
L E T  I N O V A C I J

HUSQVARNA  
JESEN 2019

Ob nakupu katerekoli verižne motorne 
žage serije 500 prejmete Husqvarna 
hibridno jakno v vrednosti 79,- €* 
brezplačno.

Ob nakupu motorne žage 120 Mark II 
in 130 prejmete Husqvarnino jubilejno 
kapo brezplačno. 

Izjemno tiha robotska kosilnica za 
manjše travnate površine. Primerna 
za odprte površine do 600 m² z manj 
ovirami. Premaguje širše prehode in 
manjše naklone do 25 %.

+ +

179,- €*/199,- €* (120 Mark II/130)
999,- €*
*brez instalacijskega materiala

BREZPLAČNA JAKNA BREZPLAČNA KAPA AUTOMOWER® 105

120 Mark II 130

Robert Čuk 
• 3x evropski prvak     
   European Logging  
   Contest Demo Forest 
• 6x državni prvak   
   gozdnih delavcev

Janko Mazej 
• 9x državni sekaški prvak  

lastnikov gozdov
 



1 LETO
DODATNE

 

GARANCIJE

1 LETO
DODATNE

 

GARANCIJE

+
+

Husqvarna hibridna jakna v 
vrednosti 79,- €* brezplačno Husqvarna hibridna jakna v 

vrednosti 79,- €* brezplačno

MOTORNA ŽAGA 545 MARK II (15“)

Zmogljiva, okretna 50 cm³ motorna žaga za podiranje, 
kleščenje in prežagovanje manjših in srednje velikih dreves. 
50.1 cm³, 2.7 kW, dolžina meča 33–50 cm, 5.3 kg, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq      
in Low Vib

 
729,- €*
Kat.št. 967 69 06-35 

MOTORNA ŽAGA 550 XP®/550 XP®G MARK II

Najproduktivnejša profesionalna motorna žaga v svojem 
razredu. Izredno priročna in okretna, primerna za podiranje, 
kleščenje in hitro prežagovanje manjših in srednje velikih 
dreves.
50.1 cm³, 3.0 kW, dolžina meča 33–50 cm, 5.3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq            
in Low Vib

 
 
od 897,- €* 

MOTORNA ŽAGA                           
HUSQVARNA 450

Zmogljiva, a hkrati enostavna za zagon 
in uporabo. Primerna za kleščenje, 
podiranje in pripravo drv.
50.2 cm³, 2,4 kW, dolžina meča 38 cm, 4.9 kg, Smart 
Start®, Air Injection™ in X-Torq 

 

*dodatno leto garancije brezplačno (ob produktni registraciji)

AKCIJSKI KOMPLET

MOTORNE ŽAGE

X-FORCE IN X-CUT KOMPLET

Komplet vsebuje 15’’ X-Force meč in dve X-Cut verigi SPG33.

74,- €*
namesto 87,19 €*
Kat.št. 593 14 05-02

*dodatno leto garancije brezplačno (ob produktni registraciji)

447,75 €*
namesto 597,- €*
Kat.št. 967 18 78-35

AKCIJA

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

-25%

HUSQVARNA JESEN 2019MOTORNE ŽAGE



1.209,- €*
namesto 1.309,- €*
Kat.št. 966 73 34-18

799,- €*
namesto 969,- €*
*vključno z uležajeno polavtomarsko glavo T45x, 3-krakim nožem za travo, kombiniranim ščitnikom in 
Balance X oprtnikom

+

+

Husqvarna hibridna jakna v 
vrednosti 79,- €* brezplačno

+

+

MOTORNA KOSA 545 RX

Zmogljiva motorna kosa za zahtevno komercialno rabo. Izjemna ergonomija in 
okretnost. Dvignjen nosilec ročaja olajša košnjo na pobočjih. Optimalna dolžina 
vodilne cevi in kotni prenos postavljen pod kotom 35°.
Prostornina: 45,7 cm³, moč: 2,1 kW, teža: 8,9 kg, X-Torq®, Smart Start®, črpalka goriva, enostavna menjava           
rezalne opreme

PROFI AKCIJSKI KOMPLETMOTORNA ŽAGA  
572 XP® / 572 XP®G 

Velika moč, hitro pospeševanje ter  
kombinacija edinstvene ergonomije in  
nizkega nivoja tresljajev. 10% večja  
zmogljivost in do 12% večja rezalna  
moč kot predhodnji model. 
70,6 cm³, 4,3 kW, dolžina meča 45 cm, X-Torq 
6,5 kg/6,6 kg, Smart Start® in AutoTune™.                 
Model XP®G z ogrevanimi ročaji

MOTORNA ŽAGA SERIJE 500

Ob nakupu katerekoli verižne motorne žage serije 500  
prejmete Husqvarna hibridno jakno v vrednosti 
79,- €* brezplačno.

