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od 429,- €*/od 559,- €*
brez akumulatorja                   vklj. z akumulatorjem 
in polnilne postaje                    in polnilno postajo

 
HUSQVARNA 
POMLAD 2019  

545 MARK II
od 729,- €*
550 XP®/XP®G MARK II 
od 897,- €*

*Akcija ob nakupu do 30. 6. 2019

1-leto dodatne
garancije za 
poklicne
uporabnike
(maks. 1.000 obratovalnih ur)

OB NAKUPU 
AUTOMOWER® X-LINE SERIJE 
MODELA (450X, 430X, 315X) 

BREZPLAČNO  
prejmete 

1 x trimer 115iL,  
1 x akukmator BLi10,  
1 x polnilno postajo QC80  
v vrednosti 289,– €*

+

AKUMULATORSKI PAKET 2-LETNA GARANCIJA*BREZPLAČNI TRIMER

1 LETO
 

1. 4. – 30. 6. 2019

DODATNE
GARANCIJE



AUTOMOWER® 435X AWD

4.997,- €*

* brez instalacijskega materiala

OPRAVI TUDI Z OZKIMI 
PREHODI

NAPREDNA NAVIGACIJA AUTOMOWER® CONNECT ZADOVOLJNI SOSEDJE 

HUSQVARNA PREDSTAVLJA:
PRVA ROBOTSKA KOSILNICA 
Z VSEKOLESNIM POGONOM
Robotska kosilnica Husqvarna Automower® AWD zagotavlja perfektne rezultate tudi na 
najbolj strmih površinah. Z vsekolesnim pogonom premaguje naklone do 70 % in je pri tem 
še izredno okretna. Edinstveni so tudi rezultati na razgibanih površinah, kakor tudi dva 
ultrazvočna senzorja, ki preprečujeta trke. Zaradi ultra tihih motorjev ga skoraj ne boste 
opazili. S pomočjo aplikacije Automower® Connect pa lahko z njim komunicirate kadarkoli in 
kjerkoli.

Na voljo od maja 2019

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

AUTOMOWER® HUSQVARNA POMLAD 2019 



DELA V DEŽJU KOSI ENAKOMERNOPREMAGUJE NAKLONE NOBENIH SLEDI KOLES

70%

UNIKATEN DIZAJN
Nova robotska kosilnica Husqvarna Automower® 
435X AWD vključuje premium X-Line dizajn  
vključno z zglobnim krmiljenjem za optimalen  
oprijem in okretnost. Gumijast odbijač ščiti  
enkraten izgled in preprečuje praske.  
LED žarometi povečajo vidljivost stroja tako v  
jutranjih urah kot pozno zvečer.

EDINSTVENA
 INTERAKCIJA
Aplikacija Automower® Connect vam omogoča  
nadzor in spreminjanje nastavitev vaše kosilnice od 
koder koli. Dodatna prednost na področju varnosti 
je tudi zaščita pred krajo preko GPS sledenja. Novo 
robotsko kosilnico Husqvarna Automower® 435X AWD 
lahko med drugim tudi enostavno glasovno upravljate 
z digitalnim pomočnikom Alexa ali Google Home.

IZJEMNA ZMOGLJIVOST 
NA STRMINI
Novi AWD modeli robotskih kosilnic Husqvarna 
Automower® so bili razviti in izdelani prav za 
najbolj zahtevne vrtove. Premagujejo nagibe do 
neverjetnih 70 % (35°) in tudi v teh razmerah 
zagotavljajo absolutno perfektne rezultate košnje.

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

HUSQVARNA POMLAD 2019  AUTOMOWER®



AUTOMOWER® CONNECT GPS MODUL
Z Automower® Connect lahko svojo robotsko kosilnico 
Automower® 310, 315, 315X, 420, 430X, 440 in 450X upravljate s 
pametnim telefonom. Z aplikacijo na telefonu lahko pošiljate vaši 
kosilnici ukaze za začetek, prenehanje košnje ali jo pošljete v 
polnilno postajo, kakor tudi preverjate in spreminjate nastavitve. 
V primeru kraje pa lahko preko integriranega GPS sistema 
najdete lokacijo kjer se kosilnica nahaja. Z modulom prejmete 
brezplačno še 10 let brezplačne povezave z vašo kosilnico. V 
robotskih kosilnicah Automower® X-Line serije je Automower® 
Connect že del standardne opreme.

