset.

587 93 29-01 

Robuuste stalen sneeuwschuif. Hydraulische 
hoekinstelling en 140 cm werkbreedte. Vereist 
hydraulische kit en contragewicht. Om te voldoen 
aan de eisen van verschillende markten moet de 
schuif worden aangevuld met schuifplaten en  
een slijtstrip of met steunwielen en een rubberen 
schraaprand. 

592 75 51-01 
592 75 52-01, Stalen schuifplaten en stalen slijtstrip 
592 75 53-01, Steunwielen en rubberen schraaprand 

Contragewicht achter voor betere grip en stabiliteit. 
Moet gebruikt worden bij het werken met hulpstukken 
die aan de voorzijde zijn bevestigd. Totaal gewicht 
62 kg. Inclusief 5 × 10 kg stapelbare, aparte 
gewichten die op een montage passen (12 kg)

966 75 49-01 

Deluxe stoel met veel opties voor  persoonlijke 
instellingen om een  optimale ergonomie te krijgen.  
Verkrijgbaar met en zonder verwarmd stoelkussen.   
Arm leuningen ver krijgbaar als accessoire.

967 00 84-01 
967 00 84-02 verwarmd 
965 89 68-01, armleuningset, rechts 
965 89 70-01, armleuningset, links 

Zeer efficiënte en zware tweestaps sneeuwblazer. 
Vereist een hydrauliekset en contragewicht. 
Werkbreedte 120 cm, rotatie uitworp 300 graden.

590 45 19-01 
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GRAMMER™ STOEL

KLEPELMAAIER

SNEEUW-
BLAZER

GRINDHARK

SNEEUWPLOEG

BORSTEL

HARK

SNEEUWSCHUIF

Robuuste, betrouwbare klepelmaaier voor ruwe 
oppervlakken met ruig gras en lage opslag. 
Uitgerust met een duurzame hoekoverbrenging  
voor maximale levensduur. Werkbreedte 100 cm.

966 79 65-01 

Aan de voorzijde gemonteerd accessoire, ideaal om 
samengedrukt grind los te harken en onkruidwortels 
af te snijden. Voor een net resultaat raden wij aan de 
grindhark met de hark te gebruiken. Instelbare  
snijdiepte. Werkbreedte 125 cm.

587 93 20-01 

Compacte en flexibele sneeuwploeg met de 
prestaties van heavyduty staal. Door de mechanisch 
instelbare ploeg elementen is hij te gebruiken als  
V, punt of diagonale sneeuwploeg. Uitgerust met 
rubber schraaprand. Werkbreedte 120 cm.

966 85 01-01 

Roterende borstel om blad, sneeuw e.d. weg te 
vegen. Kan in twee richtingen gedraaid worden. 
Werkbreedte 120 cm.

966 79 63-01 

Aan de achterzijde gemonteerd accessoire om in 
combinatie met de grindhark te gebruiken voor het 
uitvlakken van grind en het verzamelen van onkruid. 
Kan vanaf de bestuurderszitplaats elektrisch worden 
verlaagd en verhoogd. Werkbreedte 125 cm.

587 93 25-01 

Deluxe stoel met veel opties voor  persoonlijke 
instellingen om een  optimale ergonomie te krijgen. 
Verkrijgbaar met en zonder verwarmd stoelkussen. 
Arm leuningen ver krijgbaar als accessoire.

966 95 42-01 
966 95 42-02, verwarmd 
965 89 68-01, armleuningset, rechts 
965 89 70-01, armleuningset, links 

ACCESSOIRES VOOR P 524-MODELLEN

COMBIDEKKEN

Zeer efficiënte heavyduty eentrapssneeuwblazer 
met een werkbreedte van 100 cm, pijprotatie  
180 graden.

966 79 64-01 

Stevig stalen blad met een stalen rand.  
Werkbreedte 125 cm.

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

Husqvarna combidekken brengen de zeer efficiënte 
BioClip® mulching met achteruitworp samen. Het 
duurzame ontwerp is gevormd uit één stalen plaat 
van 3 mm dik wat bijdraagt aan de zeer hoge 
efficiëntie dankzij de optimale luchtstroom. Kies 
tussen een maaibreedte van 103 cm (41"), 112 cm 
(44") of 122 cm (48") 

967 27 25-01, Combi 103, past op de P 524 
967 69 35-01, Combi 112, past op de P524 
967 97 82-01, Combi 122,  past op de P 524EFI en P 524 
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FRONTMAAIERS P 535HX
P 525DX /
P 525DX MET CABINE

P 520DX P 524EFI P 524

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Kubota™ Kubota™ Kubota™ Kawasaki Kawasaki

Motornaam D1105 D1105 D 902 FX Series V-Twin FX Series V-Twin

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 17,8@ 3000 17,8 @ 3000 14,7 @ 3000 15,6 @ 3000 13,9 @ 3000

Transmissie Elektrische AWD Hydrostatische AWD Hydrostatische AWD Hydrostatische AWD Hydrostatische AWD

Cilinderinhoud, cm³ 1123 1123 898 726 726

Cilinders 3 3 3 2 2

Geluidsvermogenniveau , gegarandeerd (LWA), dB(A) * 105 105 103 104 104

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) ** 88 92 88 88 88

Trillingsniveau stuurwiel, m/s² *** 1,2 1,7 1,7 3 3

Trillingsniveau stoel, m/s² *** 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7

Motorkoeling Liquid Vloeistof Vloeistof Air Air

Generator, A 40 (12 V) en 80 (48 V) 40 40 20 20

Accu, V/Ah
12 /62 (12 V) en  
52 /40 (48 V)

12 /62 12 /62 12 /24 12 /24

Type luchtfilter Heavy-duty luchtfilter Heavy-duty luchtfilter Heavy-duty luchtfilter Heavy-duty luchtfilter Heavy-duty luchtfilter

Inhoud brandstoftank, liter 23 25 25 22 22

Inhoud olietank (incl. oliefilter), liter 3,3 3,3 3,3 2,1 2,1

Transmissie fabrikant Benevelli Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki

Transmissiemodel TX2 KTM 23 KTM 23 KTM 23 KTM 23

Snelheid vooruit, min–max, km/u 0 –19,5 0 –18 0 –15 0 –13 0 –13

Snelheid achteruit, min–max, km/u 0 –11 0 –11 0 –12 0 – 9 0 – 9

Cirkel niet gemaaid, cm 58 58 55 50 50

Optionele maaidekken Combi 155, R180
Combi 155X /Combi 155 / 
Combi 132X /Combi 132

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

Combi 103 /Combi 112/ 
Combi 122

Combi 103 /Combi 112/ 
Combi 122

Dikte maaidek, mm 4,5 4,5 4,5 4 4

Maaihoogte, min – max, mm 30 -112 30 -112 30 -112 25 –75 25 –75

Maaihoogtestappen 7 7 7 7 7

Mesinschakeling Elektrische koppeling Elektrische koppeling Elektrische koppeling Elektrische koppeling Elektrische koppeling

Frameconstructie Ladderframe Ladderframe Ladderframe Ladderframe Ladderframe

Soort stoel Volledig geveerd Volledig geveerd Volledig geveerd Premium Premium

Bandenafmeting, voor, inch 20 × 10 –10 20 × 10 –10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Bandenafmeting, achter, inch 20 × 10 –10 20 × 10 –10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Wielbasis, cm 106 106 106 100 100

Grondspeling, mm 134 140 105 105 105

Basismachine, lengte, cm 209 211 /227 207,5 205 205

Basismachine, breedte, cm 116 114 /125,5 111 98 98

Basismachine, hoogte, cm
ROPS up 204, ROPS down 
134

ROPS up 203, ROPS down 
133, Cabin 201

ROPS up 200, ROPS down 
130

ROPS up 192, ROPS down 
115

ROPS up 192, ROPS down 
115

Gewicht (excl. maaidek), kg 790 665 /907 627 410 387

FUNCTIES

Stuurbekrachtiging  • •  • •  • •  • •  • •

All-Wheel Drive (AWD)  • •  • •  • •  • •  • •

Oliekoeler  • •  • •  • •  • •  • •

Hydraulische gereedschapslift  • •  • •  • •  • •  • •

Servicepositie  • •  • •  • •  • •  • •

Scharnierende armleuningen  • •  • •  • •  • •  • •

Digitale urenteller  • •  • •  • •  • •  • •

12 V uitgang  • •  • •  • •  • •  • •

ROPS  • • ••  / —  • •  • •  • •

Geïntegreerde connectiviteit  • •  • •  • • — —

Segmentweergave met hoog contrast —  • •  • •  • • —

Hydraulische bevestigingsset  • •  • • — — —

Bekerhouder — — —  • •  • •

Dynamische grafische weergave  • • — — — —

Hybride aandrijflijn  • • — — — —

*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van de testcode met 1–2 dB(A). 
Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen worden beïnvloed door het maaidek dat wordt gebruikt. De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de 
gebruikshandleiding voor meer informatie. **Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,2 dB(A). 
***Trillingsniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor trillingen hebben een typische statistische dispersie van 0,2 m /s² (stuurwiel) en 0,8 m /s².(stoel).

FRONTMAAIERS

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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Met een zeroturnmaaier van Husqvarna krijgt u het werk snel en comfortabel 

voor elkaar. U gaat snel over het gazon en de scherpe bochten laten geen 

grasspriet ongemaaid. De Z560X is ontwikkeld voor zwaar professioneel 

gebruik, dus u kunt jaar na jaar vertrouwen op uitmuntende resultaten. 

SERVICEMOGELIJKHEDEN

EENVOUDIGE SERVICE  
EN ONDERHOUD
Het onderhoud van veel zeroturn maaiers kan problematisch zijn.  
Niet bij deze. Door het open ontwerp heeft u makkelijk toegang tot de 
transmissie en het maaidek. En zonder gereedschap kunt u de neutrale 
instelling bijstellen of de kap van het maaidek verwijderen. Hierdoor 
hoeft u minder tijd te besteden aan onderhoud en kunt meer aandacht 
geven aan het gazon. 

COMFORT 

PUUR PLEZIER OM TE RIJDEN
Fantastische hantering. Geweldige balans. Fantastische 
wendbaar heid. En achter de bedieningshendels zit u geweldig 
comfortabel in de volledig geveerde stoel met EVC (elastomeric 
vibration control) en gepolsterde kussens. Een werkplek om  
van te houden. 

SNELHEID EN 
NAUWKEURIGHEID.
OVERAL.
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DUURZAAMHEID

GEMAAKT VOOR JAREN 
COMMERCIEEL GEBRUIK
We hebben de Z 560X ontworpen met de zwaarste materialen voor 
een lange en productieve levensduur. De opgelaste versterkingen,  
het stalen buisframe, de gietijzeren assen en het zwaar uitgevoerd 
maaidek zijn gemaakt voor vele jaren professioneel gebruik. 

PRODUCTIVITEIT

KLAAR DE KLUS IN EEN 
HANDOMDRAAI
Met een maximum snelheid van 19 km/u, wat veel is 
tijdens maaien, en een maaibreedte tot 152 cm maakt 
de Z 560X het werk efficiënt. De bochten zijn scherp en 
precies, dankzij de individuele, hydraulische wielaan
drijving waardoor u het gazon snel kunt afwerken. De 
productiviteit wordt verder verbeterd door de nieuwe 
krachtige accu en automatische parkeerrem die voor 
probleemloze starts en stops zorgt. 

MAAIKWALITEIT

CONSISTENT PERFECT 
RESULTAAT
De combinatie van een 14 cm diep dek. hoog 
presterende messen en geoptimaliseerde 
maaidekdeflectoren zorgen voor een uit
muntende maaikwaliteit en verspreiding van het 
maaisel. U krijgt hierdoor hogere maaisnelheden 
en een grotere productiviteit met kleinere kans 
op gemiste stukken en minder grasklompen.

SNELHEID EN 
NAUWKEURIGHEID.
OVERAL.
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 810 cm³

 17,3 kW @ 2900 tpm

 152 cm

 25 –127 mm

ZERO-TURNMAAIER
HUSQVARNA

Z560X

Professionele zeroturnmaaier met hoge snelheid en grote manoeuvreerbaarheid voor het efficiënt maaien  
van grote gazons. Het 152 cm brede maaidek produceert een uitmuntende maaikwaliteit en het duurzame design 
en gemakkelijke onderhoud zorgen voor een lange en storingvrije levensduur.

MULCHSET VERLICHTINGSSET VOOR ROPS

Verandert het grasmaaisel in een fijne meststof  
en legt dit weer terug op het gazon.

966 44 47-01 

Verlichtingsset voor montage op ROPS bestaat uit 
dubbele 35W halogeenlampen met een eenvoudige 
kleminstallatie. De kabelboom past in de bestaande 
accessoireaansluiting voor een handige bediening 
van de startsleutel.

576 80 90-01 
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NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

ZEROTURNMAAIER

ZERO-TURNMAAIER Z560X

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Briggs & Stratton

Motornaam Vanguard

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 17,3 @ 2900

Transmissie Hydrostatic

Cilinderinhoud, cm³ 810

Cilinders 2

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (Lwa), dB(A) * 105

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) ** 88

Trillingsniveau stuurwiel*** 1,27

Trillingsniveau stoel*** 0,08

Motorkoeling Air

Accu, V/Ah 12 /150

Type luchtfilter Cyclone

Brandstoftank, liter 45,4

Inhoud olietank (incl. oliefilter), liter 2,0

Transmissie fabrikant Hydro-Gear

Transmissiemodel ZT5400

Snelheid vooruit, min–max, km / u 0-19,3

Snelheid achteruit, min–max, km / u 0-9,6

Dikte maaidek, mm 4,76

Maaibreedte, cm 152

Maaihoogte, min-max, mm 25 -127

Maaihoogtestappen 16

Mesinschakeling Elektromagnetische koppeling

Frameconstructie 2 ×3" gelaste stalen buizen, 3 mm dik.

Type maaidek/dikte Samengesteld/ 4,5 mm

Soort maaimessen Gietijzer

Soort stoel Professioneel, vering

Bandenafmeting, voor, inch 13 × 6,5 – 6 (anti-lek)

Bandenafmeting, achter, inch 24 ×12 -12 

Wielbasis, cm 127

Basismachine, lengte, cm 206

Basismachine, breedte, cm 136

Basismachine, hoogte, cm 117

Gewicht, kg 630

FUNCTIES

Instelbare, verschuifbare stoel  • •

Urenmeter met serviceherinnering  • •

Versterkt maaidek  • •

Koplampen ( • •  )

MAAISYSTEMEN

Zij-uitworp  • •

Mulchen ( • •  )

Opvangbak —

( ) = Accessorie *Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000 /14 /EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen  
is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1-2 dB(A). Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen worden beïnvloed door het maaidek dat wordt gebruikt. 
De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de gebruikshandleiding voor meer informatie.  
**Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van  
1,2 dB(A). *** Trillingsniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor trillingen hebben een typische statistische dispersie van 0,2 m /s² (stuurwiel) en 0,8 m /s² (stoel).
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Robotmaaiers vormen een perfecte aanvulling op het machinepark van elk bedrijf 

dat actief is in groenonderhoud. Met de nieuwe EPOS Automower®robotmaaiers 

van Husqvarna zijn de maaimogelijkheden nog flexibeler omdat kabels niet langer 

nodig zijn. De nieuwe Husqvarna Automower® 550 EPOSmaaier werkt zonder 

fysieke kabels en kan op afstand worden geprogrammeerd via Husqvarna Fleet 

Services™. En terwijl zij elke dag onvermoeibaar bezig zijn om gazons zo glad als 

een biljartlaken te maaien, kunt u uw tijd aan andere zaken besteden.

DUURZAAM 
ROBOTMAAIEN 
MET VIRTUELE 
KABELS

HUSQVARNA EPOS-TECHNOLOGIE

MAAIEN ZONDER FYSIEKE KABELS
De Husqvarna EPOStechnologie is de volgende stap in flexibel 
robotmaaien. Niet alleen zijn de grenzen virtueel, wat meer flexibiliteit 
betekent, maar u beschikt ook over ongeëvenaarde mogelijkheden 
voor het programmeren van uw maaiers. U kunt verschillende 
werkgebieden instellen met verschillende timers, verschillende 
instellingen en tijdelijk te vermijden zones. Bovendien kunt u uw 
transportpaden vooraf instellen voor een flexibelere plaatsing van  
het laadstation. Eenvoudiger, efficiënter – en nog altijd hetzelfde 
indrukwekkende eindresultaat.



121ROBOTMAAIERS

WERELDLEIDER

BETROUWBAAR ROBOTMAAIEN 
SINDS 1995
Meer dan 20 jaar research en innovatie hebben Husqvarna tot  
de wereldleider op het gebied van robotmaaien gemaakt. Meer dan 
een miljoen Zweeds ontworpen, Europees gefabriceerde maaiers  
zijn op dit moment wereldwijd in gebruik. Onze unieke ervaring heeft  
ons onschatbare kennis en inzicht opgeleverd op het gebied van 
robotmaaien, wat geleid heeft tot het nieuwe AllWheelDrive model 
met indrukwekkende prestaties op hellingen. Met ingebouwde GPS
navigatie en volledige besturing op afstand is de maaier helemaal  
klaar voor elk soort professioneel fleetgebruik.

ACCU-KRACHT

VERKLEIN UW VOETAFDRUK
Automower® is elektrisch en vrijwel stil.  
Dit betekent dat u uw impact op het milieu 
reduceert én dat uw personeel tijdens het  
werk niemand stoort.

24/7 TOT UW BESCHIKKING

WERKEN DAG EN NACHT.  
IN WEER EN WIND.
Automower® werkt onvermoeibaar het hele 
etmaal door. Hij is bovendien weerbestendig  
en biedt ook onder natte omstandigheden 
geweldige resultaten.