RIDER R 316TsX AWD

Naš najzmoglivejši Rider serije 300 je opremljen z inovativno tehnologijo za duše- 
nje hrupa in s čemer je omogočena večja moč V-Twin motorja. Ta prednost skupaj z 
vsekolesnim pogonom in servo volanom omogoča tudi semiprofesionalno rabo.
Kawasaki FS Series V-Twin, hidrostatičen štirikolesni pogon, servo volan.  
Opcija Combi kosilnih enot: 94, 103 ali 112 cm.

7.999,- €* (vklj. s Combi 103 in snežno desko)
*snežna deska brezplačno
Kat.št. riderja 967 84 75-01 / Kat.št. snežne deske 966 41 59-01

MOTORNA ŽAGA 120 MARK II in 130

Ob nakupu motorne žage 120 Mark II in 130 prejmete 
Husqvarnino jubilejno kapo brezplačno. 

179,- €* / 199,- €* (120 Mark II / 130)
Kat.št. 967 86 19-03 / 967 10 84-01 (120 Mark II / 130)

+120 Mark II 130

AKCIJSKI KOMPLET

AKCIJA

1.159,- €*
namesto 1.259,- €*
Kat.št. 966 73 31-18

+

Technical majica s kratkimi 
rokavi High Viz v vrednosti    

46,91  €* brezplačno

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

-100 €

HUSQVARNA JESEN 2019 MOTORNE ŽAGE / MOTORNE KOSE / RIDER



DOPASNE HLAČE CLASSIC

Zaščita pred urezom razred 1.  
20 m/s  s povečano zaščito na kolenih.  
Žep za gozdarski meter.

Velikosti: 44, 46, 48, 50, 52,     
54, 56, 58, 60, 62, 64

DELOVNE ROKAVICE CLASSIC

Trpežne rokavice. Dlan iz kozjega 
usnja in hrbtna stran iz elastana. 
Univerzalna velikost

12,- €*
namesto 13,25 €*
Kat.št. 579 37 99-10

USNJENI ČEVLJI CLASSIC

Škornji s kovinsko kapico in zaščito 
pred urezom Razred 1. 20m/s,   
ojačanimi mikrovlakni in mrežasto 
podlogo iz poliestra.

Velikosti: 39–47

NARAMNICE

Široke in nastavljive po dolžini. Z  
usnjenimi zankami ali kovinskimi  
zaponkami za dopasne hlače.

GOZDARSKI PAS 
KOMBI-SET 1

Gozdarski pas FLEXI, nosilni pas, 
kombiniran tok z žepom za klin, 
držalo za pile in kombiniran ključ. 
Univerzalna torba, držalo za orodja, 
kombiniran tok.

GOZDARSKI PAS 
KOMBI-SET 2

Gozdarski pas FLEXI, nosilni pas, žep 
za klin, držalo za pile in kombiniran 
ključ. Univerzalna torba, držalo za 
orodja, kombiniran tok z držalom za 
kline.

BIOLOŠKO VERIŽNO OLJE 
X-GUARD

Razgradljivo rastlinsko olje z  
vrhunskim mazanjem, izboljšana 
odpornost na oksidacijo in funkcio- 
nalnost tudi v ekstremnih pogojih.  
Olje je biorazgradljivo in  
nestrupeno za ljudi in okolje.

ZAŠČITNA & DODATNA OPREMA

ČELADA FUNCTIONAL

6-točkovno vpetje tekstilnih nosilnih 
pasov, UltraVision vizir, glušniki, zaščita 
tilnika, svetleča fluorescentna barva.

JAKNA CLASSIC

Jakna za občasna dela na prostem 
kot je npr. priprava lesa za kurjavo. 
Izdelana iz visoko kakovostnega in 
trpežnega keperja - grobo tkano 
platno iz poliestra in bombaža. 
 