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

AUTOMOWER® HUSQVARNA POMLAD 2019 

AUTOMOWER® X-LINE
Izjemno tihe robotske kosilnice, z visoko inteli-
genco košnje, so idealne za velike in kompleksne 
travnate površine z ozkimi prehodi in nakloni do  
45 %. Automower® kosilnice so pa prav tako 
primerne za manjše vrtove v katerih je čas košnje 
omejen. Ponašajo se s standardnimi funkcijami kot 
so z GPS podprta navigacija in X-Line dizajn z LED 
žarometi kakor tudi Automower® Connect@Home 
(Bluetooth) povezavo. V Automower® Connect pa 
je vključeno tudi GPS sledenje v primeru kraje.

CONNECT 10 LET BREZPLAČNO!

AUTOMOWER® 450X
Naklon do 45 % 
Za površine do 5.000 m²

4.397,- €*

AUTOMOWER® 430X
Naklon do 45 % 
Za površine do 3.200 m²

3.197,- €*

AUTOMOWER® 315X
Naklon do 40 % 
Za površine do 1.600 m²

2.397,- €*

Ob nakupu robotske kosilnice 
Automower® serije X-Line modelov 
315X, 430X ali 450X prejmete  
1 x trimer 115iL, 1 x akumulator BLi10 in   
1 x polnilno postajo QC80 v skupni 
vrednosti 289,– €* BREZPLAČNO.

* brez instalacijskega materiala

+ GRATIS



DODATNA OPREMA IN PRIBOR

PRIBOR ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Oprema za enostavno sezonsko čiščenje 
in vzdrževanje vaše robotske kosilnice 
Automower®. Primerno za vse modele.
38,80- €*

GARAŽNA HIŠKA AUTOMOWER®
Ščiti polnilno postajo in robotsko kosilnico 
Automower® pred soncem in dežjem.
217,06- €*

KOMPLET NOŽKOV SWING BLADE
Nova generacija naših varnostnih nožkov s 
podvojeno življenjsko dobo in ostrino.
6 kosov 24,42- €*

AUTOMOWER® 105
Izjemno tiha robotska kosilnica za manjše 
travnate površine. Kompaktnost in majhna 
teža same kosilnice povečata okretnost 
na majhnih površinah. Primerna za odprte 
površine do 600 m² z manj ovirami. 
Premaguje širše prehode in manjše naklone 
do 25 %.

999,– €*

AUTOMOWER® 310
Izjemno tiha robotska kosilnica za travnate 
površine do 1000 m² z več ovirami in 
nakloni do 40 %. Standardno opremljena z 
Automower® Connect@Home (Bluetooth). 
Lahko se opremi tudi z Automower® 
Connect modulom.

1.647,– €*

AUTOMOWER® 315
Izjemno tiha robotska kosilnica za travnate 
površine do 1.500 m² z visoko inteligenco 
košnje je primerna za košnjo površin z več 
ovirami in nakloni do 40 %. Standardno 
opremljena z Automower®  
Connect@Home (Bluetooth) in 
samodejnim prepoznavanjem prehodov, 
električno nastavitvijo višine košnje, 
točkovno košnjo in vremenskim 
časovnikom. Lahko se opremi tudi z 
Automower® Connect modulom.

1.947,– €*

AUTOMOWER® 440
Izjemno tiha robotska kosilnica za travnate 
površine do 4.000 m² z visoko inteligenco 
košnje. Primerna tudi za kompleksne površine, 
težek teren in naklone do 45 %. Ta 
Automower® kosilnica je prav tako 
primerna za manjše vrtove v katerih je čas 
košnje omejen. Standardno opremljena z 
Automower® Connect@Home (Bluetooth) 
in samodejnim prepoznavanjem prehodov, 
električno nastavitvijo višine košnje, točkovno 
košnjo in vremenskim časovnikom. Lahko se 
opremi tudi z Automower® Connect modulom.