FINANCIEEL

LAGERE INVESTERING.  
HOGERE OPBRENGST.
Meer tijd voor uw personeel om zich op 
andere, meer waardevolle taken te richten,  
en minder benodigde tijd voor het onderhoud 
van grasvelden.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

LAAT ZE GEWOON WERKEN, 
U REGELT ZE VANAF ELKE 
PLAATS
Lees meer op bladzijde 124–125. 
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WEERTIMER

HOE MEER GROEI, HOE MEER  
WORDT GEMAAID
Ook wanneer het gras nat is, doet de Automower® robotmaaier zijn werk net  
zo goed. Het is zelfs zo dat de robotmaaier door de ingebouwde weertimer 
vaker maait wanneer het geregend heeft en het gras sneller groeit dan wanneer 
het droog is en het gras langzamer groeit. Dit zorgt voor een consistent 
resultaat, ongeacht het seizoen.

VEILIGHEIDSEIGENSCHAPPEN

ONTWORPEN OM TE BESCHERMEN 
EN BESCHERMD TE ZIJN
Draaiende bladen die snel wegklappen wanneer ze een obstakel raken, 
geplaatst op een veilige afstand van de buitenrand. Sensoren voor optillen, 
kantelen en botsen (ultrasoon) die zorgen voor een stop voordat er 
gevaar is. Een Automower® robotmaaier heeft tal van veiligheidsfuncties. 
De professio nele interface beschermt ook tegen knoeien, en wanneer de 
maaier wordt gestolen, wordt deze onmiddellijk geblokkeerd en onbruik
baar gemaakt. Het alarm gaat af en met de ingebouwde GPS kunt u de 
maaier lokaliseren. 

AUTOMATISCHE PASSAGE

PAST DOOR EEN DOORGANG  
VAN SLECHTS 60 CM
De robotmaaiers hebben een functie die nauwe doorgangen 
detecteert, zodat het mogelijk is om door een passage  
van slechts 60 cm breed te rijden. Dit is met name handig 
wanneer ze naar een moeilijk bereikbaar deel van het 
gazon moeten of wanneer ze snel terug moeten naar  
het laadstation.

AUTOMOWER® CLUB-OPLOSSING

IDEALE OPLOSSINGEN VOOR 
SPORTVELDEN
De Automower®cluboplossing is ideaal voor voetbalvelden of andere 
sportterreinen. Deze oplossing is ontworpen i.c.m. Automower® 550, 
waardoor slechts één enkele installatie voor een heel veld nodig is.  
Dit betekent dat maximaal drie maaiers tegelijkertijd in hetzelfde 
gebied kunnen werken, en dat beluchting en grasherstel kan worden 
uitgevoerd zonder dat begrenzingskabels beschadigd raken.



123ROBOTMAAIERS

MAAIKWALITEIT

ELK GAZON ZO GLAD ALS  
EEN BILJARTLAKEN
Waar u uw Automower® robotmaaier ook gebruikt, hij levert een onna
volgbaar resultaat. Door het gras elke keer een beetje af te snijden, leveren 
de drie messcherpe messen een perfect, mosvrij gazon. Het minuscule 
grasmaaisel is een constante bron van mulch voor het gazon, waardoor 
dit gezond, weelderig en groen blijft. Omdat het grasmaaisel veel water 
bevat, hebben robotgemaaide gazons minder irrigatie nodig dan con
ventioneel gemaaide gazons. En vanwege hun onregelmatige maai
patroon en lage gewicht laten de maaiers geen zichtbare sporen achter.

PRESTATIES IN TERREIN /OP HELLINGEN

KLIMT HELLINGEN TOT 70 %
Sommige gazons zijn lastiger dan andere. Gelukkig bieden 
Automower® robotmaaiers ook in heuvelachtig terrein 
ongeëvenaarde prestaties. Onze nieuwste AllWheelDrive  
maaiers hebben voorzieningen om een helling van 70 % (35°)  
aan te kunnen. Maar ook onze andere modellen kunnen  
met gemak hellingen tot 45 % aan.

VEILIG MAAIEN

AUTOMOWER® GAAT WAAR  
U NIET KUNT KOMEN
De indrukwekkende hellingprestaties van onze AllWheelDrive maaiers 
bieden meerdere voordelen. Het feit dat ze een helling tot 70% aankunnen 
betekent dat u dit niet langer handmatig hoeft te doen, iets wat vaak onveilig 
is voor de gebruiker. Husqvarna Automower® AWD levert ook hier perfecte 
resultaten. Zelfs op hellingen waar het vrijwel onmogelijk is om met hand
gedragen machines te werken; dit maakt uw werkdag een stuk veiliger.
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AUTOMOWER® CONNECT APP

EENVOUDIGE CONTROLE MET  
UW VINGERTOPPEN
Automower® Connect is een handige aanvulling op uw Husqvarna Fleet 
Services™ abonnement. Vanuit de app kunt u de status van uw 
Automower® robotmaaier controleren en de maaihoogte en het schema 
instellen. Verkrijgbaar voor iPhone en Android.
 En dankzij tagging kunt u de bediening van al uw maaiers nauwkeurig 
regelen, de maaiers in groepen indelen en batchopdrachten geven, 
rechtstreeks vanuit uw smartphoneapp.

ROBOTMAAIERS

OPERATIONELE INZICHTEN

ZORG DAT ALLES ZO SOEPEL  
GAAT ALS ZOU MOETEN
Mocht er iets gebeuren, zoals een ongeplande stilstand van een 
van de maaiers of een poging tot diefstal, dan krijgt u direct een 
melding op uw telefoon. Informatie over waar en hoe vaak de 
problemen optreden. bieden u waardevol inzicht om de installatie 
voortdurend bij te stellen en te verbeteren, wat voor een soepele  
en efficiënte werking zorgt.
 Door het gebruik van de Automower® Machine kunt u dagelijkse 
gebruikersgegevens bekijken voor meer inzicht in de mate waarin 
er nietgeplande stops optreden, en of de grootte van de maaier 
geschikt is voor het werkgebied. De informatie wordt op een een
voudige en toegankelijke manier samengevat, zodat u uw 
machinepark efficiënter en productiever kunt gebruiken.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

DE PROFESSIONELE MANIER OM  
UW ROBOTMAAIERS TE BEHEREN
Wanneer u investeert in onze professionele robotmaaiers krijgt u  

ook toegang tot Husqvarna Fleet Services™, een digitaal hulpmiddel 

waarmee u ze eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt 

controleren en regelen. Professioneel en efficiënt.

NIEUWE FUNCTIES: 
TAGS & 

AUTOMOWER®-
MACHINEGEBRUIK
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CONNECTED MACHINES

AL UW APPARATEN  
OP ÉÉN PLAATS
Indien u wilt kunt u ook de rest van uw apparatuur op het 
systeem aansluiten met sensoren van de Husqvarna Fleet 
Services™. Lees meer hierover op onze website.

CONNECTIVITEIT

INCLUSIEF EEN 10-JARIG DATAPLAN
Wanneer u investeert in een van onze professionele robotmaaiers krijgt  
u van ons een 10jarig plan voor mobiele communicatie. U kunt Automower® 
Connect en Husqvarna Fleet Services™ dus gedurende de hele levensduur 
gebruiken. (Wij kunnen alleen de functionaliteit van het product zelf garanderen 
en niet de uptime of dekking van de dataverbinding van de derde partij.) 

KAARTOVERZICHT

ALTIJD OP DE HOOGTE  
VAN DE EXACTE LOCATIE
Wilt u een overzicht van al uw robotmaaiers? Kijk gewoon op het 
kaartoverzicht. Dankzij de ingebouwde GPS weet u altijd de 
exacte locatie en status van elke robotmaaier. Gebruik tags om 
opdrachten te geven aan alle maaiers in specifieke gebieden, 
voor een nog eenvoudiger machineparkbeheer.

TAGS

FILTERS DIE UW MAAIERS 
EFFICIËNTER MAKEN
Voor grotere machineparken zijn tags een handige manier om  
ze hun beste beentje voor te laten zetten. Verschillende maaiers 
kunnen aan verschillende teams of verschillende locaties worden 
gekoppeld (getagd), en vervolgens gegroepeerd voor eenvoudiger 
beheer. De verschillende gebruikersrollen kunnen ook worden 
getagd met verschillende besturingsniveaus.
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LOCATIEBEHEERDER

VOEG WAARDE TOE VOOR  
UW KLANTEN EN UW BEDRIJF
Als locatiebeheerder heeft u op een werkdag vaak te maken met veel 
uiteenlopende werkzaamheden. Als een robotmaaier de zorg overneemt 
van een gedeelte van het gazononderhoud, dan verlaagt dit de totale 
investering terwijl er tijd vrijkomt voor andere taken. Een robotmaaier helpt 
u bij het creëren van mooie, gezonde grasvelden, die positief afstralen op 
het bedrijf waarvan het terrein aan uw zorg is toevertrouwd, met een 
minimum aan managementtijd.

HOVENIERS

DE BESTE OPLOSSING  
VOOR OPEN VELDEN
Hoveniers en groenprofessionals die verantwoordelijk zijn voor grote, open 
velden, zoals in parken, krijgen vaak te maken met beperkingen en regionale 
regels over emissies en /of geluid. Een aantal Automower® robotmaaiers 
kunnen grote velden bijhouden en leveren perfecte resultaten die u helpen 
om uw duurzaamheidsdoeleinden te halen. Door uw robotmaaier te verbinden 
met Husqvarna Fleet Services™ krijgt u extra hulp om alles onder controle  
te houden en te plannen voor hoog en laagseizoen.

DE KLUS GEKLAARD. WAAR DAN OOK.
Husqvarna Automower® robotmaaiers zijn een zeer flexibele aanvulling. Dankzij hun brede 
toepassingsgebied bieden ze een oplossing voor veel wensen op het gebied van gazononderhoud. 
Hoveniers, gemeenten, sportclubs, opzichters of algemene groenverzorgende professionals; voor 
elke doelgroep en elk doel zijn ze toepasbaar. Met perfecte resultaten en indrukwekkende prestaties, 
ook op hellingen. De Husqvarna Automower® bespaart in elke omgeving tijd en kosten. 

SPORTVELDEN EN GOLFTERREINEN

ZWAAR GEBRUIK, ZWARE EISEN
Een golfterrein of sportveld, of dat nu voor voetbal of atletiek is, wordt  
vaak zwaar belast en het gras heeft extra verzorging en aandacht nodig. 
Een sportveld wordt vaak zwaar gebruikt en het gras heeft daarom extra 
verzorging en aandacht nodig. Het onderhoud kan vaak lastig zijn en de 
behoefte aan bemesting, watergeven en minutieuze verzorging kan zowel 
duur als tijdrovend zijn. Een Automower® robotmaaier werkt ongehinderd 
volgens uw schema en maait het gras elke dag of nacht terwijl het klein 
gesneden grasmaaisel achterlaat werkt als een natuurlijke bemester  
die de grasmat verzorgd.

GEMEENTEN

NAAR EEN GROENERE STAD
In de meeste steden en stedelijke gebieden zijn er regels voor emissies. 
Dankzij zijn significant lagere CO2uitstoot helpt Husqvarna Automower® de 
totale voetafdruk substantieel te verlagen. De gemiddelde kosten van de 
uitrusting en minimale behoefte aan arbeid maken het tot een voordelige, 
goedkope oplossing voor professionals die door gemeenten worden in
gehuurd. Het vervangen van handmatig maaien van steile hellingen door 
robotmaaien met de Husqvarna Automower® 535 AWD elimineert ook  
het risico op ongevallen door uitglijden.
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HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550 EPOS

ROBOTMAAIERS

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 535 AWD
HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520

 5000 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 13,5 kg

 5000 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 14,2 kg

 3500 m²

 70 %

 30 –70 mm

 17,0 kg

 2200 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 13,3 kg

Volledig uitgeruste robotmaaier, ontworpen voor gebruik in een professionele 
fleet. Hij maait complexe gazons tot 5000 m² en navigeert gemakkelijk door 
nauwe doorgangen, over ruw terrein en neemt hellingen tot 45 %. Hij houdt  
de gazons groen, fris en perfect gemaaid, werkt op hoge snelheid in open 
gebieden en vertraagt wanneer er objecten worden gedetecteerd. 

 ■ GPSnavigatie

 ■ Weertimer

 ■ Voorwerpdetectie op afstand

 ■ Automower® Cluboplossing 

 ■ Husqvarna Fleet Services™ * 

Robotmaaier ontworpen voor gebruik in een professionele fleet. Hij maait 
complexe gazons tot 2200 m² en navigeert gemakkelijk door nauwe doorgangen, 
over ruw terrein en neemt hellingen tot 45 %. Slimme functies zorgen voor 
perfecte, frisse, groene gazons. Onderwijl houdt u vanuit uw kantoor de controle.

 ■ GPSnavigatie

 ■ Weertimer

 ■ Husqvarna Fleet Services™ * 

AllWheelDrive robotmaaier, ontwikkeld voor professioneel gebruik. Speciaal 
ontwikkeld voor zwaar terrein en met indrukwekkende prestaties op hellingen 
(tot 70 %). Hij maakt korte metten met complexe gazons tot 3500 m² en gaat 
door nauwe doorgangen. Slimme functies zorgen voor perfecte, frisse, groene 
gazons. Onderwijl houdt u vanuit uw kantoor de controle.

 ■ Extreme hellingsgraad/
terreinprestaties

 ■ GPSnavigatie

 ■ Weertimer

 ■ Voorwerpdetectie op afstand

 ■ FOTA – software wordt 
automatisch bijgewerkt

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *

ASSORTIMENT ROBOTMAAIERS

 Werkgebied, m² (+/– 20 %)  Maximum helling, binnenkant, %  Maaihoogte, minmax, mm   Gewicht, kg   
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 129.

*Vereist een mobiele aansluiting van een lokale telecomoperator. Inclusief een dataplan voor de levensduur (10 jaar).  
(Wij kunnen alleen de functionaliteit van het product zelf garanderen en niet de uptime of dekking van de dataverbinding van de derde partij.)

Volledig uitgeruste robotmaaier met Husqvarna EPOSbegeleiding met transport
paden, AppDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. Met virtuele grenzen kunt u 
verschillende werkgebieden met verschillende instellingen definiëren en tijdelijk 
te vermijden zones instellen. Werkt complexe gazons tot 5000 m² af en heeft 
geen moeite met smalle doorgangen, obstakels, ruw terrein en hellingen tot  
45 %. Referentiestation vereist.

 ■ Husqvarna EPOStechnologie

 ■ EPOSbegeleiding

 ■ Weertimer

 ■ Voorwerpdetectie op afstand

 ■ Veiligheidsverlichting

 ■ FOTA – software wordt 
automatisch bijgewerkt

 ■ Husqvarna Fleet Services™

NIEUW
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VERWISSELBARE KAP

ROBOTMAAIERS

Geef uw Automower® robotmaaier een metamorfose 
met een andere carrosseriekap.

Grijs, 520, 591 49 60-01 
Grijs, 550, 591 49 61-01 
Grijs, 535 AWD, 596 30 02-01 

FAIRWAY KIT

ACCESSOIRES VOOR ROBOTMAAIERS

ENDURANCE MESSEN

Husqvarna Automower® Endurance messen hebben 
door hun design een levensduur die meer dan twee 
keer zo lang is als die van de klassieke messen. Het 
ontwerp geeft hardere en scherpere randen zonder 
dat de veiligheidsstandaarden eronder lijden en 
heeft snijranden aan alle 4 de kanten.

6 stuks, 595 08 44-01 
45 stuks, 595 08 44-02 
300 stuks, 595 08 44-03 

Alleen gebruiken met originele Husqvarna messen. Getest en goedgekeurd 
door Intertek (een goedkeurende instantie) met betrekking tot veiligheid, 
functie en geluidsniveau in overeenstemming met EN506362107 en 
IEC603352107.

BEGRENZINGSKABEL PRO

Extra duurzame begrenzingskabel met een diameter 
van 5,5 mm voor gebieden met eisen aan sterkte 
(aanwezigheid van knaagdieren, hoge eisen aan 
UVbestendigheid enz.). De dubbel geïsoleerde 
kabel zorgt voor robuustheid en een lagere   
gevoe ligheid voor krassen zonder dat het 
elektrische signaal slechter wordt.

593 29 77-02, 300 m 

HEAVY DUTY 
BEGRENZINGSKABEL 

Een robuuste begrenzingskabel voor Automower® 
robotmaaierinstallaties waar hoge eisen aan worden 
gesteld. 100% koperen kern met geïsoleerde mantel 
voor minimaal signaalverlies.

522 91 41-02, 500 m 

REFERENTIESTATION

Verwerkt de RTKGNSSsignalen tussen de producten 
en de satellieten. Verwerkt verschillende EPOSeen
heden per installatie. Werkgebied tot een straal  
van 500 meter.

970 46 82-01 

SET VOOR RUIG TERREIN

DUURZAME HSS-MESJES

Biedt uitstekende tractie op ruige, geaccidenteerde 
gazons en zorgt er zo voor dat uw Automower® 
robotmaaier aan uw verwachtingen voldoet. De 
prestaties op hellingen zijn aan de rand van het gazon 
zo’n 5 procentpunten hoger, afhankelijk van het 
weer en de kwaliteit van het gazon.

550 EPOS/550/520, 581 88 97-02

Stalen mesjes voor hoge snelheid met zachte kern 
en geharde randen, voor een extra lange levensduur 
en robuustheid. Snijdt met vier scherpe randen voor 
betere maairesultaten.