Velikosti: 46–62

169,- €*
namesto 183,- €*
Kat.št. 586 44 71-xx

19,- €*, namesto 22,10 €*
Kat.št. 505 61 85-10 (usnjene zanke) 
Kat.št. 505 61 85-00 (kovinske sponke)

199,- €*
namesto 218,- €*
Kat.št. 593 83 72-01

199,- €*
namesto 218,- €*
Kat.št. 593 83 72-02

4,40 €*, namesto 5,20 €*
Kat.št. 596 45 73-01 (1 LITER)

17,70 €*, namesto 20,90 €*
Kat.št. 596 45 73-02 (5 LITROV)

59,- €*
namesto 70,- €*
Kat.št. 576 41 24-02

66,- €*
namesto 71,30 €*
Kat.št. 582 33 51-xx

89,- €*
namesto 107,99 €*
Kat.št. 582 33 58-xx

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

HUSQVARNA JESEN 2019ZAŠČITNA / DODATNA OPREMA



199,- €*
namesto 244,10 €*
Kat.št. 582 33 35-xx

249,- €*
namesto 290,50 €*
Kat.št. 582 33 44-xx

299,- €*
namesto 326,80 €*
Kat.št. 578 78 56-xx

HLAČE TECHNICAL

Ojačitve iz materialov Aramid in 
Cordura®, lahek stretch material in 
ozek kroj poskrbijo za visoko udobje 
nošenja.
Velikosti: 46/48, 50/52, 
54/56, 58/60, 62/64

ČELADA TECHNICAL

Nizka teža, UV indikator, inovativni 
sistem zračenja, 6-točkovno vpetje 
nosilnih paskov, večji vidni kot         
zahvaljujoč novemu dizajnu vizirja.

119,- €*
namesto 142,60 €*
Kat.št. 585 05 84-01

KOMBINIRANA POSODA

Integriran predal za orodje in pogosto 
rabljene dele. Ustreza najzahtevnejšim 
EU standardom in normam.
5,0/2,5 l

49,- €*
namesto 53,70 €*
Kat.št. 580 75 42-01

GOZDARSKI METER 

Napenjanje im menjava vzmeti 
brez odvijanja vijakov ampak s 
pomočjo enega gumba. Merilni trak 
je označen na obeh straneh in je na 
voljo tudi kot nadomestni del.

BALZAM ZA USNJE

Za mehko in udobno usnje čevlja. 
Odbija vodo in umazanijo.

9,- €*
namesto 10,70 €*
Kat.št. 590 65 22-01

ČEVLJI TECHNICAL 24

Robustni in lahki profesionalni 
gozdarski čevlji. Zaščita pred urezom 
razred 2, 24 m/s. Izjemno prileganje 
in ojačitve na gležnju, podplatu in 
kapici. izdelani so iz Sympatex® 
membrane, ki zagotavlja 100 %      
vodoodpornost in dihanje. Zaščita 
proti obrabi.

Velikosti: 36–48

MAJICA TECHNICAL Z   
DOLGIMI ROKAVI

Idealna za težko delo v vročem vre-
menu. Ta hitro se sušeča majica ima 
zadrgo na prednjem delu, podaljšan 
hrbtni del in lahko dostopen žep z 
zadrgo na sprednjem delu. 
Velikosti: 46–66

39,- €*
namesto 42,40 €*
Kat.št. 501 72 03-xx

HLAČE TECHNICAL ROBUST

Izredno robustne zahvaljujoč   
ojačitvam v koraku in gležnjih. 
Stretch material na zadnji strani 
hlačnic zagotavlja veliko udobje.
Velikosti: 46/48, 50/52, 
54/56, 58/60, 62/64

ROKAVICE TECHNICAL

Udoben, ozki kroj. Kozje usnje s  
podloženo dlanjo in s tkanim 
jerseyem in z gobo podloženim 
elastanom na hrbtni strani. 
Velikosti: 9, 10 in 12

JAKNA TECHNICAL

Jakna iz robustnega 4-stransko    
raztegljivega materiala in odprtinami 
za zračenje na spodnjem delu hrbta.
Velikosti: 46/48, 50/52, 54/56,  
58/60, 62/64