3.297,– €*

AUTOMOWER® 420
Izjemno tiha robotska kosilnica za travnate 
površine do 2.200 m² z visoko inteligenco 
košnje. Primerna tudi za kompleksne 
površine z nakloni do 45 %. Standardno 
opremljena z Automower® Connect@Home 
(Bluetooth) in samodejnim prepoznavanjem 
prehodov, električno nastavitvijo višine 
košnje, točkovno košnjo in vremenskim 
časovnikom. Lahko se opremi tudi z 
Automower® Connect modulom.

2.497,– €*

ŽE OD   

29,90 € 

Personalizirajte svoj Automower®. 
Uporabite različne dizajne ali svojo 
fotografijo za pripravo folije za 
polepljenje ohišja robotske 
kosilnice.
  
www.myHusqvarna.com

ZA VSAK IZZIV PRAVA 
AUTOMOWER® ROBOTSKA KOSILNICA
NE GLEDE NA TO KAKŠEN IZZIV VAM JE BILA VAŠA TRATA DO SEDAJ – HUSQVARNA AUTOMOWER®  
BO ZMOGEL VSE MEDTEM, KO SE BOSTE VI SPROSTILI IN UŽIVALI V PROSTEM ČASU.

NOVO

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

HUSQVARNA POMLAD 2019  AUTOMOWER®

* brez instalacijskega materiala

my



AKUMULATORSKA VERIŽNA 
ŽAGA 120i  
Lahka priročna žaga za občasno rabo. 
Inercijska in električna zavora skupaj  
z varnostnim stikalom, ki preprečuje 
nenameren vklop zagotavljajo varno rabo. 
Poganja jo zmogljiv brezkrtačni motor, ki ne 
potrebuje vzdrževanja. 
Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja: brezkrtačni,  
dolžina meča: 12", teža: 3,0 kg (brez akumulatorja)

239,- €*/329,- €*
brez akumulatorja   vklj. z akumulatorjem BLi20  
in polnilne postaje  in polnilno postajo QC80

AKUMULATORSKI TRIMER 
520iLX
Učinkovit, lahek akumulatorski trimer za 
profesionalno rabo. Spremenljiva smer 
vrtenja glave (levo/desno) omogoča, da 
pri košnji trava ne bo padala na potke in 
gredice. Za  7°  zamaknjen ročaj zagotavlja 
prijetno in nenaporno delo. Primerno za 
delo v vseh vremenskih razmerah (IPX4).
Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja: brezkrtačni,  
teža: 3,0 kg (brez akumulatorja)

349,- €*/559,- €*
brez akumulatorja    vklj. z akumulatorjem BLi200  
in polnilne postaje    in polnilno postajo QC330

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA 
ŽIVO MEJO 115iHD45 
Lahke in za rabo enostavne škarje za živo 
mejo za domačo rabo. Varnostno stikalo 
preprečuje nenameren vklop. Dvostranska 
dvojna rezila.
Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja: brezkrtačni,  
dolžina rezila: 45 cm, razmak med zobmi : 25 mm, hitrost 
reza: 3.000 rezov/min, teža: 3,2 kg (brez akumulatorja)

199,- €*/289,- €*
brez akumulatorja    vklj. z akumulatorjem BLi10  
in polnilne postaje    in polnilno postajo QC80

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA 
ŽIVO MEJO 520IHD60/70 
Lahke in tihe akumulatorske škarje za 
živo mejo za profesionalno rabo s 60/70 
cm rezilom. Nastavljiv zadnji ročaj olajša 
vodoravno in navpično obrezovanje. 
Dvostranska dvojma rezila.
Tip akumulatorja: 36 V Li-Ion, tip motorja: 4 krtačni, dolžina 
rezila: 60/70 cm, razmak med zobmi: 32 mm, hitrost 
reza: 4000 (savE 3200) rezov/min, teža: 3,8/3,9 kg (brez 
akumulatorja)