599 80 52-01 (6 stuks)
599 80 52-02 (45 stuks)
599 80 52-03 (300 stuks)

Gebruik uitsluitend originele messen van Husqvarna. Getest en goedgekeurd 
door Intertek (een aangemelde instantie), voor wat betreft veiligheid,  
werking en geluidsniveau in overeenstemming met EN 506362107 en  
IEC 603352107.

Verlaagt de minimale maaihoogte met 10 mm. Maakt 
het mogelijk om de meest veeleisende gazons te 
maaien, zoals fairways van golfbanen en andere 
laaggesneden gazons. Een lagere maaihoogte kan 
van invloed zijn op de capaciteit van het gebied.

550 EPOS/550/520, 597 49 63-02

Om het hele assortiment 
accessoires te zien, bezoek 
husqvarna.com.

NIEUW

NIEUW
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ROBOTMAAIERS AUTOMOWER® 550 EPOS AUTOMOWER® 550 AUTOMOWER® 535 AWD AUTOMOWER® 520

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit werkgebied, m² (+/– 20 %) 5000 5000 3500 2200

Gebiedscapaciteit per uur, m² 208 208 146 92

Maximale hellingshoek, binnenzijde / aan rand, % 45 /15 45 /15 70/50 45 /15

Type grens Virtueel Kabel Kabel Kabel

Navigatiesysteem en startpunten Onregelmatig Onregelmatig/5 Onregelmatig/5 Onregelmatig/5

Aantal geleiders, stuks EPOS-begeleiding 3 3 3

Zoeksysteem EPOS-begeleiding Pentasearch Pentasearch Pentasearch

Oplaadsysteem Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Laadstroom, A 7,0 7,0 7,0 2,2

Accutype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Accucapaciteit, Ah 10,4 10,4 5,0 3,2

Accuspanning, V 18 18 18 18

Energieverbruik tijdens maaien, W 35 35 40 30

Maaibreedte, cm 24 24 22 24

Maaihoogte, min-max, mm 20-60 20-60 30 -70 20-60

Borstelloze aandrijfmotor, type Ultrastille aandrijving, DC Ultrastille aandrijving, DC Ultrastille aandrijving, DC Ultrastille aandrijving, DC

Borstelloze maaimotor, type 3-fasig, DC 3-fasig, DC 3-fasig, DC 3-fasig, DC

Geluidsniveau, dB(A) (gemeten / gegarandeerd)* 60/61** 60/61** 60 /62** 58/59**

Extra mesjes, stuks 6 6 6 6

Lengte ✕ breedte ✕hoogte, cm 72 ✕ 56 ✕ 32 72 ✕ 56 ✕ 31 93 ✕ 55 ✕ 29 72 ✕ 56 ✕ 31

Gewicht, kg 14,2 13,5 17,0 13,3

KENMERKEN

Husqvarna Fleet Services™  • •  • •  ••  • •

Automower® Connect  • •  • •  ••  • •

Husqvarna EPOS-technologie  • • — — —

Referentiestation ( • • ) — — —

Nauwkeurig gebiedsbeheer  • • — — —

Automower® Club-oplossing —  • • — —

Vierwielaandrijving (AWD) — —  •• —

FOTA – software wordt automatisch bijgewerkt  • • —  • • —

GPS-navigatie —  • •  ••   • •

Automatische doorgangsdetectie  • •  • •  ••  • •

Weertimer  • •  • •  ••   • •

Voorwerpdetectie op afstand  • •  • •  •• —

Elektrische maaihoogte-instelling  • •  • •  ••  • •

Parkeerknop op het laadstation —  ••  ••  ••

Professionele bediening  • •  ••  ••  ••

Veiligheidslampje  • • — — —

Diefstal-opsporingsfunctie met GPS  • •  • •  ••  • •

Anti-diefstalalarm  • •  • •  ••  • •

Blokkering met pincode  • •  • •  ••  • •

Tilsensor  • •  • •  ••  • •

Kantelsensor  • •  • •  ••  • •

Wielborstel  • •  • • ( • • )  • •

( ) = Accessoire *Geluidsemissie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG. Het gewaarborgde geluidsvermogensniveau omvat productieverschillen, alsmede afwijking van de testcode  
met 1-3 dB(A).  **Gemeten met wielborstels op de maaier gemonteerd. Geluidsniveau zonder borstels: 58 / 59 dB(A) op de 550 en 56 / 56 dB(A) op de 520.

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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Onze professionele gazonmaaiers zijn voorzien van slimme en handige functies  

die uw werk productiever maken. Hun krachtige accumotoren en benzinemotoren  

in combinatie met duurzame maaidekken maken ze ideaal voor alle plaatsen waar 

gemaaid moet worden. Dankzij hun robuuste design zullen ze jarenlang betrouwbare 

metgezellen in het werk zijn. De constante focus van Husqvarna op ergonomie en 

gebruikersvriendelijkheid betekent dat u ook tijdens lange dagen het tempo kunt 

bijhouden en efficiënt kunt blijven.

VOORTDUWEN  
EN BIJBLIJVEN
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  BETROUWBARE ACCU-KRACHT

ACCUVOEDING VOOR PROFESSIONELE 
MAAIPRESTATIES
Onze 500series accuaangedreven gazonmaaiers zijn  
ont worpen voor professioneel gebruik. Dat uit zich in 
krachtige borstelloze motoren, duurzaam aluminium 
chassis en onover troffen maai prestaties, ook in lang 
gras en ongeacht of u de voorkeur geeft aan mulchen 
of opvangen. U kunt ze naar wens gebruiken met 
geïntegreerde of ruggedragen accu’s, waardoor 
ze ideaal zijn als aanvulling op uw fleet 
Husqvarna accumachines.
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OPVANGEENHEID

OPVANG MET  
HOGE CAPACITEIT
Het opvangen van gras zorgt voor een 
netter maairesultaat en voorkomt dat 
onkruid zich verspreidt. De nieuwe pro
fessionele gazon maaier van Husqvarna 
heeft een opvangbak met een hoge 
capaciteit, stofbescherming en kan heel 
handig met één hand geleegd worden.

  POWERBOOST™

EXTRA MAAIKRCHT  
WAAR DAT NODIG IS
De PowerBoost™ functie verhoogt automatisch het toerental van  
de maaimessen bij werken onder zware omstandigheden, zoals  
het maaien van lang gras. U krijgt een ervaring alsof u met een 
verbrandingsmotor werkt.

  DUBBELE ACCUVAKKEN

LANGERE ACCUTIJD  
OM DOOR TE WERKEN
Voor maximale bedrijfstijd en goede productiviteit 
hebben onze accuaangedreven gazonmaaiers twee 
accuvakken. Wanneer accu #1 leeg is, hoeft u deze 
alleen maar in de lader te plaatsen en door te gaan  
met accu #2. 

  DIRECTE AANDRIJVING

4 SNELHEDEN  
MET HOOG KOPPEL
De aangedreven wielen krijgen hun vermogen via een 
direct aangedreven transmissie met een specifieke 
borstelloze elektromotor. Dit staat garant voor een hoge 
productiviteit, energiezuinigheid en een lange levens
duur. Voor transport kan de snelheid vooruit geacti
veerd worden zonder de messen te laten draaien.

  RUGGEDRAGEN ACCU

GEBRUIK ONZE 
RUGGEDRAGEN ACCU’S, 
SPAAR UW RUG
Met de optionele montagebeugel kunt u een 
ruggedragen accu direct bovenop de accumaaier 
plaatsen in plaats van een harnas te gebruiken.

  DIGITAAL TOETSENBORD

EENVOUDIG GEBRUIK  
EN BEDIENING
Met het digitale toetsenbord op de hendels is  
het eenvoudig om de accustatus te controleren, 
savE™ aan/uit te zetten en de variabele snelheid 
in te stellen (bij zelfrijdende accumaaiers).
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CHASSIS

DUURZAAM ALUMINIUM 
CHASSIS
We hebben veel aandacht besteed aan het kiezen 
van de juiste materialen voor onze gazonmaaiers. 
Vooral voor de maaidekken. Ze zijn allemaal uit 
één stuk aluminium gegoten, wat een optimale 
torsiestijfheid oplevert en de levensduur verlengt. 
Aluminium is een licht materiaal dat niet roest  
en stevig genoeg is voor vele jaren zwaar en 
veeleisend werk. Sommige maaidekken hebben 
onze zijbumper, die het maaidek beschermt tegen 
slijtage en ervoor zorgt dat de gazonmaaier 
langer mooi blijft.

MULCHMAAIERS

ERVAAR EFFICIËNT MAAIEN  
EN GROENERE GAZONS
Veel Husqvarna gazonmaaiers zijn mulchmachines. Dit houdt in  
dat het gras twee keer wordt doorgesneden en fijngehakt. In het gazon 
breekt het maaisel snel af om voeding aan de aarde te leveren. Vitale 
voedingsstoffen keren terug naar de aarde en het gras wordt sterker en 
gezonder. Dit ontmoedigt de groei van onkruid en mos. De dichtere 
bovenlaag zorgt voor schaduw en houdt de aarde vochtiger.

OP DE GEBRUIKER GERICHT

ZORGEN VOOR U
Dankzij eigenschappen en functies zoals anti
trillingshandgrepen en gemakkelijke start, ervaart 
u een betere ergonomie, minder trillingen en een 
gemakkelijke start. 

MAAIDEK DESIGN

SUPERIEUR MAAIEN IN ALLE SITUATIES
Door het royale ontwerp van de maaidekken kunnen grote hoeveelheden gras 
tegelijkertijd gemaaid worden. Dit is een belangrijke reden voor de zeer goed bekend 
staande en gewaardeerde resultaten van de machines. Het ontwerp van het maaidek 
helpt om ook op vochtige ondergrond fantastische maairesultaten te bereiken. Sommige 
gazonmaaiers hebben een mesremkoppeling, waarmee u de maaimessen kunt stoppen 
zonder de motor te hoeven stoppen. 
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ASSORTIMENT GAZONMAAIERS

HUSQVARNA

LC 551iV

HUSQVARNA

DBY51
HUSQVARNA

KLIPPO LB 553S e

HUSQVARNA

KLIPPO LB 548S e

Zelfrijdende benzinegrasmaaier met een BioClip® mulchdek van 53 cm breed 
en voorwielaandrijving voor betere hantering. De maaier is ontworpen voor zwaar 
professioneel gebruik en levert geweldige resultaten, zelfs bij nat weer, en heeft 
bovendien een uitzonderlijk gebruikscomfort. De maaier wordt geleverd met een 
speciale voorziening waardoor het starten gemakkelijk gaat en ergonomische 
antitrillingshandgrepen. 

 ■ BioClip® 

 ■ Zelfrijdend, één snelheid

 ■ Hoogteinstelling handgreep

 ■ Ergonomische, zijwaarts 
verstelbare handgrepen

 ■ Centrale instelling maaihoogte 

 ■ Antitrillingshandgreep

 ■ Easystart functies

Zelfrijdende benzinegrasmaaier met een BioClip® mulchdek van 48 cm breed 
en voorwielaandrijving voor betere hantering. Ideaal voor professionals die 
goede resultaten en een goede ergonomie wensen bij het werken op middel
grote gazons. De maaier wordt geleverd met een speciale voorziening waardoor 
het starten gemakkelijk gaat en ergonomische antitrillingshandgrepen.

 ■ BioClip® 

 ■ Zelfrijdend, één snelheid

 ■ Hoogteinstelling handgreep

 ■ Centrale instelling maaihoogte 

 ■ Ergonomische, zijwaarts 
verstelbare handgrepen

 ■ Antitrillingshandgreep 

166 cm³ 

3,3 kW @ 2900 tpm 

53 cm 

60 –120 mm  

166 cm³ 

3,3 kW @ 2900 tpm 

53 cm 

28– 65 mm  

166 cm³ 

3,3 kW @ 2900 tpm 

48 cm 

30 – 60 mm  

1500 W 

51 cm 

26 –74 mm  

Een zelfrijdende accumaaier met een robuust maaidek van 51 cm, opvangbak 
en achterwielaandrijving. De variabele snelheid geeft meer controle bij het 
maaien van complexe gazons. Ideaal voor professionals die een stille en 
krachtige maaier willen met lage operationele kosten. 

 ■ Opvang/BioClip®/Achteruitworp

 ■ Zelfrijdend, 4staps variabele 
snelheid

 ■ Centrale instelling maaihoogte

 ■ Borstelloze motor

 ■ savE™

 ■ Intuïtief toetsenbord

Een robuuste machine die is ontworpen voor het verwijderen van hoog gras en 
kleine struiken. Het ontwerp is gericht op betrouwbaarheid, wendbaarheid en 
ergonomie om de bestuurder de beste omstandigheden te bieden. Hoge maai/
snoeicapaciteit en een gebruiksvriendelijke centrale maaihoogteafstelling met 
de hendel. Zelfrijdend met grote achterwielen voor goede tractie en zwenkbaar 
voorwiel voor optimale rijeigenschappen.

 ■ Zelfaangedreven, één snelheid

 ■ Verstelbare maaihoogte

 ■ Centrale maaihoogteafstelling

 ■ Wielen met dubbele kogellagers
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 Cilinderinhoud, cm³  Benzine: Net vermogen bij vooringestelde tpm, kW Accu: Vermogen, W  Maaibreedte, cm   Maaihoogte, min – max, cm
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 136–138.

HUSQVARNA

LC 551SP

HUSQVARNA

LB 548i

HUSQVARNA

LC 551VBP

HUSQVARNA

S500 PRO

Een robuuste verticuteerder voor inspannende taken. De vrijbewegende klepels 
in combinatie met een krachtige motor verwijderen op efficiënte wijze aangedrukt 
vilt en mos uit het gazon. Het compacte design en de inklapbare handgreep 
zorgen voor gemakkelijk transport en opslag.

 ■ Rotor met kogellagers en vrij
bewegende klepels

 ■ Heavyduty design

 ■ Makkelijk inklapbare handgreep

Zelfrijdende benzinegrasmaaier met een maaidek van 51 cm, opvangbak en 
achterwielaandrijving. De variabele snelheid geeft u meer controle bij het maaien 
van complexe gazons terwijl de mesrem en zijbumper het werken in zware 
omstandigheden gemakkelijker maken. 

 ■ Opvangen/achteruitworp

 ■ Zelfrijdend, variabele snelheid

 ■ Hoogteinstelling handgreep

 ■ Mesrem (BBC)

 ■ Zijbumper 

 ■ Centrale instelling maaihoogte 

Zelfrijdende benzinegrasmaaier met een maaidek van 51 cm, opvangbak en 
achterwielaandrijving. Ideaal voor professionals die een betaalbare en duurzame 
maaier nodig hebben waar ze op kunnen vertrouwen.

 ■ Opvangen/achteruitworp

 ■ Zelfrijdend, één snelheid

 ■ Hoogteinstelling handgreep

 ■ Centrale instelling maaihoogte 

179 cm³ 

2,9 kW @ 2800 tpm 

51 cm 

26 –74 mm  

179 cm³ 

2,9 kW @ 2800 tpm 

51 cm 

26 –74 mm  

1500 W 

48 cm 

30–60 mm  

208 cm³ 

4,5 kW @ 3300 tpm 

50 cm 

–5 – 0 mm  

Robuuste, accuaangedreven gazonmaaier met een 48cm mulchdek. Uit zonder
lijk gemakkelijk te starten en bedienen. Ideaal voor professionals die een stille 
en krachtige maaier willen met lage operationele kosten.

 ■ BioClip® 

 ■ Centrale instelling maaihoogte

 ■ Borstelloze motor

 ■ savE™

 ■ Intuïtief toetsenbord



136

GAZONMAAIERS MET BENZINEMOTOR DBY51 KLIPPO LB 553S e LC 551VBP LC 551SP KLIPPO LB 548S e S500 PRO

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant  Yamaha Honda Kawasaki Kawasaki Honda Briggs & Stratton

Motornaam  MA190V-LE GCV160 FJ180 KAI FJ180 KAI GCVX 170 950-serie

Cilinderinhoud, cm³ 189 160 179 179 166 208

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 3,4 bij 3200 3,3 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 3,3 @ 2900 4,5 @ 3300

Type motorsmering  Spatten Spatsmering Druksmering Druksmering Spatsmering —

Brandstoftank, liter  1,2 0,9 1,9 1,9 0,93 3,1

Aandrijfsysteem 
Zelfaangedreven, één 
snelheid

Zelfrijdend, één 
snelheid

Zelfrijdend, variabel
Zelfrijdend, één 
snelheid

Zelfrijdend, één 
snelheid

Duw

Aandrijfwielen  Achterkant Voor Achter Achter Voor —

Snelheid, km/u 2,3 4,8 0 – 5,0 4,1 4,5 —

Materiaal maaidek  Staal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Staal

Maaimethoden  Lossen aan de zijkant BioClip®
Opvangen/ BioClip®/ 
achteruitworp

Opvangen/ BioClip®/ 
achteruitworp

BioClip® Verticuteren

Maaibreedte, cm/inch 51 53 51 51 48 50

Maaihoogte, min – max, mm 60-120 28– 65 26–74 26 –74 30 – 60 – 5 – 0

Maaihoogtestappen  4 5 6 6 6 —

Maaihoogteinstelling  Centraal Centraal, geveerd Centraal Centraal Centraal Knop

Bandenafmeting, voor/achter, mm/inch  200 /420 203 /203 210 /210 210 /210 203 /203 211

Materiaal velgen  Kunststof Aluminium Aluminium Aluminium Staal —

Blade type Borstelzuigmond Mulcher Collect Collect Mulcher —

Collector type — — Textiel met stoffilter Textiel met stoffilter — —

Collector volume, litres — — 65 65 — —

Soort handgreep  Ergonomisch Antitrilling Ergonomisch Ergonomisch Antitrilling —

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (LWA) dB(A)* 98,2 97 98 98 92 100

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 86,6 82 84 87 77 —

Gewicht, kg  58,5 36,7 53 50 32,5 65

FUNCTIES

Kogelgelagerde wielen  • •  • •  • •  • •  • • —

Gashendel  • • —  • •  • • —  • •

Inklapbare handgreep  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Hoogte-instelling handgreep  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Zijwaarts verstelbare handgreep —  • • — —  • • —

Blade Brake Clutch — —  • • — —  • •

Zijbumper — —  • • — —  • •

Gelagerde rotor met vrij-bewegende bladen — — — — —  • •

*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van  
de testcode met 1–2 dB(A). **Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gepresenteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,5 dB(A).