169,- €*
namesto 207,40 €*
Kat.št. 582 33 21-xx

24,- €*
namesto 30,50 €*
Kat.št. 579 38 04-xx

49,- €*/59,- €*
namesto 57,80 €*/ 67- €*
Kat.št. 586 99 75-01 (15 m) / 586 99 75-02 (20 m)

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

HUSQVARNA JESEN 2019 ZAŠČITNA / DODATNA OPREMA



MOČNO SRCE!
Akumulatorski stroji Husqvarna zagotavljajo enako zmogljivost kot primerljivi stroji z bencinskim 
motorjem. Vendar so brez izpušnih plinov in tresljajev. Srce vsega so pa zmogljivi akumulatorji, ki 
se hitro napolnijo in se lahko med stroji izmenjavajo.

OBSEŽEN PRIBOR.

Naša ponudba obsega celo vrsto premišljeno  
zasnovanega in praktičnega pribora. Od hitrih polnilcev 
do torb za prenašanje in shranjevanje. Vse v  
preizkušeni Husqvarna kakovosti.

KOMPLETNA PONUDBA.

Ne glede na to ali potrebujete 
kosilnico, verižno žago, trimer, 
koso ali škarje za živo mejo. 
Husqvarna ima za vsako  
aplikacijo ustrezen  
akumulatorski stroj.

INTELIGENTNA POVEZLJIVOST.

Z aplikacijo Husqvarna Connect dobite 
informacije o stroju v realnem času, 
lahko poiščete servisnega prodajalca 
in odpravite težavo na licu mesta. Za 
večje strojne parke ponuja Husqvarna 
lasten sistem upravljanja strojnega parka 
s samostojno aplikacijo, ki se imenuje 
Husqvarna Fleet Services.

EN AKUMULATOR ZA VSE 
APLIKACIJE.

Isti akumulator lahko uporabljate 
in ga brez težav menjujete iz   
enega v drug stroj kot je npr.  
trimer, pihalnik, verižna žaga, 
kosilnico ali škarje za živo mejo. 

ZAŠČITENO JEDRO.

Vse naše akumulatorje smo razvili 
sami in so koncipirani tako, da 
jim tudi pogosta in groba raba ne 
škodujeta. Vse občutljive   
komponente in celice so vdelane 
in dobro zaščitene pred dežjem in 
umazanijo.

UMIRJENO SRCE BIJE DLJE.

Delate lahko tudi pri višjih temperaturah, saj se  
akumulatorji Husqvarna ponašajo s sistemom aktivnega 
hlajenja, ki življenjsko dobo celic bistveno podaljša.

Cikli polnjenja Domača raba: 600
Cikli polnjenja Profesionalna raba: 1.500

2-LETNA GARANCIJA

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene 
 maloprodajne cene z ddv.

HUSQVARNA JESEN 2019AKUMULATORSKI STROJI



AKCIJSKI KOMPLET AKCIJSKI KOMPLET

++

SNEŽNA FREZA ST 224

Manjša snežna freza primerna za lastnike hiš, ki imajo za 
očistiti sneg z večjih dovozov in poti v vseh snežnih  
razmerah. Električni zago in ogrevani ročaji.

Motor: 208 ccm Husqvarna, pogon: frikcijski,
delovna širina: 61 cm

1.399,- €*
Kat.št. 961 91 00-87

VISOKOTLAČNI ČISTILNIK  
HUSQVARNA PW 360

Zmogljiv in z zelo dolgo ojačano visokotlačno
cevjo. Udoben oprijem Low Force in 
indukcijski motor in aluminijasta črpalka 
za še zanesljivejše delovanje.

Maks. tlak: 160 barov, pretok vode: 410-500 l/h, 
moč: 2.3 kW, dolžina cevi: 10 m

NOVO
Z GOVORNIM 

UKAZOM

Smart Home povezljivost

Unikaten dizajn

5 let garancije

VISOKOTLAČNI ČISTILNIK 
HUSQVARNA PW 450 / 460

Velik in zmogljiv z robustno medeninasto 
črpalko. Reguliranje tlaka, notranji  
rezervoar za čistilno sredstvo.  
Indukcijski motor, Low Force,  
predal za shranjevanje priključkov.

