
SÅGA SNABBARE
SÅGA LÄNGRE
SÅGA BÄTTRE

Vi presenterar den nya generationens motorsågar: 

Husqvarna 550 XP® Mark II 
och 545 Mark II

NYA 
550 XP® MARK II

BÄSTA SKÄRFÖRMÅGAN 
I SIN KLASS

Följ berättelsen på

#newchainsawgeneration
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INSPIRERAS 
AV FRAMTIDEN 
MED KRAFT 
AV ERFARENHET
Nya Husqvarna 550 XP® Mark II och 545 Mark II är motorsågar som är bättre - 

på alla sätt. Det innebär utmärkt skärförmåga med acceleration och 

vridmoment som gör ett bra jobb i alla miljöer. Dessutom har vi ökat 

komforten, kontrollen och manövrerbarheten – allt detta i tillförlitliga och 

hållbara produkter som startar enkelt och fortsätter att fungera så länge du 

behöver dem.

 Sågen är optimerad för fällning, kvistning och kapning, och den fungerar 

som din förlängda arm. En perfekt kombination som hjälper dig att dra nytta 

av all din kunskap och erfarenhet. Prestanda som passar professionellt 

skogsbruk, anpassad efter dig och dina behov.  

En ny väg till det bästa resultatet för en ny generation motorsågar.

SÅGA SNABBARE

BÄST SKÄRFÖRMÅGA
Nya Mark II-generationen av 550 XP® och 545 ger kraft och 
prestanda över förväntan. I jämförelser med den närmaste 
konkurrenten ger 550 XP® Mark II högre* skärförmåga. Det innebär 
en rejäl ökning av den totala effektiviteten. Kort sagt kan du såga 
mer på kortare tid.

SÅGA LÄNGRE

UTFORMAD FÖR ATT HÅLLA LÄNGRE
Husqvarna 550 XP® Mark II och 545 Mark II är byggda för att hålla längre 
och fortsätta jobba, oavsett förhållanden. De har utrustats med en ny 
luftfilterutformning i proffsklass och förbättrad Air Injection™-teknik som 
kan hantera extremt dammiga och smutsiga förhållanden. Luftflödet och 
kylkapaciteten är avsevärt förbättrade jämfört med de tidigare 550 XP®- 
och 545-sågarna, och tillsammans med en ny version av AutoTune™ 
levererar motorsågarna optimerad och verkligt tillförlitlig körtid.

* Tester har utförts av Husqvarna under 2018 i en kontrollerad miljö med en omodifierad Husqvarna 550 XP® Mark II 
som jämfördes med en omodifierad Stihl MS 261 C-M. Mer information finns på husqvarna.se
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60 ÅRS SÅGEXPERTIS
Vi på Husqvarna kan motorsågar. Det är en 
självklarhet för oss. Vi har ju tillverkat några 
av de bästa maskinerna i världen sedan 
1959. Det innebär också att vi vet vilka 
utmaningar du behöver klara när du 
använder dem. Vi har aldrig slutat försöka 
göra framsteg, och göra våra produkter – 
och ditt arbete – bättre. 

SÅGA BÄTTRE

FOKUS PÅ BALANS
På Husqvarna sätter vi alltid användaren i centrum – det 
är en del av företagets DNA. Vi har använt varenda droppe kunskap 
och erfarenhet för att se till att nya 550 XP® Mark II och 545 Mark II 
lever upp till detta. Resultatet är otroligt välbalanserade sågkroppar 
med låga gyrokrafter som ger allra bästa manövrerbarhet och 
hantering, så att du kan arbeta bättre, även under längre 
tidsperioder, utan att bli trött. 
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”SNABBARE OCH 
STARKARE”
#newchainsawgeneration

PÅ INSTAGRAM

@olivia.eggen
Olivia har ärvt sitt intresse för 
skogsbruk från sin far, och hon har följt 
i hans fotspår och arbetat som 
skogsbrukare i fem år. Passionen för 
arbetet grundar sig i den ständigt 
föränderliga naturen och möjligheten 
att vara aktiv. Att vara aktiv är också 
något som hon sysslar med på 
fritiden, som ägnas åt resande, 
klättring, ridning, löpning, yoga 
eller hundträning.

olivia.eggen
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KRAFT OCH 
HASTIGHET SOM GÖR 
SKILLNAD
Snabb och effektiv. Som gör jobbet snabbare än någonsin 
tidigare. Husqvarna 550 XP® Mark II ger skärförmåga på en 
nivå du aldrig sett förut – avsevärt bättre än den närmaste 
konkurrenten*.