GAZONMAAIERS

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het 
gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke 
vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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GAZONMAAIERS MET ACCUVOEDING LC 551iV LB 548i

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Krachtbron Accu Accu

Accu type Li-ion Li-ion

Accuspanning, V 36 36

Vermogen, W 1500 1500

Aandrijfsysteem Zelfrijdend, variabel Duw

Aandrijfwielen Rear —

Snelheid, km/u 5 —

Materiaal maaidek Aluminium Aluminium

Maaimethoden Opvangen/ BioClip®/ achteruitworp BioClip®

Maaibreedte, cm 51 48

Maaihoogte, min–max, mm 26 –74 30 – 60

Maaihoogtestappen 6 6

Maaihoogteinstelling Centraal Centraal

Bandenafmeting, voor/achter, mm 210 /210 208 /208

Materiaal velgen Aluminium Staal

Soort maaimessen Collect Mulcher

Soort opvangbak Textiel met stoffilter —

Volume opvangbak, liter 65 —

Soort handgreep Ergonomisch Recht

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (Lwa), dB(A)* 96 92

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 83 78

Gewicht, kg 41 31

FUNCTIES

savE™  • •  • •

PowerBoost™  • •  • •

Dubbele accuvakken  • •  • •

Wielen met dubbele kogellagers  • •  • •

Inklapbare handgreep  • • —

Hoogteverstelbare handgreep  • •  • •

Zijbumper  • •  • •

Ergonomische, zijwaarts verstelbare handgrepen —  • •

BioClip® set als accessoire verkrijgbaar  • • —

*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief variaties in 
de productie en variaties van de testcode met 1–2 dB(A). **Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gepresenteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een 
typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,5 dB(A).
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BLIJF GELADEN. 
OP DE MANIER  
DIE U WENST. 

ACCUCAPACITEIT

U KUNT DE HELE DAG DOORWERKEN. 
JARENLANG.
Onze standaard accu’s gaan ongeveer net zo lang mee als een  
tank benzine, terwijl onze ruggedragen accu’s voldoende capaciteit 
hebben voor een volledige werkdag. En in tegenstelling tot sommige 
accuproducten, zult u geen vermogensval merken. U kunt dus op volle 
kracht doorwerken totdat de accu leeg is. De accu’s hebben ook een 
lange levensduur; tot 1500 oplaadcycli.

Apparatuur op accuvoeding draait om superieur comfort – minder last van lawaai 

en trillingen, minder gewicht om te dragen – en helemaal geen dampen. Overschakelen 

op accuvoeding draagt aanzienlijk bij aan een lagere impact op het milieu.

 En met ons gebruiksvriendelijke systeem van accu’s en opladers beschikt u over 

alles wat u nodig hebt voor een comfortabele en probleemloze werkdag.
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SLIM OPLADEN

VAN 0 NAAR 80 % IN 30 MINUTEN
Onze laders passen op alle accu´s en zorgen voor snel en eenvoudig 
opladen. Het slimme oplaadalgorithme laadt snel op tot 80 %, voor de 
meeste accu’s in slechts een half uur. Dus zelfs wanneer u geen volle 
accu’s meer heeft, hoeft u niet lang te wachten voordat u weer aan  
de slag kunt.

ACCUCAPACITEIT

DE KRACHT DIE U NODIG HEBT.  
WAAR DAN OOK.
Onze standaardaccu’s gaan ongeveer net zo lang mee als één tank 
benzine, terwijl onze backpack-accu’s genoeg capaciteit hebben om 
een hele dag door te kunnen werken. Voor onze accukettingzaag met 
bovenhandgreep voegt de BLi200X-accu nog meer vermogen toe aan 
uw werkdag. Deze accu is speciaal ontworpen voor de boomverzorgings-
zaag en biedt alle prestaties en efficiëntie die u boven in de boom-
toppen nodig hebt.
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ACCURIEM FLEXI
Comfortabele riem met ruimte voor drie accu’s en  
extra accessoires. Leverbaar in drie verschillende 
uitvoeringen.

RUGGEDRAGEN ACCU’S
Comfortabele heavy-duty ruggedragen 
accu’s met voldoende capaciteit voor  
een volledige werkdag. Kies uit 562  
of 1120 Wh.

ACCU’S
Verwisselbare lithium-ionaccu’s met  
een capaciteit van 94, 187 of 338 Wh.



1
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DRIE MANIEREN OM TE 
VERBINDEN. UW KEUZE.

ACCESSOIRES
Ons assortiment opbergboxen, draag-
tassen en andere accessoires maken  
uw accu-aangedreven werkdag nog 
gemakkelijker en productiever.

MACHINE + ACCU

MACHINE + RUGGEDRAGEN ACCU + ADAPTER

Optimale combinatie voor maximale veelzijdigheid.

Optimale combinatie voor de langste gebruiksduur.

ADAPTER
Met de adapter kunt u een ruggedragen 
accu of accuriem FLEXI met aansluitset 
aansluiten op een handgedragen 
machine om zo de belasting op uw 
armen en schouders te verlichten  
en langer te kunnen werken. 

ACCULADERS
Voor snel opladen van geïntegreerde 
accu’s en ruggedragen accu’s met onze 
opladers met actieve accukoeling. 

MACHINE + ACCU + ACCURIEM FLEXI MET ADAPTERKIT

Combinatie geoptimaliseerd voor een laag gewicht. 
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ACCU LAADCYCLI QC500 QC330 QC80F

OPLAADNIVEAU OPLAADNIVEAU OPLAADNIVEAU

BLi950X 1500 1 u 40 min 2 u 20 min 3 u 4 u 5 min — —

BLi550X 1500 1 u 1 u 25 min 1 u 40 min 2 u 5 min — —

 

BLi300 1500 35 min 1 u 55 min 1 u 20 min 4 u 4 u 20 min

BLi200X/ 
BLi200

1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 u 25 min 2 u 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 u 5 min 1 u 25 min

 Vereiste temperatuur voor opladen: min. 5 °C, max. +40 °C.

ACCU’S EN LADERS

ACCU 540iXP®/ T540iXP®/ 535i XP®/ T535i XP® 540iXP®/  
T540iXP®

530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/ 
 535iFR

520iRX/520iLX

TIMMER WERK SNOEIEN AFKORTEN SNOEIEN TAKE DOWN AFZETTEN AFZETTEN ZWAAR ZWAAR LICHT ZWAAR

BLi950X 18 u 45 min 7 u 30 min 3 u 30 min 17 u 30 min 12 u 8 u 15 min 3 u 20 min 1 u 50 min 2 u 25 min 8 u 15 min 4 u 15 min

BLi550X 9 u 30 min 3 u 45 min 1 u 45 min 9 u 6 u 4 u 15 min 1 u 35 min 50 min 1 u 5 min 4 u 15 min 2 u

BLi300 5 u 30 min* 2 u 15 min 1 u 5 u 30 min* 3 u 30 min 2 u 30 min 1 u 30 min 45 min 2 u 15 min 1 u 15 min

BLi200X 3 u* 1 u 15 min* 35 min* 3 u* 2 u* 1 u 20 min 30 min 15 min 25 min 1 u 20 min 40 min

BLi200 3 u 1 u 15 min 35 min 3 u 2 u 1 u 20 min 30 min 15 min 25 min 1 u 20 min 40 min

BLi100 1 u 30 min 40 min 15 min 1 u 30 min 1 u 40 min — — — 40 min 20 min

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd bij gebruik van savE™, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen / klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden. *Recommended for maximum performance.  
**Alleen voor ruggedragen accu’s / Accuriem Flexi ***Beugel en adapter voor gebruik met ruggedragen accu’s. **** Adapterplaat en accu-adapter vereist voor gebruik i.c.m. backpack-accu

BEDRIJFSTIJD OP ÉÉN LADING

HOE LANG GAAT  
DE ACCU MEE?
De werktijd die beschikbaar is met een volledig opgeladen accu is afhankelijk van drie variabelen: de 
capaciteit van de accu, op welke machine de accu gebruikt wordt en of u lichte of zware werkzaamheden 
doet. De tabel geeft een inschatting van de werktijd die u kunt verwachten van uw Husqvarna accu-
apparatuur bij verschillende werkomstandigheden.
 De oplaadtijd voor een compleet leeggelopen accu is afhankelijk van de capaciteit van de accu en  
de oplader die u gebruikt. In veel gevallen zal de oplaadtijd korter zijn dan de werktijd. Dit betekent dat  
u, wanneer u twee accu’s heeft, continu kunt werken. De ene accu werkt terwijl de andere accu oplaadt.

OPLAADTIJDEN VOOR VERSCHILLENDE ACCU’S EN OPLADERS
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ACCU 540iXP®/ T540iXP®/ 535i XP®/ T535i XP® 540iXP®/  
T540iXP®

530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/ 
 535iFR

520iRX/520iLX

TIMMER WERK SNOEIEN AFKORTEN SNOEIEN TAKE DOWN AFZETTEN AFZETTEN ZWAAR ZWAAR LICHT ZWAAR

BLi950X 18 u 45 min 7 u 30 min 3 u 30 min 17 u 30 min 12 u 8 u 15 min 3 u 20 min 1 u 50 min 2 u 25 min 8 u 15 min 4 u 15 min

BLi550X 9 u 30 min 3 u 45 min 1 u 45 min 9 u 6 u 4 u 15 min 1 u 35 min 50 min 1 u 5 min 4 u 15 min 2 u

BLi300 5 u 30 min* 2 u 15 min 1 u 5 u 30 min* 3 u 30 min 2 u 30 min 1 u 30 min 45 min 2 u 15 min 1 u 15 min

BLi200X 3 u* 1 u 15 min* 35 min* 3 u* 2 u* 1 u 20 min 30 min 15 min 25 min 1 u 20 min 40 min

BLi200 3 u 1 u 15 min 35 min 3 u 2 u 1 u 20 min 30 min 15 min 25 min 1 u 20 min 40 min

BLi100 1 u 30 min 40 min 15 min 1 u 30 min 1 u 40 min — — — 40 min 20 min

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd bij gebruik van savE™, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen / klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden. *Recommended for maximum performance.  
**Alleen voor ruggedragen accu’s / Accuriem Flexi ***Beugel en adapter voor gebruik met ruggedragen accu’s. **** Adapterplaat en accu-adapter vereist voor gebruik i.c.m. backpack-accu

ACCU 530iPT5/ 
530iP4

520iHT4/520iHE3/ 
520iHD70/520iHD60

550iBTX** 530iBX***/ 525iB LC 551iV**** LB 548i**** K 535i

SNOEIEN LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR MOWING MOWING ZAGEN

BLi950X 11 u 30 min 12 u 30 min 6 u 1 u 45 min 1 u 3 u 30 min 1 u 45 min 1 u 35 min 2 u 20 min —

BLi550X 5 u 45 min 6 u 15 min 3 u 50 min 30 min 1 u 45 min 45 min 50 min 1 u 15 min —

BLi300 3 u 30 min 3 u 45 min 1 u 45 min — — 1 u 35 min 30 min 45 min
tot  

240 pcs

BLi200X 2 u 2 u 1 u — — 35 min 15 min 15 min 25 min
tot  

140 pcs

BLi200 2 u 2 u 1 u — — 35 min 15 min 15 min 25 min
tot  

140 pcs

BLi100 50 min 1 u 30 min — — 20 min 10 min — — —

 Beste optie

MOGELIJKE BESPARING 
DOOR EEN TEAM IN 2 JAAR

Wilt u een schatting van uw terugbetaaltijd 
voor een specifiek Husqvarna apparaat? 
Lees meer hierover op onze website.

APPARATEN*

2 Handgedragen blazers, 3 trimmers /
motorzeisen, 2 heggenscharen, 1 stok-
heggen schaar met vergelijkbare capaciteit  
en prestaties

GEÏNTEGREERDE ACCU’S

2 × BLi100, 5 × BLi200 en 3 × BLi300

RUGGEDRAGEN ACCU’S

1 × BLi950X

LADERS

4 × QC500

BIJVULLEN / OPLADEN*

*  De vergelijkingen zijn gebaseerd op dagelijks en typisch professio-
neel gebruik, met een seizoen dat varieert van 50 tot 150 dagen. 
Brandstofkosten zijn gebaseerd op alkylaatbenzine (2,3 €/L)  
of elektriciteit (0,10 €/kWh). Andere kosten, zoals service en 
reparaties zijn niet meegenomen.

Benzine is duur. Elektriciteit niet. Dus wanneer u investeert in accu-aangedreven apparatuur, 
duurt het niet lang voordat u uw geld heeft terugverdiend. Op de lange termijn kunt u in feite veel 
geld besparen door over te stappen op accu-kracht. Dit voorbeeld is gebaseerd op een groen-
verzorgingsteam van 3 personen die gedurende twee jaar werken met een typisch assortiment 
vergelijkbare apparaten. 

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

9 000 €

10 000 €

11 000 €

BENZINE ACCU

CO
ST

€ 1.800
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HUSQVARNA BLi950X

HUSQVARNA BLi300 HUSQVARNA BLi200X HUSQVARNA BLi200 HUSQVARNA BLi100

HUSQVARNA BLi550X

 9,4 Ah

 338 Wh

 1,9 kg

 5,2 Ah

 187 Wh

 1,3 kg

 5,2 Ah

 187 Wh

 1,3 kg

 2,6 Ah

 94 Wh

 0,9 kg

ACCU’S EN LADERS

Geïntegreerde accu met 9,4 Ah voor 
professioneel gebruik. Biedt een 
uitstekende accuduur en een markt-
leidende capaciteit/gewichtsratio.  
Met 4-led laadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling.  
Tot 1500 keer oplaadbaar.

967 07 19-01  

Geïntegreerde accu met 5,2 Ah voor 
professioneel gebruik. Biedt een 
goede accuduur in een klein pakket. 
Met 4-led laadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling.  
Tot 1500 keer oplaadbaar.

967 09 19-01  

Geïntegreerde accu met 2,6 Ah voor 
professioneel gebruik. Biedt een laag 
gewicht. Met 4-led laadindicator, all-
weather werking en uitstekende 
koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar. 

967 09 18-01  

 31,1 Ah

 1120 Wh

 8,5 kg met draagstel

 15,6 Ah

 562 Wh

 7,1 kg met draagstel

HUSQVARNA  
QC500 / QC330 HUSQVARNA QC80F

DRAAGSTEL VOOR OP DE RUG

HUSQVARNA VI600F 
SPANNINGSOMZETTER

Hiermee kunt u snel laden in het veld, door 12 V DC 
van een loodzuur-accu om te zetten naar 220 V AC 
voor uw QC500-, QC330- of QC80-snelladers.

967 62 85-01 

Backpack-accu met zeer hoge capaciteit, 31,1 Ah, 
langdurig vermogen en prestaties van topklasse, 
zodat u kunt werken met minder onderbrekingen en 
een grotere efficiëntie. Het instelbare harnas heeft 
een ergonomisch design en biedt een fantastisch 
comfort mede dankzij de brede gepolsterde riemen 
en heupgordel.

967 09 32-01  

Backpack-accu met hoge capaciteit, 15,6 Ah, 
langdurig vermogen en prestaties van topklasse, 
zodat u kunt werken met minder onderbrekingen  
en grotere efficiëntie. Het instelbare harnas heeft 
een ergonomisch design en biedt een fantastisch 
comfort mede dankzij de brede gepolsterde  
riemen en heupgordel.

967 09 31-01 

Ergonomisch ontworpen harnas voor een rugge-
dragen accu. U kunt gemakkelijk accu’s bevestigen 
en uitwisselen tussen teamleden terwijl uw harnas 
optimaal ingesteld blijft voor uw individuele pasvorm. 
Het is ook een perfect harnas voor de 530iPX 
bosmaaier. 

582 90 90-01 

Extreem snelle lader. Accu’s worden actief gekoeld. 
Statusindicatie met 2 leds.

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

Geïntegreerde accu van 5,2 Ah, 
geopti maliseerd voor gebruik i.c.m.  
de T540i XP®-kettingzaag. Biedt een 
uitstekende looptijd in een compact 
formaat. Voorzien van statusindicator 
met 4 leds, werking onder alle weers-
omstandigheden en uitstekende 
koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar.

970 44 89-01 

De QC80F is een veldlader voor het opladen via 
een 12 V-uitgang in uw auto of truck tijdens het 
vervoer.

967 62 83-01 

NIEUW
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ACCU’S EN LADERS

DRAAGSET ADAPTERSET CONNECTORSET

Voor het dragen van max. drie reserve-accu’s  
of accessoires in de riem.

590 77 67-01 

HUSQVARNA HEUPKUSSEN
Maakt het ruggedragen accu-harnas  
helemaal af, in combinatie met accu  
motorzeisen en accu bladblazers.  
Voor een meer comfortabele  
en ontspannen werkhouding.

587 83 40-01 

HUSQVARNA ACCU-TAS
Houdt accu’s in de winter warm en koel in  
de zomer. Absorbeert zeer doeltreffend 
schokken en beschermt tegen vuil, viezigheid 
en vocht. Past op de BLi200 / BLi100.