429,- €* / 449,- €*
520iHD60           520iHD70
 
Cena brez akumulatorja in polnine postaje

AKUMULATORSKI TRIMER 
115iL
Lahek in za rabo enostaven teleskopski 
akumulatorski trimer za domačo rabo. 
Optimalen za košnjo travnih robov. 
Opremljen s polavtomatsko glavo z dvema 
nitkama in ščitnikom za rastline.
Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja: brezkrtačni,  
skupna dolžina: 123 – 175 cm, teža: 3,5 kg (brez akumulatorja)

199,- €*/289,- €*
brez akumulatorja  vklj. z akumulatorjem BLi10  
in polnilne postaje in polnilno postajo QC80

AKUMULATORSKI VIŠINSKI 
OBREZOVALNIK 115iPT4
Lahek akumulatorski višinski obrezovalnik z 
veliko zmogljivostjo rezanja in brez direktnih 
emisij. Nizek nivo tresljajev. Teleskopski 
drog omogoča doseg do 4 m. Deljiv drog pa 
olajša transport.
Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja: brezkrtačni,  
skupna dolžina: 235 – 285 cm, teža: 3,5 kg (brez 
akumulatorja)

189,- €*/289,- €*
brez akumulatorja    vklj. z akumulatorjem BLi10  
in polnilne postaje    in polnilno postajo QC80

Husqvarna Aktion 2019

PREPRIČAJTE SE!
AKUMULATORSKI  PROIZVODI 
1 DAN BREZPLAČNO TESTIRANJE!
Dodatne informacije, možnost testiranja  
in pogoji sodelovanja, najdete na 

www.husqvarna.si

NOVO

Na voljo od začetka maja 2019

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

AKCIJA

AKUMULATORSKI STROJI HUSQVARNA POMLLAD 2019 



AKUMULATORSKI PAKET LC 347IVX 
Akcijski komplet vključuje: 
LC 347iVX 
2 x profi akumulator BLi200 (2 x 5,2 Ah) 
1 x polnilna postaja QC330

899,- €* 
namesto 1.153,- €*

AKUMULATORSKI PAKET LC 353IVX 
Akcijski komplet vključuje: 
LC 353iVX 
2 x profi akumulator BLi200 (2 x 5,2 Ah) 
1 x polnilna postaja QC330

929,- €* 
namesto 1.193,- €*

AKCIJSKI KOMPLETI KOSILNIC

ENOTEN AKUMULATORSKI 
SISTEM
Naši akumulatorji se lahko uporabljajo
in izmenjujejo v vseh naših akumulatorskih
strojih, tako za domačo kot za profesionalno 
rabo. Za uporabnika pomeni to maksimalno 
fleksibilnost pri rabi različnih strojev.

ENOTEN AKUMULATORSKI 
SISTEM
VSI AKUMULATORJI HUSQVARNA 
USTREZAJO ZA SKORAJ VSE NAŠE 
AKUMULATORSKE STROJE.

NAŠI AKUMULATORJI IMAJO 
ŽIVLJENJSKO DOBO DO 1500 CIKLOV

AKTIVNO HLAJENJE
Aktivno hlajenje poskrbi za daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Hla-
jenje akumulatorja poteka med polnjenjem s hitrim polnilcem in pri delu 
s stroji, ki imajo veliko porabo energije (verižne žage, pihalniki). Hlajenje 
poskrbi za optimalno temperaturo celic in tako zagotavlja daljše delo z 
enim polnjenjem in daljšo življenjsko dobo samega akumulatorja.