Maks. tlak: 150/160 barov, pretok vode: 540-610 / 
 570-650 l/h, moč: 2,9 / 3,3 kW, dolžina cevi: 13 /15 m

SNEŽNA FREZA ST 430T

Večja snežna freza za komercialne uporabnike.  
Hidrostatičen pogon z gosenicami. Kovinska krmilna  
konzola. Izredna robustnost in okretnost, ki sta potrebni za 
dnevno čiščenje tudi steptanega snega s pločnikov, dovozov 
in javnih poti.

Motor: 420 ccm Husqvarna EFI,  
pogon: hidrostatičen z gosenicami,  
delovna širina: 76 cm

Priskrbite si 5 let garancije                         
še do  19.12.2019!

STRMINA JE NJEGOVA
PREDNOST.
Husqvarna Automower® 435X AWD   

* brez instalacijskega materiala 
Kat.št. 967 85 33-12

• vsekolesni pogon
• kosi površine do 3.500 m²
• premaguje naklon do 70% 
• X-LINE dizajn z LED  
  žarometi 

• Automower® Access  
(intuitivno krmiljenje)
• Automower® Connect  
(GPS sledenje v primeru kraje)
 

4.997,- €*  

389,- €*
PW 360 Kat.št. 967 67 78-01
+ darilo komplet za čiščenje vozila & šampon za vozilo v vrednosti 67,83 €*

549,- €* / 619- €*
PW 450 Kat.št. 967 67 79-01 / PW 460 Kat.št. 967 67 80-01
+ darilo talna šoba SC400 & šampon za kamen/les v vrednosti 105,62 €*

4.199,- €*
Kat.št. 961 93 01-34

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

HUSQVARNA JESEN 2019 AUTOMOWER / VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI / SNEŽNE FREZE
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Kot proizvajalec visokokakovostnih in zmogljivih strojev za gozd in vrt, se Husqvarna čuti dolžno svojim strankam - ob nakupu predati stroj, ki celo presega njihova 
pričakovanja glede varnosti in uporabe. Naši pooblaščeni servisni prodajalci, ki so za to posebej usposobljeni, bodo opravili Pregled pred dobavo (PDI), da vam bodo predali 
za uporabo pripravljen stroj in vas tudi poučili o varnem delu s strojem.

Vaša prednost je, da ste lahko prepričani v to, da boste prejeli delujoč stroj za ustrezno delo. Prav tako lahko pričakujete strokovno obrazložitev in prikaz ter delovanje vseh 
varnostnih naprav na stroju. Pomembno za vas: Pravilno opravljen Pregled pred dobavo je temeljni pogoj za priznavanje garancije.

+ +

XPLORER OBLAČILA 

Komplet vsebuje:

• Softshell jakna ženski model (velikost XS-L) ali  
moški model (velikost S-XXL)

• Nahrbtnik (30 L)
• kapa

AKUMULATORSKI PAKET

Husqvarna akumulator + Husqvarna polnilec:

109,50 €* namesto 219,- €*
Akumulator BLi20 + polnilec QC80

162,50 €* namesto 325,- €*
Akumulator BLi200 + polnilec QC330

Akumulator BLi200 kat.št. 967 09 19-01 /  
Polnilec QC330 kat.št. 967 09 14-01 

AKCIJSKI KOMPLET AKCIJSKI KOMPLET

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 sprememb oblike, tehnike, 
opreme in cene. Za tiskarske napake v tem prospektu ne prevzemamo odgovornosti. 
Navedena akcijska ponudba velja od 1.09. do 15.12.2019 oz. do odprodaje zalog. 

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

-50%

*Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv.

119,- €*
Jakna moški model kat.št. 593 25 05-xx 
Jakna ženski model kat.št. 593 25 04-xx  
Nahrbtnik kat.št. 593 25 82-01 
Kapa kat.št. 594 72 97-01  

Akumulator BLi20 kat.št. 967 09 17-01  
Polnilec QC80 kat.št. 967 33 56-31 

AKTIVNO HLAJENJE. 
Poskrbi za daljšo življenjsko 
dobo akumulatorja. Hlajenje 
poteka med polnjenjem s 
hitrim polnilcem in pri delu s 
stroji, ki imajo veliko porabo 
energije.

HUSQVARNA JESEN 2019XPLORER OBLAČILA / AKUMULATORSKI PAKET