585 37 18-01 

1. DRAAGSTEL VOOR ACCURIEM FLEXI
Dankzij de gepolsterde schouderbanden verdeelt het 
draagstel de belasting gelijkelijk over de schouders 
wanneer machines onder verschillende hoeken  
gebruikt worden.

593 83 76-01 

2. ADAPTER
Verbindt uw handgedragen apparaten met een rugge-
dragen accu of accuriem FLEXI met een aansluitset voor 
meer comfort tijdens de werkdag.

582 78 05-01 

3. ACCESSOIRE-TAS
Handige tas die aan de accu-riem FLEXI kan worden 
gehangen. Klein gereedschap, een waterfles en andere 
zaken altijd bij de hand.

596 25 29-01 

4. BLi-DRAAGTAS
Koppel maximaal drie BLi-dragers aan uw FLEXI-accuriem 
of één drager aan uw Balance XB-harnas.

590 77 72-01 

5.  COMBIHOLSTER MET WIGGENZAK 
Combiholster voor tiltang of een tilhaak plus een zak  
voor wiggen. 

593 83 83-02 

6. VIJL EN COMBIGEREEDSCHAPHOUDER
Houder voor een ronde en een platte vijl, plus combi-tool. 
De houder voorkomt gebroken of verloren gereedschap.

593 83 94-01 

7. HOUDER SPRAYBUS
Holster voor een spraybus, die ervoor zorgt dat deze  
veilig blijft zitten.

593 83 95-01 

8. DRAAGHAAK
Een multi-purpose haak om diverse gereedschappen, 
watercans of andere uitrusting te dragen. 

593 83 96-01 

HUSQVARNA 
ACCURIEM FLEXI
Met de Husqvarna accuriem FLEXI kunt u maximaal  
drie Husqvarna BLi accu’s en accessoires op uw 
heupen dragen. Dit biedt meer comfort tijdens lange, 
productieve werkdagen. Door de accu in uw riem te 
dragen en uw machine via een kabel te verbinden, 
vermindert u de belasting op uw armen en handen. 
Duurzaam en comfortabel ontwerp voor zwaar werk.

ACCESSOIRES ACCURIEM FLEXI

Om Husqvarna producten met een BLi-accuvak  
aan te sluiten. Ook voor het meenemen van 
reserve-accu’s en accessoires.

590 77 67-02 

Voor het aansluiten van de Husqvarna 530iBX 
bladblazer. Ook voor het meenemen van reserve-
accu’s en accessoires. Er is een adapter om 
Husqvarna producten met een BLi-accuvak  
aan te sluiten (apart verkrijgbaar).

590 77 67-03 

ACCUBOX
Box voor veilig vervoer en opslag van de accu’s, laders en overige 
accessoires van Husqvarna.

Kleine box 400×300×160 mm met schuimdeksel
585 42 87-01 
Middelgrote box 400×300×210 mm met schuimdeksel en kunststof 
inlaat, geschikt voor 6 BLi 100 /200-accu’s of 4 BLi 
100/200/300-accu’s en 1 QC330/500-oplader
597 16 85-01 
Grote box 500×300×210 mm met schuimdeksel
585 42 88-01 
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ZET UW  
HUSQVARNA  
OP EEN  
GEZOND DIEET
Als u wilt dat uw apparatuur dag in dag uit optimaal presteert, wilt u er zeker van 

zijn dat u alleen de beste brandstof en smeer middelen gebruikt. Wanneer u uit ons 

assortiment kiest, kunt u erop vertrouwen dat u dezelfde uitzonderlijke kwaliteit 

krijgt als wij gebruikten bij het ontwikkelen en testen van uw Husqvarna. 

HUSQVARNA JERRYCANS

BIJTANKEN EN 
BIJVULLEN  
IN EEN ZUCHT
Onze jerrycans zorgen voor 
probleemloos bijtanken. Kies uit 
verschillende groottes en uitvoeringen, 
met overvulbeveiliging en andere 
handige eigenschappen. Met name de 
combicans zijn handig met hun aparte 
tanks voor brandstof en kettingolie én 
een klein gereedschapsvak. 
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XP® OLIE

OLIE EN SMEERMIDDELEN

HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, XP®

DE PERFECTE OLIE  
VOOR AL ONZE 
TWEETAKTMOTOREN
Een uitstekende, volledig synthetische en bio logisch 
afbreekbare twee-takt olie, ontwikkeld voor zwaar gebruik 
met zware belastingen en hoge motorsnelheden. Geschikt 
voor al onze producten. Voldoet aan de eisen van JASO 
FD / ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest. 
VEF-goedgekeurd.

0,1 liter, 578 18 03-03 
1 liter doseerfles, 578 03 70-03 
4 liter, 578 03 71-03 
10 liter, 578 18 00-03 
208 liter, 57818 04-03 

HUSQVARNA TWEE-TAKT  
OLIE, LS+
Een halfsynthetische low smoke olie die een zeer goede 
bescherming biedt tegen zuigers die vastlopen door  
een te arm mengsel of door koolgerelateerde problemen. 
De additieven behoren tot de beste op de markt. Voldoet 
aan de eisen van JASO FD / ISO EGD en Rotax 253 
sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.

0,1 liter, 578 18 03-02 
1 liter doseerfles, 578 03 70-02 
4 liter, 578 03 71-02 
10 liter, 578 18 00-02 
208 liter, 578 18 04-02 

HUSQVARNA XP® POWER 2 BRANDSTOF

DE PERFECTE BRANDSTOFMIX,  
ELKE KEER
De beste gereedschappen verdienen de beste brandstof. De  
Husqvarna XP® Power 2 is voorgemengde brandstof voor Husqvarna 
tweetaktmotoren. Het bevat onze ethanol-vrije, hoogkwalitatieve 
alkylaat benzine, gemengd met precies de juiste hoeveelheid volsyn-
thetische XP® tweetaktolie. De brandstof garandeert een extreem 
schone en efficiënte verbranding met minder schadelijke uitstoot en 
minder kans op corrosie en afzettingen aan de motorcomponenten. 
Daarnaast blijft het jarenlang goed, mits goed opgeslagen. 

VIJF VOORDELEN VAN DE 
HUSQVARNA XP® OLIE

 – Geef uw Husqvarna motor.de beste voorwaarden zodat 
deze zijn volle potentieel kan leveren in relatie tot 
kosten/technische gegevens. 

 – Minimaliseert stilstand en service. 

 – Maximaliseert de levensduur van de motor. 

 – Verbetert uw werkomgeving.

 – Verkleint uw milieu-voetafdruk.
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HUSQVARNA TWEE-TAKT  
OLIE, HP
Ontwikkeld met zorgvuldig geselecteerde com ponenten om 
goed te werken met benzine van lage kwaliteit. Voldoet aan de 
eisen van JASO FB / ISO EGB en Rotax 253 sneeuwscootertest. 
VEF-goedgekeurd.

0,1 liter, 587 80 85-01 
1 liter doseerfles, 587 80 85-11 
1 liter standaard, 587 80 85-10 
4 liter, 587 80 85-20 
20 liter, 587 80 85-30 
208 liter, 587 80 85-40 

HUSQVARNA BIOLOGISCHE 
KETTINGOLIE, X-GUARD
Een premium bio-zaagkettingolie, gebaseerd op vernieuwbare 
grondstoffen. Biologisch afbreekbaar en niet giftig. Aanbevolen 
als kettingolie voor het hele jaar met een uitstekende smering 
en hechting. Zeer goede anti-corrosieve en 
bewaar eigenschappen. 

1 liter, 596 45 73-01 
5 liter, 596 45 73-02 
10 liter, 596 45 73-03 
20 liter, 596 45 73-04 
200 liter, 596 45 73-05 

HUSQVARNA MINERALE KETTINGOLIE
Met bindmiddel voor de zwaardere kettingzagen. 
Gegarandeerd lage slijtage van kettingen en rails.  
Voor universeel gebruik, het hele jaar door.

1 liter, 579 39 60-01 
5 liter, 579 39 61-01 
20 liter, 579 39 62-01 
200 liter, 579 39 63-01 

HUSQVARNA LUCHTFILTEROLIE
Effectieve opvang van stofdeeltjes in het filter, voor een 
schonere motor en verminderde slijtage. 

1 liter, 531 00 92-48 

HUSQVARNA ACTIVE 
CLEAN SPRAY
Husqvarna Active Clean spray is 
fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar. 
Effectief voor het schoonmaken van 
kettingzagen, tuinmachines, 
luchtfilters en kleding.

0,5 liter, 597 25 57-01 

HUSQVARNA  
POWER VULTUIT
Brandstoftuit met een optimale flow en 
autostop-functie die kan worden gebruikt 
voor een Husqvarna 5 liter-tank met 
alkylaatbenzine. Met deze vultuit kunt  
u snel bijtanken zonder te spetteren of te 
morsen. De vultuit heeft bovendien een 
mechanische sluiting. 

582 06 66-01 
586 11 06-01 (25 litres) 

HUSQVARNA XP® POWER 2 
BRANDSTOF

DE BRANDSTOF DIE UW 
HUSQVARNA WIL
Geavanceerde tweetakt alkylaatbenzine gemengd met 2 % 
Husqvarna XP® tweetaktolie, speciaal samengesteld voor 
Husqvarna-motoren. Uitzonderlijke zuiverheid en smering voor 
lange levensduur onder de zwaarste omstandigheden waardoor 
uw Husqvarna-machine zijn volledige potentieel kan leveren. 
Alkylaatbrandstof van hoge kwaliteit, gemengd met volledig 
synthetische, biologisch afbreekbare olie leidt tot minder 
schadelijke uitstoot dan normale brandstoffen. Dit zorgt voor  
een gezondere werkomgeving met een betere productiviteit.  
Met VEF — Verified Engine Formula, een verificatieprogramma  
van Husqvarna dat een lange duurzaamheid van Husqvarna 
motoren garandeert.

HUSQVARNA POWER 4
Een alkylaatbrandstof die ideaal is voor kleine 
viertaktmotoren. Zorgt voor minder restproducten bij de 
ontbranding waardoor de motordelen schoner blijven en 
de levensduur langer is. De brandstof heeft een kleinere 
milieu-impact vergeleken met normale benzine, 
speciaal bij gebruik in kleine motoren zonder 
uitlaatgasregelsysteem.

HUSQVARNA TRANSMISSIEOLIE, 10W-30
Hoogwaardige vloeistof voor hydrostatische aandrijving, speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in combinatie met Husqvarna AWD-voertuigen, voor een langere 
levensduur van het product. Biedt uitzonderlijke afschuifstabiliteit, 
antioxiderende en slijtagewerende eigenschappen. Geschikt voor zowel 
warme als koude omstandigheden.

1 liter, 597 68 70-01 
4 liter, 597 68 70-04 

HUSQVARNA VIERTAKTOLIE, SAE 10 W-40
Hoogwaardige olie voor al onze viertaktmotoren. Ontwikkeld voor eenvoudig 
starten bij lage temperaturen, perfecte smering onder alle 
bedrijfsomstandigheden en een laag olieverbruik. Voldoet aan API SL (CF), 
ACEA A3 (B3).

0,08 liter, 531 00 92-71 
1 liter, 577 41 97-04 
1,4 liter, 577 41 97-02 

HUSQVARNA SNEEUWBLAZEROLIE, 5W-30
Een synthetische motorolie van hoge kwaliteit voor gebruik bij lage 
temperaturen, speciaal ontwikkeld voor het beschermen van motoren die 
moeten voldoen aan API SN- en ILSAC GF-5-normen. Geschikt voor gebruik in 
sneeuwblazers, luchtgekoelde en watergekoelde 4-takt grasmaaiers en kleine 
trekkers.

1 liter, 597 68 68-01 
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HUSQVARNA COMBICAN, 5/2,5 LITER

ALLE BRANDSTOF EN  
KETTING OLIE DIE U NODIG HEEFT 
– IN ÉÉN JERRYCAN
Hiermee kunt u snel bijtanken zonder te spetteren of te morsen. De twee tanks 
zijn ontworpen voor een optimale verhouding tussen brandstof en kettingolie. 
Geïntegreerd gereedschapsvak voor veel gebruikte reservedelen. Goedgekeurd 
volgens de aanbevelingen van de UN.

580 75 42-01 
Brandstoftuit, 586 11 04-01 
Olietuit, 586 11 05-01 
Winter-olietuit, 586 11 07-01 

HUSQVARNA MULTI-
PURPOSE SMEERVET
Smeervet met goede corrossiebescherming en 
goede opname van axiale krachten. Geschikt 
voor algemene smeertoepassingen. 

225 g, 502 51 27-01 

HUSQVARNA  
ECO SMEERVET
Voor de hoekoverbrenging van motorzeisen.  
Een bewezen smeervet dat de transmissie 
smeert en de axiale krachten opneemt. 
Milieuvriendelijk. Biologisch afbreekbaar. 

100 g, 503 97 64-01 

HUSQVARNA JERRYCAN, 
15 LITER

EEN MAKKELIJKER 
MANIER OM BIJ  
TE TANKEN
Jerrycan voor rijdende machines. De jerrycan 
biedt een innovatieve manier om bij te tanken, 
vooral vanwege de drie ergonomische grepen 
die op een unieke plaats zitten en het speciale 
ontwerp van de vultuit. Hiermee kunt u de 
jerrycan eenvoudig optillen en dragen en, vooral, 
snel bijtanken zonder spetters en morsen.

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

HUSQVARNA JERRYCAN, 6 LITER
Jerrycan met een doeltreffende over vulbeveiliging. Goedgekeurd volgens 
de aanbevelingen van de UN.

505 69 80-01 

VULTUIT
Een vultuit met een doeltreffende overvul-
beveiliging. Voor de Husqvarna jerrycan en 
combican (6 liter).

505 69 80-02 

OLIETUIT
Olietuit met ontluchting voor de Husqvarna 
oliecan en combi-jerrycan (6 liter).

505 69 80-03 

DOP MET SLUITLIP
Om te gebruiken op de door Husqvarna 
ontwikkelde olie- en brandstoftuit.

505 69 80-11 

HUSQVARNA COMBICAN, 6/2,5 L
Een combican met een doeltreffende over vulbeveiliging. Wanneer de  
tank vol is, wordt de stroom automatisch afgesloten en kunt u de jerrycan 
wegtillen zonder te knoeien. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen  
van de UN.

505 69 80-00 

VETPISTOOL
Voor het smeren van de lagers van de punt 
van het zaagblad en de naaldlagers van de 
koppeling. 

595 01 17-01, vooraf gevuld 
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UITRUSTING VOOR GROENPROFESSIONELS

OP MAAT VOOR BOSMAAIERS  
EN TRIMMERS
Wanneer u hele dagen met een trimmer of bosmaaier werkt,  
zou u onze Technical serie voor bosmaaiers eens moeten bekijken.  
Ze zijn ontworpen met lichtgewicht maar toch duurzame materialen, 
met extra polstering voor een lagere belasting op uw schouders en ter 
bescherming van uw rechterheup zodat u de gehele dag comfortabel  
in een harnas kunt werken, onder alle omstandigheden.  
Lees meer op bladzijde 158–159.

Goede beschermende uitrusting moet bestand zijn tegen zware omstan dig heden 

en de vereiste bescherming bieden. Daarom gebruiken wij alleen maar materialen 

van hoge kwaliteit. Er gelden andere eisen voor alle werk zaamheden. Ons assorti-

ment beschermende kleding houdt rekening met alle werkzaamheden. Ons 

 uitge breide assortiment beschermende kleding, met de laatste innovaties op het 

gebied van ontwerp en materialen, biedt u werkelijk het beschermings niveau  

en het comfort dat u nodig heeft om uw werk te doen.

BLIJF VEILIG. 
BEWEEG VRIJ.
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DE TECH-KNEE TECHNOLOGIE

UITZONDERLIJKE BESCHERMING  
EN MOBILITEIT
MEER BESCHERMINGSLAGEN De Tech-Knee zorgt voor een superieure 
zaagbescherming, dankzij de aanvullende vezellagen. Dit verbetert de 
veiligheid, vooral in situaties waarin de broek nauw om uw knieën zit. 

VOORGEBOGEN STOF De complete knie, inclusief de zaagbeschermingsstof, 
is voorgebogen om in alle werkhoudingen te zorgen voor een perfecte 
pasvorm. 

WATERAFSTOTEND De knie heeft een waterafstotende binnenvoering en 
een buitenlaag die is gemaakt van waterafstotende stof, zodat er geen water 
of vocht in de zaagbeschermingslagen dringt. Dit betekent dat u comfortabel 
kunt werken onder natte voor een langere tijd.

COMFORT

EEN GENOT OM IN  
TE WERKEN
Ons assortiment beschermingskleding is  
ontworpen om comfort te bieden zodat u de gehele 
dag geconcentreerd kunt blijven. De kledingstukken 
zijn zorgvuldig gemaakt voor een perfecte pasvorm, 
met lichtgewicht stretch stoffen, extra vulling en 
voorgevormde delen op de juiste plaatsen, zodat  
u zich met minimale inspanning vrij kunt bewegen. 
Geventileerde jacks, broeken en helmen houden  
u koel, ook wanneer u hard werkt. 

BESCHERMING

GEEN COMPROMISSEN  
AAN VEILIGHEID
Buiten werken kan soms gevaarlijk zijn. Om de kans op letsel te 
minimaliseren wilt u er zeker van zijn dat u de juiste beschermings-
uitrusting kiest. De assortimenten Technical Extreme en Technical 
zijn speciaal ontworpen voor de zware eisen van professionele 
bosbouw en groenvoorziening met materialen van hoge kwaliteit, 
zaagbescherming en gebruiksvriendelijke designs, die uw lede-
maten, hoofd, oren en ogen doeltreffend beschermen tegen letsel. 
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TECHNICAL EXTREME

LICHTGEWICHT 
PRESTATIES.  
ELKE DAG.
Husqvarna Technical Extreme is onze ultieme lijn beschermende kleding. 
Het is gemaakt voor mensen die lichtgewicht comfort, ademend vermogen 
en bescherming nodig hebben in uitzonder lijke omstandigheden. Met 
voorgebogen knieën en mouwen, slanke pasvorm, duurzame stretchstoffen, 
bescherming en een slim, aan de taak aangepast ontwerp is de kleding 
ontworpen om de hele dag topprestaties mogelijk te maken.