UPORABNO V VSAKEM VREMENU*
Naši akumulatorski stroji se lahko uporabljajo v vsakem vremenu. Ne dež, ne 
vlaga ali vročina ne vplivajo na njihovo zmogljivost.
*izjeme serje 100

AKUMULATORSKI PAKET LC 247IX 
Akcijski komplet vključuje: 
LC 247iX 
2 x profi akumulator BLi200 (2 x 5,2 Ah) 
1 x polnilna postaja QC330

DO 1500 
CIKLOV

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

799,- €* 
namesto 1.053,- €*

HUSQVARNA POMLAD 2019  AKUMULATORSKI STROJI



ŽAGA 130 MARK II
Zanesljiva žaga za domačo rabo. Popolna 
vrtna žaga za občasno rezanje drv in 
sečnjo manjših dreves. X-Torq® motor 
in črpalka goriva poenostavita zagon in 
rokovanje.
Prostornina: 38 cm³ 
Moč: 1,55 kW 
Dolžina meča: 14" 
Teža: 4,7 kg*

199,- €*

NOVI MODEL 
ŽAGA 545 MARK II
Večja zmogljivost, hitrejši rezi in vedno 
pripravljena na delo. Nova motorna žaga 
545 Mark II je sedaj še zmogljivejša in 
produktivnejša kot prej. Standardno je že 
opremljena z novo Husqvarna X-Cut 
verigo in X-Force mečem.
Prostornina: 50,1 cm³ 
Moč: 2,7 kW 
Dolžina meča: ab 15" 
Teža 5,3 kg*

od 729,- €*

NOVI MODELI 
ŽAGE 550 XP® MARK II/550 XP®G MARK II 
Nova 550 XP® Mark II je verjetno najproduktivnejši stroj v svojem razredu. Kot večina 
Husqvarninih motornih žag ima tudi ta model zunanjo sklopko. Zaradi tega je žaga zelo 
priročna in okretna. To je velika prednost pri kleščenju. Standardno je že 
opremljena z novo Husqvarna X-Cut verigo in X-Force mečem. 
Na voljo tudi z gretimi ročaji.
Prostornina: 50,1 cm³, moč: 3,0 kW,  
dolžina meča: od 15", teža: od 5,3 kg*

od 897,- €*
Na voljo od aprila 2019

2-LETNA GARANCIJA 2-LETNA GARANCIJA

NAŠE NOVE ŽAGE 
MARK II 

za profesionalno 
uporabo
(maks. 1.000 obratovalnih ur)

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

za profesionalno 
uporabo
(maks. 1.000 obratovalnih ur)

* brez rezalne garniture

* brez rezalne garniture

* brez rezalne garniture

MOTORNE ŽAGE HUSQVARNA POMLAD 2019 

1 LETO
 

1. 4. – 30. 6. 2019

DODATNE
GARANCIJE

1 LETO
 

1. 4. – 30. 6. 2019

DODATNE
GARANCIJE



MOTORNA KOSA 535 RXT
Profesionalna motorna kosa za delo v najtežjih 
pogojih. Opremljena s kosilno glavo T35 in z 
nožom za travo 300-3. 
Prostornina: 34,6 cm³ 
Moč: 1,6 kW 
Teža: 6,7 kg (brez rezalne garniture)

719,- €*
namesto 757,- €*

KOMBINIRANA MOTORNA KOSA 525 LK
Profesionalna motorna kosa za delo v najtežjih pogojih. 

Opremljena s kosilno glavo T35. Deljiva gred in možnost uporabe različnih priključkov.
Prostornina: 25,4 cm³ 
Moč: 1 kW  
Teža: 4,7 kg 

447,- €* + J-SET BREZPLAČNO!

VARNOSTNA OBLAČILA HUSQVARNA

Polprofesionalna 
uporaba
Gozdarska jakna  
Functional

146,89- €*

Zaščitne hlače 
Functional  
(hlačnice)

od 181,43- €*

Profesionalna 
uporaba
Gozdarska jakna 
Technical

207,36- €*

Zaščitne hlače  
Technical 
(hlačnice)

244,09- €*

Ekstremna 
uporaba
Gozdarska jakna 
Technical Extreme

327,24- €*

Zaščitne hlače   
Technical  
Extreme

371,52- €*

Občasna 
uporaba
Gozdarska jakna  
Classic

71,28- €*

Zaščitne hlače 
Classic  
(hlačnice)