Aanpassen voor een perfecte pasvorm.
De kleding is voorzien van klittenband op de pols- 
en enkelbanden, elastische trekkoorden in de 
taille en aan de onderkant van het jack, hierdoor 
kunt u de kleding perfect passend maken.

Zakken voor uw mobiele telefoon.
De borstzakken hebben een gepolsterde voering 
voor uw mobiele telefoon, zodat deze goed 
beschermd en voortdurend binnen handbereik is.

WERKJACK, TECHNICAL EXTREME

HET ULTIEME BOSJACK
Ontworpen voor lange periodes werken in de meest uitdagende omgevingen. Licht, 
ademende stof en voorgebogen ellebogen vergroten uw beweeg baarheid, terwijl 
efficiënte ventilatieopeningen op de schouderpas en onderrug ervoor zorgen dat  
u koel blijft wanneer u hard werkt. Met high viz stof en reflecterende stroken.

582 33 10-xx, maat S–XXL 
582 34 07-xx, damesmaten XS–M 

Tech-Knee voor uitzonderlijke 
bescherming.
De extra vezellagen verbeteren de veiligheid, 
vooral in situaties waarin de broek nauw om  
uw knieën zit. 

Inclusief bretels.
De broek heeft bretels van goede kwaliteit, zodat 
hij de hele dag veilig en comfortabel op zijn plaats 
blijft zitten.

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME

VEILIGHEID WAS NOG NOOIT  
ZO COMFORTABEL
Ontworpen voor full-time werk in het bos op het hoogste professionele niveau. Het slimme 
gebruik van reflecterende stoffen en het licht gewicht stretch en Cordura versterkte 
materiaal zorgen de hele dag voor bescherming, duurzaamheid en productiviteit. Moderne 
slanke pasvorm voor een superieur comfort en beweegbaarheid met verstelbare taille, 
Tech-Knee, voorgebogen knieën en ventilatieopeningen. Inclucief versterking. Voldoet 
aan EN 381, Klasse 1 (20 m /s). Maat XS–XXL.

594 99 68-xx 
Ook verkrijgbaar met +7 cm broekspijpen (maten M-XL).
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Teek- en sneeuwbescherming.
Sluit nauw aan met elastiek en verstelbare  
knopen rond de enkel. Voorkomt dat sneeuw  
en teken in de broek komen.

Gemaakt om lang mee te gaan.
Dankzij de toegepaste sterke materialen en  
de verstevigingen in kruis en aan enkels van 
Dyneema®, Aramide stretch en Cordura® is  
de broek bestand tegen heavy-duty gebruik.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

HOUD UW KLEDING  
IN GOEDE STAAT
PBeschermende kleding moet regelmatig worden gewassen 
om de beschermende kwaliteiten te behouden. Ons speciale 
wasmiddel is fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar en is 
geclassificeerd als milieuvriendelijk. Ook doeltreffend om 
kettingzagen, tuinmachines, luchtfilters enz. schoon te maken.

583 87 69-01 

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL ROBUST

GEMAAKT VOOR LANGE,  
HARDE WERKDAGEN
Een strak ontwerp voor de grootste duurzaamheid, met sterke Dyneema®-stof op de 
voorkant en versterkingen in het kruis van Aramide stretchstof en met Cordura® rond 
de enkels. Teekbescherming rond de enkels en stretchstof op de achterkant van de 
broek bieden comfort en productiviteit; u haalt meer uit elke shift. Voldoet aan EN 381, 
Klasse 1 (20 m /s). Maat S–XXL.

594 99 86-xx 

Goed geventileerd.
Openingen bij de schouderpas en de onderrug zorgen 
voor een goede ventilatie. Door de rits sluitingen in de 
oksels en aan de achterkant van de pijpen kunt u de 
hoeveelheid lucht naar believen aanpassen.

Houd uw broek op zijn plaats.
Bevestig de laarzenhaak aan de binnenkant van  
de omslag aan uw veters, zodat de broek goed blijft 
zitten. 
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Verlengde pijp.
Voor meer comfort en bescherming zijn de pijpen 
drie centimeter langer gemaakt zodat ze tijdens 
het klimmen over de schoen blijven zitten.

Haken en lussen aan bretels.
De bretels zijn gemakkelijk te verwijderen en  
aan te brengen, waardoor een wisseling snel en 
makkelijk gaat, afhankelijk van het uitgevoerde werk.

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME ARBOR

GEMAAKT VOOR ARBORISTEN, ONTWORPEN 
OM TE KLIMMEN
De Technical Extreme Arbor werkbroek is ontworpen voor de uitdagingen van het klimmen en werken in bomen 
en biedt een combinatie van veiligheid, veelzijdigheid en functionaliteit. Met sterke en lichte verstevigingen van 
Dyneema®, Cordura® en Kevlar® is de broek gemaakt om slijtage te weer staan op de delen waar dat het meest 
nodig is. Het ontwerp combineert de belangrijkste eigenschappen van de Technical Extreme serie met eigen-
schappen die passen bij wat een arborist nodig heeft aan klimuitrusting. Maat S–XL.

595 21 77-xx 

OP MAAT VOOR BOOM-
VERZORGING OP HOOG NIVEAU 
Als professionele boomzorg-specialst stelt u zeer speciale eisen aan beschermende 
kleding op het gebied van veiligheid, bewegingsvrijheid en comfort. Bij het ontwerpen 
en fabriceren van de Husqvarna kleding voor arboristen nemen we de beste kleding-
stukken uit onze collectie Technical en Technical Extreme als basis voor de 
ontwikkeling van de ultieme uitrusting voor arboristen.

KLEDING VOOR ARBORISTEN

HELM VOOR BOOM- 
VERZORGERS, SPIRE VENT

HOUD HET HOOFD  
KOEL EN VEILIG
Comfortabele lichtgewicht helm met reflecterende elementen voor 
professionele boomverzorgers. Geoptimaliseerde ventilatie dankzij 
de vele luchtinlaten en de luchtruimte in de helm. Voor zien van 
comfortabele voering van sneldrogend materiaal dat eenvoudig 
kan worden verwijderd voor reiniging. Kan worden uitgerust met 
gehoorbescherming – passief of met X-COM R – met een adapter. 
Goedgekeurd conform EN 12492.

597 68 18-01 
Kan worden uitgerust met drie soorten stootbestendige vizieren van 
polycarbonaat naar uw voorkeur: helder, spiegelend of rookglas.
Helder, 598 86 23-01 
Rookglas, 598 86 23-02 
Spiegelend, 598 86 23-03 

Goed verlucht
Geventileerd voor een optimaal ademend 
vermogen en comfort tijdens veeleisende 
werkzaamheden en warme omstandigheden.

Comfortabele kinband.
De vierpunts kinband is gemaakt van wasbaar 
eco-leer voor maximaal comfort en een 
comfortabele pasvorm.

NIEUW
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WERKJACK,  
TECHNICAL ARBOR
Combineert sterke stoffen met een  
op de taak gericht ontwerp en zaag-
bescherming voor normale werk zaam-
heden in het bos. Gemaakt van twee-
wegstretch polyester met een mooie 
pasvorm en versterkingen vanaf de 
elleboog tot de pols. Hierdoor is het 
mogelijk comfortabel te bewegen, is  
het jack zeer sterk en presteert het alle 
dagen. Voldoet aan EN381, Klasse 1. 
Maat S–XL.

594 99 88-xx 

Duurzame en lichte versterkingen.
Hightech-materialen met Dyneema®, Cordura® 
en Kevlar® voor maximale slijtageweerstand  
op de plaatsen waar dat het meeste nodig is.  
Extra versterkt kruis met stretch.

Makkelijk bereikbare zakken.
Steekzakken met omgedraaide ritsen voor 
makkelijke toegang wanneer u een draagstel 
draagt, en dubbele zakken op het dijbeen  
met lussen voor opbergen.
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KLEED U VOOR EEN 
PRODUCTIEVE WERKDAG
De Husqvarna Technical kledinglijn is ontworpen en gemaakt om de hele dag te presteren,  
elke dag. Een taakgericht ontwerp met een moderne styling, terwijl sterke, lichte stretchstoffen, 
versterkte panden, voorgevormde knieën en ellebogen voor een hoge weerstand, 
duurzaamheid en prestaties zorgen. U ziet er goed uit. En werkt zelfs nog beter.

TECHNICAL

FUNCTIONAL CLASSIC

VEILIGHEIDSBROEK,  
TECHNICAL C
Gemaakt voor personen die de hele dag in het 
bos werken. Het moderne taakgerichte ontwerp 
en de allround zaagbescherming houden u 
veilig, comfor tabel en productief. Lichtgewicht, 
vierwegstretchstof en een reeks slimme comfort- 
en designfuncties, zoals voorgevormde knieën, 
helpen u meer uit uw werktijd te halen. Voldoet 
aan EN 381 Klasse 1 (20 m /s), design C.  
Maat S–XXL.

595 00 07-xx 

WERKJACK VENT, 
TECHNICAL
Ontworpen voor normale werkzaamheden in  
het bos in warme omstandigheden. Het jack is 
gemaakt van 100 % micropolyester op voorkant, 
schouders en mouwen en 100 % gebreid polyester 
onder de mouwen en aan de achterkant en biedt 
daarom extra ventilatie om u koel en droog te 
houden. Maat S–XXL.

582 33 43-xx 

WERKJACK HIGH VIZ, 
TECHNICAL
Door de sterke maar wel lichte stoffen en het 
taakge richte ontwerp is dit jack ideaal voor het 
dagelijkse werk in het bos in omgevingen waar 
zichtbaarheid belangrijk is. Het voldoet aan  
EN ISO20471 Klasse 3 en is gemaakt van 
lichtgewicht tweewegstretch polyester met  
een mooie pasvorm. Maat S–XXL.

596 30 37-xx 

VEILIGHEIDSBROEK  
HIGH VIZ TECHNICAL
Voor werkzaamheden waarbij u goed zichtbaar 
moet zijn, zoals langs wegen. 4-Wegstretch op 
plaatsen waar dat nodig is, maakt dat u vrij, veilig 
en prettig kunt bewegen. De voorgebogen pijpen 
bieden maximale bewegingsvrijheid, reflec te-
ren de banen zorgen voor een hoge zichtbaar-
heid en grotere veiligheid, terwijl de versterkte 
knieën en pijpen duurzaamheid bieden tijdens 
zwaar gebruik. Voldoet aan EN 381 Klasse 1, 
(20 m /s) en EN 20471 Klasse 2. Maat S–XXL.

595 08 72-xx 

Compleet assortiment op 
husqvarna.com

Compleet assortiment op 
husqvarna.com

BESCHERMENDE BROEK, CLASSIC
Betrouwbare bescherming voor incidentele 
gebruikers van kettingzagen. Gemaakt van 
stevige polyester/katoenen keperstof. De 
zaagbescherming is aan de onderzijde ver-
sterkt om slijtage van de laarzen te voor-
komen. Voldoet aan EN 381 klasse 1  
(20 m/s). Maat 44 – 64.

595 00 14-xx 
Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere 
broekspijpen (44-64)

WERK-T-SHIRT MET 
REFLECTERENDE 
ELEMENTEN, TECHNICAL
T-shirt met ritssluiting aan de voorzijde, 
verlengde achterzijde, gemakkelijk toegankelijke 
zak aan de voorzijde en reflecterende tape. Dit 
T-shirt met reflecterende elementen is getest 
en goedgekeurd conform EN ISO 20471 Klasse 
2 en voert vocht af van het lichaam, waardoor  
u koel en droog blijft. Verkrijgbaar met lange  
of korte mouwen.  
 
Maat S-XXXL.

Korte mouw, 596 30 39-xx 
Lange mouw, 596 30 38-xx 

WERK-T-SHIRT, TECHNICAL
Licht en koel T-shirt van gerecycled polyester. 
Met ritssluiting aan voorzijde, verlengde achter-
zijde en gemakkelijk toegankelijke zak met rits 
aan voorzijde. Het T-shirt is ideaal voor gebruik 
bij warm weer. Het materiaal voert vocht af van 
het lichaam en droogt snel.  Verkrijgbaar met 
lange of korte mouwen. Maat S-XXXL.

Korte mouw, 597 66 11-xx 
Lange mouw, 597 66 12-xx 

BESCHERMENDE BROEK, 
FUNCTIONAL
Ontworpen om gemakkelijk te dragen voor 
lichte bosbouwwerkzaamheden. Gemaakt 
van hoogwaardige, duurzame materialen 
met Cordura®-versteviging. Hoogwaardige 
sluitingen zorgen voor een goede pasvorm, 
terwijl de ventilatieritsen, de duimstokzak, 
reflecterende tape en verstevigde knie- en 
enkelstukken veiligheid, productiviteit en 
comfort garanderen. Voldoet aan EN 381 
klasse 1 (20 m/s). Maat 46 – 62.

595 00 08-xx 

NIEUW
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Goed geventileerd.
Openingen bij de schouderpas en de onderrug 
zorgen voor een goede ventilatie. Door de 
ritssluitingen in de oksels en aan de achterkant 
van de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar 
believen aanpassen.

Voorgevormde knieën.
De knieën zijn voorgevormd en speciaal gemaakt 
om maximale mobiliteit te bieden zonder uw 
veiligheid in gevaar te brengen. 

Makkelijk bereikbare zakken.
Het jack heeft twee zakken op de borst en een 
speciale EHBO-zak. De broek heeft twee voor-
zakken, twee achterzakken, een zak op de pijp  
en een dubbele duimstokzak.

Aanpassen voor een perfecte pasvorm.
De kleding heeft elastische trekkoorden in de taille 
en aan de onderkant van het jack, hierdoor kunt  
u ze perfect passend maken. 

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL

VERSTERKT WAAR  
U DAT NODIG HEEFT
Ontworpen voor de dagelijkse werkzaamheden in het bos.  
Een sterke constructie met verstevigingen van Aramide en 
Cordura®. Lichtgewicht, stretchstof en nauwe pasvorm om  
de gebruikers comfortabel en productief te houden, terwijl de 
voorgebogen knieën en geventileerde zakken en ritsen zorgen 
dat elke werkdag echt productief wordt. Voldoet aan EN 381, 
Klasse 1 (20 m /s). Maat S–XXL.

Taillebroek, 594 99 90-xx 
Ook verkrijgbaar met +7 cm broekspijpen (S–XL) 
Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen (S–XXL)

Tuinbroek, 596 30 44-xx 
Ook verkrijgbaar met -7 cm broekspijpen (S–XL)

WERKJACK, TECHNICAL

STRETCH STOF VOOR 
BEWEGINGSVRIJHEID
Gemaakt van sterke, maar wel lichtgewicht stoffen en een  
op de taak gericht ontwerp, ideaal om de hele dag in het bos  
te werken. Vierwegstretch polyester met een mooie pasvorm 
maakt comfortabele bewegingen mogelijk en is minder 
vermoeiend. Ventilatieopeningen op de schouderpas en de 
onderrug voor comfort en prestaties. Maat S–XXL.

582 33 21-xx 
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COMFORTABELE  
BESCHERMING TEGEN  
TWIJGEN EN TAKKEN  
Het dragen van een harnas tijdens lange werkuren met een bosmaaier of trimmer stelt speciale 
eisen aan het comfort en de functionaliteit van de kleding. Op de juiste plaatsen vindt u praktische 
details, zoals polstering en zakken met rits zijn net zo belangrijk als comfortabele voering en naden, 
ventilatieritsen en duurzame bescherming tegen opspattend grind.

TECHNICAL VOOR WERKEN MET EEN MOTORZEIS

BESCHERMENDE UITRUSTING

Grote mobiliteit
Speciaal ontworpen mouwen, ergonomisch 
voorgebogen mouwen en knieën en rekbaar 
materiaal in vier richtingen op de rug voor  
grote mobiliteit.

Versterkt materiaal.
Het materiaal bij de knieën en het uiteinde van  
de broekspijpen is waterafstotend, en is versterkt 
voor extra duurzaamheid en bescherming.

Zakken voor extra vulling.
Zakken die zijn ontworpen om vulling te plaatsen 
ter bescherming, en om de belasting van de 
schouders en heupen tijdens het trimmen te 
verlichten.

Ventilatieopeningen.
Ventilatierits aan de voorzijde, onder de armen  
en aan de achterzijde van de broekspijpen. Borst- 
en achterzakken met gaas en een opening aan de 
achterkant van het jack zorgen voor een goede 
temperatuurregeling.

BORSTEL- EN TRIMMER JACK, TECHNICAL

VOOR EEN COMFORTABELE  
DAG IN UW HARNAS
Jack speciaal ontworpen voor lange werkuren in een harnas. Ruimte voor extra 
vulling om de belasting op de schouders te verlichten. Zakken zijn ook binnen bereik 
als u een harnas draagt. Ventilatierits aan de voorzijde, onder de armen en een 
opening aan de achterzijde houden de temperatuur op een comfortabel niveau. 
Een nieuwe mouwconstructie en ergonomisch voorgebogen mouwen zorgen voor 
een hoge beweegbaarheid in combinatie met het materiaal dat in vier richtingen 
rekt op de rug. Maat S-XXL.

597 66 02-xx 

BROEK VOOR SNOEIEN  
EN TRIMMEN, TECHNICAL

VERSTERKT  
VOOR EXTRA 
BESCHERMING
De broek is speciaal ontworpen voor lange 
werkuren met een bosmaaier of trimmer. Ruimte 
voor extra vulling om de belasting op de heupen 
te verlichten. Waterafstotend materiaal aan de 
voor- en zijkant van de broekspijpen met extra 
voering tegen grind. Geïmpregneerd stof om het 
afborstelen van nat gras te vereenvoudigen. 
Versteviging van blootgestelde gebieden vergroot 
de duurzaamheid en levensduur. De ventilatie-
ritsen aan de achterkant van de broekspijpen 
zorgen ervoor dat de temperatuur op een 
comfortabel niveau blijft. Ergonomisch 
voorgebogen kniestukken. Maat 46 – 60.

597 66 06-xx 

NIEUWNIEUW
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Zeer goed zichtbaar.
Voldoet aan de hoogste classificatie van de 
relevante Hoge zichtbaarheid standaarden.  
Jack gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 3. 
Broek gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 2. 

Zakken voor extra bescherming.
Zakken waar een extra beschermingslaag 
ingestoken kan voor om de belasting beter op uw 
schouder en heupen te dragen tijden het trimmen. 

Teek- en sneeuwbescherming.
Sluit nauw aan met elastiek en verstelbare  
knopen rond de enkels van de broek. Voorkomt 
dat sneeuw en teken in de broek komen.

Grote bewegingsvrijheid.
Speciaal gesneden mouwdesign, ergonomisch 
voorgevormde mouwen en knieën plus de 4-weg 
stretch op de rug zorgen voor een grote 
bewegingsvrijheid.

WERKBROEK HIGH-VIZ TECHNICAL

DUURZAME BROEK DIE 
IEDEREEN ZAL OPVALLEN 
Broek speciaal ontworpen om lange uren met een motorzeis  
te werken. Hoge zichtbaarheid gekeurd volgens EN ISO 20471 
Klasse 2. Ruimte voor extra polstering om de heupen te ontlasten. 
Waterafstotend materiaal aan voor- en zijkanten van de pijpen 
met extra voering tegen grind. De stof is heeft een oppervlakte-
behandeling zodat u er nat gras gemakkelijk vanaf borstelt. 
Verstevigingen op de kwetsbare plaatsen verhogen de duurzaam-
heid en levensduur. Ventilatieritsen aan de achterkant van de 
pijpen houden de temperatuur op een comfortabel niveau. 
Ergonomisch voorgevormde knieën. Maat 46-60.

597 24 62-xx 

WERKJACK HIGH-VIZ TECHNICAL

WEES ZICHTBAAR, BLIJF 
VEILIG – DE HELE DAG
Jack, speciaal ontworpen om lange uren met een harnas te 
werken. Hoge zichtbaarheid gekeurd volgens EN ISO 20471 
Klasse 3. Ruimte voor extra polstering om de schouders te 
ontlasten. Zakken die ook met een harnas aan goed bereikbaar 
zijn. Ventilatieritsen onder de armen en een ventilatiepas op  
de rug houden de temperatuur op een comfortabel niveau.  
Een nieuwe mouwconstructie en ergonomisch voorgevormde 
mouwen geven u samen met de 4-weg strechstof op de rug  
een grote bewegingsvrijheid Maat S–XXL.

597 24 59-xx 
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Altijd zichtbaar.
Voldoet aan de hoogste classificatie in de 
geldende norm voor zichtbaarheid. Jack 
goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 3.

Uiterst ademend.
Laminering in combinatie met ventilatieritsen en 
elementen zoals de opening op de rug van het 
jack, evenals openingen met gaas aan de achterzijde 
van de broekspijpen zorgen ervoor dat u droog  
en koel blijft.

REGENJAS VENT HIGH-VIZ, 
TECHNICAL
Een hoogwaardige regenjas met extra 
versteviging van blootgestelde gebieden. Het 
jack is waterafstotend en toch ademend dankzij 
de technologie met gelamineerde en getapete 
naden. Gemaakt van duurzaam polyester met 
mechanische rek. Het jack is verstelbaar in de 
taille en heeft een afneembare kap met drukk-
nopen. De zakken zijn voorzien van waterdichte 
ritssluitingen om spullen veilig op te kunnen 
bergen. Goedgekeurd conform EN ISO 20471 
klasse 3 en EN 343. Maat XS-XXL.

597 66 26-xx 

REGENBROEK VENT, 
TECHNICAL
Hoogwaardige regenbroek van duurzaam 
gelamineerd polyester met mechanisch gerekt 
materiaal, dat samen met getapete naden zorgt 
voor een waterafstotend maar ademend kleding-
stuk. Verstevigd materiaal over de gebieden van 
boven de knie en onder aan de binnenzijde van 
het been. Elementen zoals een lange rits aan de 
zijkant om de broek gemakkelijker aan en uit te 
trekken wanneer dat nodig is. De taille is verstel-
baar en de veterhaken houden de broek op zijn 
plaats. Goedgekeurd conform EN343.  
Maat XS-XXL.

597 66 27-xx 

HOUDT U 
DROOG EN 
COMFORTABEL
Het assortiment Technical-regenkleding van 
Husqvarna biedt kleding die waterafstotend en 
toch ademend is, dankzij de technologie met 
gelamineerde en getapete naden. De laminering 
houdt de regen buiten, maar transpiratie kan door 
uw kleding heen worden afgevoerd. De kleding  
is gemakkelijk aan en uit te trekken, zorgt ervoor  
dat u zichtbaar bent, en helpt u warm te blijven 
tijdens zware werkdagen in de regen.

REGENKLEDING, TECHNICAL

NIEUW NIEUW
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EENLAAGS ONDERGOED
Gemaakt van 100 % polyester interlock-gebreide stof dat 
bestaat uit zowel gesponnen als geweven polyester. Deze 
kwaliteit maakt dat de stof het vocht van de huid afvoert naar 
de volgende kledinglaag en zorgt voor een goede ventilatie, 
waardoor u iedere dag comfortabel werkt. Maten 46-58.

Iso hemd, 544 96 41-xx 
Iso broek, 544 96 42-xx 

HUSQVARNA BRETELS
Extra brede bretels met instelbare lengte. 

Leren banden, 505 61 85-10 
Sterke metalen clips, 505 61 85-00 

Eenvoudig te dragen, eenvoudig  
uit te trekken.
Dankzij de slimme rits aan de zijkant is de broek 
gemakkelijk uit te trekken als het weer is opgeklaard, 
met minimale verstoring van uw werk.

Altijd zichtbaar.
Het jack, de broek en de chaps zijn getest en 
goedgekeurd conform norm EN ISO 20471  
voor goede zichtbaarheid.

REGENRUGBESCHERMER 
PROTECT, FUNCTIONAL
Rugbeschermer gemaakt van gebreid polyester 
met een duurzame eenzijdige PU-coating met 
gelaste naden – een sterke en toch lichte en 
geruisloze stof. Ontworpen voor werkhoudingen 
tijdens het werken met een kettingzaag. Extra 
lange achterzijde met een regenrand om de regen 
naar de zijkanten af te voeren bij het werken in 
een gebogen houding in de regen. Een verstelbare 
druksluiting aan de voorkant om de breedte 
indien nodig aan te passen. Goedgekeurd 
conform EN 343. Eén maat.

597 66 32-10 

REGENCHAPS PROTECT 
HIGH-VIZ, FUNCTIONAL
Regenkapjes gemaakt van gebreid polyester 
met een duurzame eenzijdige PU-coating met 
gelaste naden – een sterke en toch lichte en 
geruisloze stof. Ontworpen voor bevestiging aan 
een riem of gereedschapsriem Goedgekeurd 
conform EN ISO 20471 Klasse 1 en EN 343.  
Eén maat.

597 66 33-10 

REGENBROEK PROTECT HIGH-VIZ, 
FUNCTIONAL
Regenbroek gemaakt van een gebreid polyester met een 
duurzame eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een 
sterke maar lichte en geruisloze stof. Ritsen aan de zijkanten 
van de broekspijp en openingen aan de voorzijde voor een-
voudige toegang. Taille met elastiek en trekkoord en ventilatie-
openingen aan de achterzijde. Goedgekeurd conform EN ISO 
20471 klasse 2 en EN 343. Maat XS-XL.

597 66 29-xx 

REGENJAS PROTECT HIGH-VIZ, 
FUNCTIONAL
Regenjas gemaakt van gebreid polyester met een duurzame, 
eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke, maar 
toch lichte en geruisloze stof. Het ontwerp zorgt voor ventilatie 
in het jack voor lange werkuren in de regen. De binnenzak  
op borsthoogte en de verborgen zakken aan de voorzijde 
voorkomen dat water binnendringt. Hierdoor blijven uw 
spullen veilig. Goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 3 
en EN 343. Maat: XS-XL.

597 66 28-xx 

HET WEER IS NIET  
VAN BELANG
De Functional-regenkledinglijn is waterbestendig door een duurzame buitenlaag op 
de stof. Dit maakt de kleding 100% waterdicht en winddicht, maar minder ademend. 
Het ontwerp is daarom geoptimaliseerd om zo veel mogelijk ventilatie te genereren. 
De kledingstukken zijn speciaal gemaakt voor de bosbouw, en zijn gemakkelijk aan 
en uit te trekken wanneer dat nodig is tijdens uw werkdag in de koude regen.

FUNCTIONAL-REGENKLEDING WORKWEAR

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW
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LEREN LAARZEN, TECHNICAL  
MET ZAAGBESCHERMING

ROBUUSTE LAARZEN  
VOOR ZWAAR WERK
Zeer comfortabele en lichtgewicht beschermende laars voor gebruik onder alle 
weersomstandigheden. Goed ontworpen hielconstructie, hoger, stabiel bovendeel met 
zachte binnenkant voor comfort. De Vibram®-zool biedt uitstekende grip in koude, natte 
en gladde omstandigheden, en de schokabsorberende middenzool houdt de laarzen 
tijdens lange werkdagen zacht voor de voeten. De laarzen zijn gemaakt van leer met een 
Sympatex®-membraan, een waterafstotend en ademend materiaal van hoge kwaliteit. 
Met extra vulling rond de enkel, de hiel en de bovenkant, plus een stalen neus en een 
wasbare binnenzool. Het onderste gedeelte van de laars is versterkt met rubber voor 
extra bescherming. Treklip op de tong en aan de achterkant en vetergaten en -haken  
om de schoenen gemakkelijk af te stellen en aan en uit te doen.  
Voldoet aan EN 17249: 2013 Klasse 2 (24 m/s). Maat 36 – 48.

597 65 92-xx 

Eenvoudig af te stellen.
Vetergaten en -haken – voor eenvoudige 
afstelling van de veters.

Houd grip.
Stabiele Vibram®-zool met optimale grip voor-
komt uitglijden in koude en natte omstandigheden. 
De schokabsorberende middenzool houdt de laars 
tijdens lange werkdagen zachter voor de voeten.

Rubberen versteviging rondom.
Rubberen versteviging rondom de voet voor 
betere bescherming tegen slijtage tijdens lange 
werkdagen.

Ontworpen voor werk.
Zachte hiel en binnenzijde voor comfort tijdens 
lange werkdagen.

NIEUW

Droog en comfortabel.
Waterafstotend Sympatex®-membraan met 
perfect ademend vermogen houdt de voeten 
droog.

DEZE LAARZEN  
ZIJN GEMAAKT 
OM TE WERKEN
Voor werk van hoge kwaliteit hebt u werkkleding van 
hoge kwaliteit nodig. En natuurlijk betekent dit geteste 
premium schoenen en handschoenen. Het assortiment 
laarzen en handschoenen van Husqvarna is ontworpen 
en ontwikkeld om u alles te bieden wat u nodig hebt op 
het gebied van bescherming, warmte en functionaliteit, 
om uw werk veilig en efficiënt te kunnen doen.

LEVEL 2
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HANDSCHOENEN MET 
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL
Korte en nauwe pasvorm voor betere bewegings mogelijk-
heden. Ruwe geiten leren handpalm met interlock jersey en 
grijs schuim. Gelamineerde spandex stof aan bovenkant. 
Voldoet aan EN 381-7:1999, klasse 1 (20 m /s) en 
EN 388:2016. Maten 8, 9, 10.

595 00 34-xx 

HANDSCHOENEN, TECHNICAL LIGHT
Korte en nauwe pasvorm voor betere bewegingsmogelijk-
heden. Ruwe geiten leren handpalm met interlock jersey en 
grijs schuim. Gelamineerde spandex stof aan bovenkant. 
Voldoet aan EN 388:2016. Maten 9, 10, 12.

596 30 92-xx 

HANDSCHOENEN, TECHNICAL
Korte en nauwe pasvorm voor betere bewegingsmogelijk-
heden. Ruwe geiten leren handpalm met interlock jersey en 
grijs schuim. Gelamineerde spandex stof aan bovenkant. 
Voldoet aan EN 388:2016. Maten 9, 10, 12.

596 30 67-xx 

FUNCTIONAL HANDSCHOENEN  
MET ZAAGBESCHERMING
Comfortabele handschoenen met een stevige geitenleren 
dubbele handpalm en schuimrubber gelamineerd spandex 
aan de boven kant en nylon neopreen op de knokkels. 
Voldoet aan EN 381-7:1999 class 0 (16 m /s) and 
EN 388:2016. Maten, 7, 8, 9. 10, 12. 

595 00 39-xx  

FUNCTIONAL HANDSCHOENEN
Comfortabele handschoenen om lang te dragen. Gemaakt 
met een stevige geitenleren dubbele handpalm en 
schuimrubber gelamineerd spandex aan de bovenkant en 
nylon neopreen op de knokkels. Voldoet aan EN 388:2016. 
Maten 7, 8, 9, 10, 12.

596 30 94-xx 

Functional winter, 596 30 93-xx 

RUBBEREN LAARZEN, FUNCTIONAL  
MET ZAAGBESCHERMING 
Handgemaakte laars met goedgekeurde zaagbescherming. Extra ver-
sterkt bovendeel met stalen neus en versterkt rond de zool. Een nieuw 
hielblokje maakt het makkelijker om de laars aan en uit te trekken. 
Katoenen voering. Zool kan van spikes worden voorzien.

EN 17249:2013 Level 2 (24 m /s), Maten 37– 47,  
595 00 24-xx 
EN 17249:2013 Level 3 (28 m /s), Maten 37-50,  
595 00 28-xx 

LEERBALSEM
Houdt het leer zacht en soepel en 
zorgt tegelijkertijd voor een water- en 
vuil afstotend oppervlak. Aanbevolen 
voor leren hand schoenen en leder 
boots. Bevat wolvet, bijenwas, vaseline 
en nertsolie. 200 ml.

590 65 22-01 

BESCHERMENDE UITRUSTING

HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT
Nauwsluitende, comfortabele handschoenen. Met een hand-
palm van geitenleer en jerseystof op de rug. Geschikt voor 
vele verschillende soorten werkzaamheden. Voldoet aan  
EN 388:2016. Maat 6, 7, 8, 9 en 10.

596 31 06-xx 

Waterbestendig materiaal.
Het TE-POR®-membraan zorgt ervoor dat de laarzen comfortabel  
en waterafstotend zijn, zodat uw voeten droog blijven in alle weers-
omstandigheden.

Versterkt aan de voorkant.
De versterking aan de voorkant zorgt ervoor dat de laars bestand  
is tegen slijtage en een langere levensduur heeft.

LEREN LAARZEN, FUNCTIONAL 
MET ZAAGBESCHERMING
Waterafstotende, lichtgewicht leren laarzen met goede 
stabiliteit – geschikt voor zwaar gebruik. Verstevigde 
voor- en achterzijde voor extra steun en een gevoerde 
neus en bovenkant voor comfort. Duurzaam Perwanger®-
leer en TE-POR®-membraan houden de voeten droog,  
en de Vibram®-zool biedt een goede grip, zelfs bij koude, 
natte en gladde omstandigheden. Voorzien van veterogen 
voor eenvoudige afstelling van de veters en teen-
bescherming voor extra veiligheid. Voldoet aan EN ISO 
17249:2013 niveau 2 (24 m/s). Maat 38 – 47.

597 65 93-xx 

NIEUW

NIEUW

Versterkte voorkant en hiel.
De versterking aan de voor- en achterkant zorgt ervoor dat de laars 
bestand is tegen slijtage en een langere levensduur heeft.

Sympatex®-membraan.
Hoogwaardig leer met waterafstotend Sympatex®-membraan maakt  
de laars ademend en 100% waterdicht.

LEREN LAARZEN, TECHNICAL 
LIGHT MET BESCHERMING
Deze beschermende laars is geschikt voor werk in 
het park en in de tuin onder alle weersomstandig-
heden. Gemaakt van hoogwaardig leer met water-
afstotend Sympatex®-membraan, polyester 
voering en stalen teenbescherming, waardoor de 
laars de hele dag comfortabel zit. Voor- en achter-
deel versterkt met rubber. Voorzien van handige 
veter haken – voor eenvoudige afstelling van de 
veters. De laars is gemakkelijk aan te trekken 
dankzij de lus. Voldoet aan EN ISO 20345 S3  
– SRC + HRO. Maat 36 – 47.

597 65 95-xx 

LEVEL 2

LEVEL 2
LEVEL 3

CLASS 0

CLASS 1
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VEILIGHEIDS ACCESSOIRES  
DIE U NIET BEPERKEN
De bescherming van de meest kwetsbare delen van uw lichaam is 
onderwerp geweest van uitgebreide research en technologische 
productontwikkeling bij Husqvarna. Door onze nauwe en langdurige 
samenwerking met professionele gebruikers bieden we een 
uitstekende combinatie van ergonomisch ontworpen producten  
om u te beschermen.