107,99- €*

X-FORCE MEČI
Naši laminirani X-Force meči se odlikujejo po enostavnem 
vzdrževanju, majhni teži in dolgi življenjski dobi. Zahvaljujoč 
spremenjenemu profilu in večjemu verižniku je zagotovljena 
še večja stabilnost verige. Zaradi spremenjenih stranic 
dodatno mazanje verižnika ni več potrebno. Izrezi v sredici 
pa prispevajo k manjši teži meča. Z novim sistemom lakiranja 
pa so meči še odpornejši proti obrabi laka in koroziji.

X-CUT VERIGE
Naše X-Cut verige zagotavljajo dolgotrajno ostrino in življenjsko 
dobo. Oblika rezalnega zoba, mikrostruktura jekla in trdo 
kromiran nanos prispevajo k veliki ostrini in stabilnosti verige. 
X-Cut verige so že v tovarni predhodno raztegnjene. Zaradi tega 
se delovni čas brez prekinitev podaljša, saj takojšnje dodatno 
napenjanje verige ni več potrebno. X-Cut verige so bile razvite 
za najhitrejše in najčistejše rezanje. Da bo brušenje verige lažje 
pa smo dodali zlati člen, ki ga uporabite za začetek in konec pri 
brušenju.

AKCIJSKI KOMPLET

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

AKCIJA

HUSQVARNA POMLAD 2019  VARNOSTNA OBLAČILA/PASI ZA ORODJE IN PRIBOR/VERIGE/MOTORNE KOSE

+

P R O F IS TA N DA R D S TA N DA R D P R O F I

vklj. kosilna glava T35, nož za travo 300-3, kombi ščitnik & oprtnik 
Balance X

+
Priključki za kombinirane kose (opcionalno)



ROKAVICE CLASSIC
Trpežne rokavice za dolgotrajno rabo. Dlan 
iz kozjega usnja, hrbtna stran iz penastega 
laminiranega spandexa in najlonskimi 
neoprenskimi pregibi.  
Ena velikost (velikost 10)
Brez zaščite pred 
urezom.

13,26- €*

SESALNIK WDC 220
Sesalnik za mokro in suho sesanje, ki nudi 
visoko kakovostno zmogljivost in trpežnost 
za osnovno čiščenje. Zmogljivo in zanesljivo 
sesanje, intuitivni elementi za 
upravljanje, pralni poliestrski 
filter in pametno shranjevanje. 
Moč: 1.000 W  
Maks. tlak: 210 barov 
Volumen posode: 20 l  
Teža: 7,5 kg

179,- €*

NOVO

POPOLNA 
GOZDARSKA 
OPREMA

SESALNIK WDC 325L
Kompaktni sesalnik za mokro in suho sesanje, 
ki nudi odlično zmogljivost in trpežnost za 
osnovno čiščenje in tudi zahtevnejšo uporabo. 
Visoko zmogljivo in zanesljivo sesanje,  
intuitivni elementi za upravljanje, pralni 
poliestrski filter, pametno shranjevanje, 
funkcija vklop/izklop in nastavitev 
vrtljajev. Odobren za razred L.
Moč: 1.200 W  
Maks. tlak: 235 barov 
Volumen posode: 25 l 
Teža: 8,5 kg

269,- €*

GOZDARSKI PASOVI FLEXI KOMBI-SET
Z gozdarskimi pasovi Flexi bo vaše gozdarsko orodje Husqvarna zmeraj pri roki.  
Na voljo v različnih izvedbah.

od 208,- €*

VISOKOTLAČNI ČISTILNIK  
HUSQVARNA PW 360
Zelo zmogljiv visokotlačni čistilnik z zelo 
dolgo ojačano visokotlačno cevjo. Udoben 
oprijem Low Force in indukcijski motor za še 
zanesljivejše delovanje.