Koel en comfortabel.
Het ventilatiesysteem houdt uw hoofd koel  
en comfortabel, zelfs tijdens lang werken  
in warm weer.

Vrij zicht vizier.
Het unieke ontwerp zorgt voor een duidelijk  
zicht met het vizier in de bovenste stand.

Gemakkelijk instelbaar.
Met de met één hand bediende draaiknop kan de 
gebruiker snel en gemakkelijk de grootte instellen.

UV-vervaldatum-indicator.
De bescherming vermindert onder invloed van 
zonlicht. De indicator geeft de staat van de helm 
aan en wanneer het tijd is deze te vervangen.

VRIJ ZICHT VISOR V310
Mat vizier voor boshelm TECHNICAL met een lage 
lichtvermindering en een design dat het gezicht omsluit 
voor een betere bescherming vanuit alle richtingen. 
Vizier met een dichter, steviger gaas. Beschermt tegen 
het fijnere zaagstof. 

597 68 17-01 

VRIJ ZICHT VISOR V300
Mat vizier voor boshelm TECHNICAL met een lage 
lichtvermindering en een design dat het gezicht omsluit 
voor een betere bescherming vanuit alle richtingen.

586 40 96-01 

VERBIND UW HELM 
MET X-COM R!

VEILIGHEIDSHELM, TECHNICAL

LICHTGEWICHT MET GROTE 
ZICHTBAARHEID
Een stevige, maar wel lichte helm met een compleet en doordacht design. 
De helm zit vol slimme oplossingen die het gewicht verlagen, een meer 
persoonlijke pasvorm mogelijk maken en zelfs tijdens lange werkdagen 
de hoofdtemperatuur aangenaam houden. Het biedt tevens een 
verbeterd gezichtsveld en een bevestigingspunt voor een hoofdlamp. 

Fluorescerend oranje, 585 05 84-01 
Fluorescerend oranje, met X-COM R, 595 08 43-01 

BEKIJK DE 
KENMERKEN VAN DE 
NIEUWE HELM VOOR 
BOOMVERZORGERS  

OP PAGINA 154
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GEHOORBESCHERMING
Comfortabele gehoorbescherming waarbij u de druk ca. 20 % kunt 
 aanpassen. Ideaal voor het werken met de motorzeis of een trimmer.  
Moet altijd worden gebruikt met een goedgekeurde veiligheidsbril.  
Kan ook worden voorzien van een zonneklep.

Met plexivizier, 505 66 53-48 
Met gaasvizier, 598 75 01-01 

GEHOORBESCHERMING  
MET BLUETOOTH®

IN VERBINDING EN VEILIG.
Met de Husqvarna X-COM R met draadloze Bluetooth®-technologie 
kunt u telefoongesprekken voeren, verbinding maken met een 
externe intercomradio of naar de muziek van uw keuze luisteren, 
rechtstreeks via uw gehoorbescherming. Grote spreekknop voor 
eenvoudige bediening en ingebouwde FM-radioantenne. 

Hoofdband, 595 08 40-01 
Voor helm, 595 08 42-01 

GEHOORBESCHERMING  
MET FM RADIO
De gehoorbescherming met FM radio en een 
speciaal ontwikkelde beugel, die minder druk op 
uw hoofd biedt. De oordoppen zijn ontworpen 
en om de vorm van het hoofd te volgen, wat een 
perfecte pasvorm oplevert. Uitgerust met 3,5 mm 
audio input (AUX).

Hoofdband, 578 27 49-03 
Voor helm, 578 27 49-04 

HYGIËNESET
Complete vervangingsset voor de gehoorbescherming-
seenheden. Inclusief absorberende oorkussens.

505 66 53-26,  voor passieve gehoorbescherming 
HP200-1 en HP200-2 

578 40 23-01,  voor gehoorbescherming met FM radio 
596 48 94-01,  voor gehoorbescherming met X-COM R 

GEHOORBESCHERMING  
MET BEUGEL
Gehoorbescherming die u de mogelijkheid geeft 
de druk ca. 20 % bij te stellen. Voorzien van een 
zachte en luchtige polstering bij de beugel. De 
gehoorbescherming is ontwikkeld voor optimale 
ergonomie.

505 66 53-04 

VEILIGHEIDSBRIL X
Krasbestendige bril met poten die verlengd en glazen die versteld 
kunnen worden. De geelgetinte glazen zorgen voor beter zicht  
in donkere omstandigheden en de grijsgetinte glazen, met UV- 
bescherming, geven beter zicht bij zonnige omstandigheden.

Clear X, 544 96 37-01 
Sun X, 544 96 37-03 
Yellow X, 544 96 37-02 

VEILIGHEIDSBRIL
Krasbestendige bril met een statisch montuur. Verkrijgbaar met 
heldere glazen of grijsgetinte glazen met UV-bescherming.

Clear, 544 96 38-01 
Sun, 544 96 38-02 

Toetsenbord muziek streamen.
Stream muziek van uw telefoon – zo eenvoudig is 
het. Gebruik de bedieningstoetsen op uw X-COM R 
terwijl uw telefoon in uw jas- of broekzak zit.

Mis geen enkel telefoontje.
Druk op de grote, makkelijk bereikbare spreek-knop 
om te antwoorden en comfortabel te praten via  
de geïntegreerde microfoon. Gebruik de externe 
boommicrofoon als er meer omgevingslawaai is. 
(Sold separately as an accessory.)

Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie.
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Laat zien wie je bent, zelfs als je geen zwaar werk doet. Daarvoor hebben  

wij de Husqvarna Xplorer leisure collection ontworpen. Met deze comfortabele 

vrijetijdskleding en accessoires, met de bekende Husqvarna kwaliteit,  

laat u zien wie u bent.

VRIJETIJDSKLEDING 
DIE PAST BIJ UW 
PERSOONLIJKHEID.

XPLORER ACCESSOIRES

UW EIGEN ETEN MEE OP PAD
Elke taak of tocht heeft zijn eigen set essentiële artikelen om uw eigen 
comfort te verhogen. We hebben bijvoorbeeld Husqvarna Xplorer 
bewaardozen en thermosbekers van roestvrij staal. Met dubbelwandige 
koperen en vacuüm isolatie om uw drank 6 uur lang warm te houden of 
tot 24 uur koud. Silicone afdichtingen houden het voedsel vers en de 
gegalvaniseerde afwerking zorgt ervoor dat er geen smaken worden 
opgenomen of afgegeven.
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VRIJETIJDSKLEDING 
DIE PAST BIJ UW 
PERSOONLIJKHEID.

BEWAARDOOS MET LEPEL, GEÏSOLEERD
Krijg snel energie binnen met een lunch uit deze handige bewaar-
doos. In het deksel zit een opklapbare lepel. Het deksel zit dicht 
zonder lekken en door de grote opening kun je er gemakkelijk  
uit eten, de doos vullen en na gebruik schoonmaken.

0,6 liter, 597 41 78-01 

THERMOSFLES, GEÏSOLEERD
Neem uw favoriete drank mee naar uw geliefde outdoor-plek  
in deze geïsoleerde, stevige roestvrij stalen thermos. 

0,75 liter, 597 41 79-01 

WATERFLES
Zorg dat u voldoende vocht binnenkrijgt, maar gebruik geen 
onnodig wegwerpplastic. Deze roestvrijstalen fles heeft een 
versterkte, goed sluitende dop en een lip voor een karabijnhaak  
of riem aan uw rugzak.

0,5 liter, 597 41 81-01 
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HUSQVARNA XPLORER

XPLORER VRIJETIJDS KLEDINGCOLLECTIE

TROLLEYTAS, 90L
Trolleytas, inhoud 90L, perfect om al uw benodigdheden  
te transporteren. Een U-vormige rits aan de bovenkant 
maakt gestructureerd inpakken makkelijker, terwijl de 
spuitgegoten zijkant en bodem zorgen dat de tas stevig 
rechtop blijft staan zonder steun. Voor extra gemak 
worden opbergzakken meegeleverd, én een ID-vak  
voor gemakkelijke herkenning. 

593 25 81-01 

RUGZAK, 30L
Een comfortabele rugzak van hoge kwaliteit voor  
alle soorten weer, gemaakt van duurzaam TPU/ribstop-
materiaal waardoor de binnenkant droog blijft en de 
rugzak bovendien gemakkelijk te reinigen is. Grote vakken 
voor spullen zoals uw laptop, waterfles en thermosfles  
en een oprolbare afdichting, die op twee manieren dicht 
kan om het water buiten te houden.

593 25 82-01 

KWALITEITSKLEDING  
VOOR KWALITEITSTIJD
Blijf ook na het werk comfortabel – en klaar voor wat die kostbare  
tijd te bieden heeft. Met de Husqvarna Xplorer vrijetijdscollectie bent  
u voorbereid op de allerbeste outdoor ervaring, zonder ooit afbreuk  
te doen aan comfort, pasvorm – of stijl. De kleding en uitrusting zijn 
allemaal gemaakt van materialen van een hoge kwaliteit en  
aangepast aan het leven in de natuur.

FLEECEJACK
Het fleecejack is een heerlijke metgezel in alle seizoenen.  
Op koude dagen vroeg in het voorjaar of in de herfst is  
het een prettige tussenlaag of een comfortabele overjas.  
Het jack is verkrijgbaar in zowel heren- als damesmaten, 
zodat u uw optimale pasvorm kunt vinden.

Dames, staalgrijs, XS–L, 593 25 22-xx 
Heren, granietgrijs, XS–L, 593 25 23-xx 

T-SHIRT FOREST CAMO
Het T-shirt met korte mouwen is verkrijgbaar in 
uniseksmaten en in onze grijsgekleurde print, forest camo. 
Het T-shirt is ideaal om onder een sweater te dragen voor 
meer warmte of afzonderlijk bij warmere temperaturen. 
Maat XS–XXL.

593 25 24–XX 

OUTDOOR BROEK
Comfortabele en duurzame broek voor outdoor activiteiten, met 
4-weg stretchstukken op de knieën. De achterkant is versterkt  
op de kwetsbare delen en voorgevormde knieën voor nog meer 
comfort en bewegingsvrijheid. Taille en lengte zijn eenvoudig  
in te stellen voor een perfecte pasvorm.

Dames, antracietgrijs/paarsblauw, XS–L, 597 43 08-xx 
Heren, antracietgrijs/bosgroen, S–XXL, 597 41 85-xx 
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DUFFEL, 70L
Een duurzame 70L duffeltas gemaakt van sterke 
materialen met slimme eigenschappen voor elk doel. Het 
buitenmateriaal, tentdoek, houdt uw spullen droog en is 
gemakkelijk te reinigen. Het binnenvak van mesh maakt 
opbergen gemakkelijker en voor extra gemak worden 
schouder band en twee opbergtassen meegeleverd.

593 25 83-01 

FLEECE BODYWARMER
Houd uw armen vrij, maar blijf wel warm. De fleece bodywarmer 
is ideaal voor veel outdooractiviteiten zoals het zagen van 
haardhout of werken in de tuin. Het gebreide fleecemateriaal  
is comfortabel en zacht en de bodywarmer is verkrijgbaar in 
dames- en herenmaten voor een optimale pasvorm.

Dames, staalgrijs, XS–L, 593 25 43-xx 
Heren, granietgrijs, XS–L, 593 25 44-xx 

T-SHIRT BARK CAMO
Het T-shirt met lange mouwen is een perfecte keuze 
wanneer u niet op het weer kunt vertrouwen en laagjes 
moet dragen. Het T-shirt is verkrijgbaar in uniseks  
maten en gemaakt in een donkergroene kleur met ons 
Husqvarna kroonlogo in schors-camoprint. Fantastisch 
voor de klussen van alledag. Maat XS–XXL.

593 25 31-xx 

COL
De col is speciaal ontwikkeld voor die extra warmte en 
om te voorkomen dat de wind u afkoelt tijdens 
makkelijke werkzaamheden in het bos of op winderige 
en koude dagen. De col is verkrijgbaar in oranje met 
onze bark-camoprint met het Husqvarna logo. 

593 25 76-01 

BEANIE PIONEER SAW
De beanie is verkrijgbaar in zwart met een vergrote 
print van onze pioneerzaag op de voorkant. Gemaakt 
van ademend Coolmax materiaal.

593 25 37-01 

SHELLJACK
Een ademende en waterafstotende jas met flexibele 
4-weg stretch materiaal wat u het beste comfort geeft. 
Voorzien van getapete naden en slimme eigenschappen 
zoals een gepolsterde zak voor een mobiele telefoon, 
verborgen ventilatie onder de mouwen voor een 
instelbare luchtvoorziening en een haak-en-lussluiting 
op de mouwen.

Dames, paars, XS–L, 593 25 04-xx 
Heren, bosgroen, XS–L, 593 25 05-xx 

PETTEN
Zonnig of niet, de Husqvarna pet is altijd een favoriet. 
Deze collectie biedt petten in drie stijlen: een vintage 
oranje pet met een verstelbare haak-en-oog met een 
print van onze pioneer zaag, een granietgrijs canvas pet 
met verstelbare leren band en een vintage donkergroene 
pet met verstelbare leren band en onze bosgroene 
schors-camoprint met een oranjerood vizier. Voor alle 
petten geldt dat u het riempje aan de achterkant kunt 
verstellen zodat de pet perfect op uw hoofd past. 

Pioneer saw, oranje,  
593 25 39-01  
Granite Leather patch, granietgrijs,  
593 25 40-01  
Bark camo, bosgroen,  
594 72 97-01 

WINTER BEANIE
Op de koudere dagen wanneer  
u extra warmte nodig hebt, biedt 
deze beanie comfort en een 
warm gevoel. Gemaakt in Zweden 
van traceerbaar merinowol. 
Antracietgrijs.

593 25 38-01 

HOODIE
Deze hoodie, met een ideaal comfort als een extra laag  
of als jack, is een geweldige outdoormetgezel. Met uniseks 
maten is de hoodie geschikt voor zowel dames als heren. 
Gemaakt van comfortabele materialen en door de kleur 
mosgroen voelt u zich een met de natuur.

597 93 12-xx 
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HUSQVARNA CARE™ PRO

HUSQVARNA CARE™

MEER DAN ALLEEN 
SAMENWERKING
Bij de aankoop van een Husqvarna-product hoort een compleet supportsysteem  

van kwaliteit en betrouwbaarheid. Een belangrijk deel van de ervaring is dat u er 

zeker van kunt zijn dat uw producten altijd de best mogelijke zorg krijgen en dat  

de juiste reserveonderdelen en de juiste componenten worden gebruikt.  

 Met Husqvarna Care™ PRO bieden we een groot aantal servicedeals en voordelige 

financierings- en leaseopties. Via ons gespecialiseerde dealernetwerk heeft u  

ook toegang tot onze expertise en servicemogelijkheden plus een systeem van 

24-uurs levering van originele Husqvarna onderdelen in urgente gevallen.

 Husqvarna Care™ PRO is ontwikkeld om u en uw bedrijf de bedrijfstijd en gunstige 

kosten te bieden die nodig zijn voor een succesvolle onderneming. Wij zorgen.  

Dan hoeft u dat niet.

UITGEBREIDE GARANTIE

EXTRA GEMOEDSRUST
Betrouwbare gereedschappen moeten nog steeds betrouwbare garantieopties hebben.  
Onze Auto mower®-robotmaaiers worden geleverd met een standaardgarantieperiode van één  
jaar, maar u kunt deze eenvoudig verlengen met een extra periode van twee jaar. Voor al onze 
kettingzagen betekent de uitgebreide garantie dat u de mogelijkheid hebt om de garantieperiode 
van één jaar met een extra jaar te verlengen.

 Verlengde garantie voor Automower® – nog twee jaar extra
 Verlengde garantie voor kettingzagen – nog één jaar extra

HUSQVARNA DEALERS

KENNIS EN ERVARING
Husqvarna heeft een wereldwijd dealernetwerk en uw lokale Husqvarna dealer staat altijd 
klaar om te helpen met professionele producten voor uw specifieke toepassing en geeft ook 
onderhoudsadviezen en kan service uitvoeren. En als u uw lokale Husqvarna dealer nog niet  
hebt gevonden, kunt u gewoon de dealerlocator op www.husqvarna.com gebruiken.

HUSQVARNA ORIGINELE ONDERDELEN

ORIGINELE ONDERDELEN VOOR ECHTE PRESTATIES
Husqvarna Originele Onderdelen zorgen dat uw Husqvarna-product gedurende lange tijd op topniveau 
blijven presteren. Ze zijn specifiek gemaakt om te voldoen aan de dezelfde eisen als de onderdelen die in 
de fabriek worden gebruikt. Regelmatige onderhoud en service met Husqvarna Originele Onderdelen die 
perfect bij het product horen, is de beste manier om een lange bedrijfs tijd en een lange levensduur te 
garanderen, met als extra voordeel de veiligheid en geweldige Husqvarna-ervaring.
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Voor meer informatie over 
Husqvarna Care™ PRO op uw 
specifieke markt kunt u kijken  
op www.husqvarna.com



Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other  
product and feature marks are trademarks of Husqvarna Group or its licensors.

Husqvarna Nederland BV – Almere

www.husqvarna.com/nl

Husqvarna Belgium nv – Zaventem

www.husqvarna.com/be-nl
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*Lees meer op husqvarna.com/fleetservices voor voorwaarden en bepalingen.

■ Bewaak en bestuur uw robotmaaiers
■ Volledige controle over de voorraad
■ Locatie van alle apparatuur
■ Bijgewerkte gebruiksstatistieken
■ Basis voor onderhoud/vervanging
■ Open platform: Koppel al uw machines

3 MAANDEN 
GRATIS OP 

PROEF*
Geen abonnementskosten 

voor sensoren binnen  
de proefperiode.