Maks. tlak: 160 barov 
Pretok vode: 410 – 500 l/h 
Moč: 2.3 kW 
Dolžina cevi: 10 m

389,- €*

VISOKOTLAČNI ČISTILNIK  
HUSQVARNA PW 235
Robusten vsestranski visokotlačni čistilnik 
uporabne zasnove. Aluminijasta črpalka 
zagotavlja daljšo življenjsko dobo.
Maks. tlak: 135 barov 
Pretok vode: 350 – 520 l/h 
Moč: 1.8 kW 
Dolžina cevi: 8 m

169,- €*

NOVO

NOVO

VELIKA IZBIRA  
ZAŠČITNIH ČEALD 

od 51,60- €*

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

DODATNA OPREMA/VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI/SESALNIKI HUSQVARNA POMLAD 2019 



TRAKTOR TS 138M
Za manjše ali srednje velike travnate površine 
in vrtove, s stranskim izmetom. Ročni menjalnik 
s 6 prestavami naprej in eno vzvratno. Opcija 
zbiralnika in BioClip®. Motor B&S Husqvarna 
Series 3125 s tlačnim mazanjem in oljnim 
filtrom, AVS in samodejnim čokom, števec 
delovnih ur.
Moč: 5,7 kW,  delovna širina: 97 cm, teža: 175 kg 

2.099,- €*

TRAKTOR TC 342T
Visoko specificiran vrtni traktor primeren 
za velike površine. Lita prednja prema, 
električen vklop nožev, BioClip® funkcija, 
tempomat, nastavljiv sedež z naslonjali 
za roke. 2-valjni motor Kawasaki, števec 
delovnih ur s servisnim opomnikom.
 
Moč: 13,3 kW, delovna širina: 107 cm, teža: 260 kg, zbirna 
košara: 320 l

4.599,- €*
namesto 5.099,- €*

ZERO TURN® Z 242F
Sedežna kosilnica z ničelnim obračalnim 
krogom krmiljena z ročicami. Hidrostatičen 
pogon preko 2 hidromotorjev ZT-2200, ki ne 
potrebujeta vzdrževanja. V-Twin motor B&S 
Commercial Endurance s 16,2 kW.
Moč: 16,2 kW,  
Delovna širina: 107 cm,  
Teža: 255 kg 

4.999,- €*
namesto 5.499,- €*

RIDER RC 320Ts AWD
Rider s patentiranim pobiralnim sistemom z 
ACTech transportnim polžem. Hidrostatičen 
vsekolesni AWD pogon. Motor B&S 
Endurance V-Twin z  12,6 kW, Opcija kosilne 
enote Combi 103 ali 112 cm.
Moč: 12,6 kW,  
Delovna širina: 103 – 112 cm,  
Teža s kosilno enoto: 382/392 kg 

od 10.199,- €* 
vklj. s kosilno enoto 
COMBI 103

RIDER 216T AWD 
Učinkovit in okreten Rider z veliko praktičnimi 
rešitvami za celoletno rabo. Primeren za 
domače uporabnike. Hidrostatičen vsekolesni 
AWD pogon, motor B&S Intek V-Twin z 9,7 kW. 
Opcija kosilne enote Combi 94 ali 103 cm. LED 
žarometi, števec delovnih ur, nastavljiv volan 
sedež z visokim naslonjalom.
Moč: 9,7 kW,  delovna širina: 94 ali 103 cm 
Teža s kosilno enoto:  
263/273 kg

od 5.639,- €*
namesto 6.389,- €* 
VKLJ. S KOSILNO ENOTO 
COMBI 94

RIDER 214 TC
Opremljen z dvovaljnim V-motorjem, BioClip® 
in zadnjim izmetom! Hidrostatični menjalnik, 
motor B&S Intek, števec delovnih ur in 
nastavljiv volan. 
Moč: 9,7 kW, delovna širina: 94 cm, teža: 244 kg

4.099,- €*
namesto 4.999,- €*
VKLJ. S KOSILNO ENOTO
COMBI 94

    Simbolna slika

RIDER COLLECTION – NOVA GENERACIJA
Vse prednosti Riderja v kombinaciji s patentiranim pobiralnim sistemom! Husqvarna Rider 
Collection je bil razvit posebej za lastnike hiš, ki cenijo celoletno vsestransko uporabnost stroja. 
Inovativen pobiralni sistem ACTech™ podaja pokošeno travo od spredaj nameščene kosilne 
enote v košaro, ki je nameščena na zadnjem delu stroja brez nevarnosti, da bi se kanal zamašil. 
Dodatno pobiralni sistem stiska pokošeno travo, tako da je potrebnih manj praznjenj košare v 
primerjavi z drugimi pobiralnimi sistemi. Vse navedeno, skupaj z intuitivno nameščenimi krmilnimi 
elementi, ki so lahko dosegljivi s sedeža in dolga življenjska doba, spremenijo Rider Collection v 
izjemno uporabno investicijo.

ZAGONSKI SISTEM 
TURN KEY START
Za zagon je potrebno samo 
obrniti ključ ne glede na 
vremenske razmere. 

ENOSTAVNO  
ROKOVANJE 
S pritiskom na gumb lahko kar med 
vožnjo preklopite med košnjo s 
pobiranjem v košnjo z mulčenjem.

UDOBNO  
PRAZNJENJE 
Veliko zbirno košaro 
enostavno spraznite s 
pritiskom na gumb.

ENKRATNA OKRETNOST
Krmiljenje zadnje preme zagotavlja enkratno okretnost 
stroja in olajša, da obvozite in obkosite ovire kot so 
drevesa, grmičevje in gredice na površinah, ki jih kosite,

ENOSTAVNO 
VZDRŽEVANJE
Vse servisne točke Rider 
Collection so lahko dostopne, 
vključno s servisnim položajem 
kosilne enote.

HITRO IN BREZ OSTANKOV
ACTech™ sistem s pomočjo zmogljivega transportnega polža podaja pokošeno travo brez kakršnih 
koli ostankov na pokošeni površini od kosilne enote v zbirno košaro. Ob tem, se pokošena trava tudi 
stisne in je zato potrebnih manj praznjenj košare v primerjavi z drugimi pobiralnimi sistemi.

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

HUSQVARNA POMLAD 2019  KOLESNI STROJI



NOVOXPLORER OBLAČILA ZA PROSTI ČAS

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane. Husqvarna in ostale produktne lastnosti so 
registrirane blagovne znamke Husqvarna AB (publ) kot prikazano na www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.si

Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv veljavne za leto 2019. Cene so zgolj 
priporočila s strani proizvajalca, navedena ponudba je le inforamativna, cene niso niti fiksne niti minimalne. 
Iz navedb in prikazov tega prospekta ni moč uveljavljati nobenih zahtevkov. Pridružujemo si pravico do spre-
memb oblike, tehnike, opreme in cene. Za tiskarske napake v tem prospektu ne prevzemamo odgovornosti. 
Navedena akcijska ponudba velja od 01.04. do 30.06.2019 oz. do odprodaje zalog. 

XPLORER OBLAČILA HUSQVARNA POMLAD 2019 

SOFTSHELL JAKNA 
ŽENSKI 
• 4-way stretch material
• Vodoodporna z varjenimi šivi
• Vijolične barve

• Velikosti od XS do L

119,- €* 
namesto 202,,03- €*

SOFTSHELL JAKNA 
MOŠKI 
• 4-way stretch material
• Vodoodporna z varjenimi šivi
• Gozdnato zelene barve

• Velikosti od S do XXL

119,- €* 
namesto 202,03- €*

... in veliko drugih modelov!

TELOVNIK IZ FLISA  
ŽENSKI 
• Mehak mikroflis v slim-fit kroju
• Jekleno sive barve
• Velikosti od XS do L

59,- €* 
namesto 70,27- €*

TELOVNIK IZ FLISA  
MOŠKI 
• Mehak mikroflis v slim-fit kroju
• Jekleno sive barve
• Velikosti od XS do L

59,- €* 
namesto 70,27- €*