SKÄRFÖRMÅGA

OLIVIA EGGEN
Svensk trädvårdsspecialist – om de nya motorsågarna:

VIKTIGA FÖRDELAR

”Det kanske låter självklart, men en effektiv motorsåg är 
oerhört viktigt i mitt yrke. Nya 550 XP® Mark II uppfyller 
kraven, både när det gäller effektivitet och prestanda, 
och kombinationen av kedja, svärd och kraft är helt 
enkelt perfekt.”

ATT SE HELA BILDEN

”I slutändan handlar det om jobbet i sin helhet. Sågen, 
kedjan, balansen, trädet man arbetar med ... Den här 
sågen är snabbare och starkare, och man känner bettet.  
Jag är mer än nöjd med skärförmågan.”

INSPIRERAR TILL ETT BYTE

”Min kollega, som har 20 års erfarenhet som arborist, 
funderar allvarligt på att byta märke efter att ha provat 
nya 550 XP® Mark II – det är verkligen ett gott betyg.”

EN NY STANDARD

”Totalt sett är den verkligen välbalanserad och lätt att 
arbeta med, både för fällning och kvistning. Allt går 
snabbare och efter att man har provat den vill man inte 
arbeta med någon annan.”

*Se husqvarna.se om du vill veta mer om hur jämförelsen gjordes.
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”LIKA TUFF SOM JAG”
#newchainsawgeneration

PÅ INSTAGRAM

@husqvarnaanton
22-årige Anton har varit 
skogsbrukare i tre år och driver i 
dag ett trädfällningsföretag. Hans 
fritid ägnas åt jakt, träning och att 
öva med motorsågarna.  
Hans passion för motorsågar är 
uppenbar i den tid han lägger på att 
öva och i de två gånger han har 
tävlat i World Logging 
Championships.

husqvarnaanton
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”LIKA TUFF SOM JAG”
#newchainsawgeneration

BYGGD FÖR ATT TÅLA 
MER, UTFORMAD FÖR 
ATT HÅLLA LÄNGRE
Damm. Smuts. Värme. Alla gör de sitt bästa för att få 
motorsågen att kärva och överhetta motorn. Som tur är 
har Husqvarnas nya 550 XP® Mark II och 545 Mark II 
skapats för att hålla allt det där borta. Ett antal smarta 
förbättringar och funktioner säkerställer maximerad 
tillförlitlighet, hållbarhet och drifttid för att hålla både 
sågen och dig igång, oavsett förhållanden.

UTHÅLLIGHET

ANTON PETERSSON
Svensk trädvårdsspecialist – om de nya motorsågarna:

IMPONERANDE PRESTANDA

”Den här sågen är galet bra i alla avseenden och man kan 
verkligen se hur mycket tid som har lagts på att designa 
och utveckla den. Jag är så imponerad av hur de presterar, 
och de är båda mina nya förstahandsval.”

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG

”Alla Husqvarna-produkter är tåliga och robusta, men Mark 
II känns ännu mer hållbar. Driften och funktionen är perfekt 
och det blir inga oönskade driftstopp, oavsett varvtalet. 
Och det nya X-Force™-svärdet ger dem en ännu mer 
hållbar känsla.”

LÄTT ATT KOMMA IGÅNG 

”Pålitliga starter är naturligtvis väldigt viktigt. Och de här 
sågarna levererar det som utlovas. Jag har använt den 
under riktigt varma dagar, och upplevde inte ett enda 
problem.”

DETALJKONSTRUKTION

”Den förbättrade filterdesignen är verkligen genomtänkt 
och gör att motorn går mjukt. Det är detaljerna – som 
filterdesignen, det hållbara svärdet och tanklockets design 
– som gör den här sågen så tillförlitlig.”

EN GENOMTÄNKT KOMBINATION

”Hur sågen presterar ute på fältet är alltid ett resultat av 
kombinationen av balans, design och effekt. De här nya 
sågarna känns lätta och enkla att hantera, men kan 
fortfarande leverera imponerande kraft.”
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PÅ INSTAGRAM

@logginglinn
Under World Logging Championships 
i Lillehammer 2018 blev Linn den 
allra första kvinnliga världsmästaren. 
Hon har arbetat med motorsågar i 
nära ett decennium, och de senaste 
två åren professionellt. Hon tror att 
hennes bakgrund inom idrott – både 
fotboll och hockey – står för en stor 
del av hennes framgång.

”JAG ÄLSKAR MITT JOBB”
#newchainsawgeneration
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logginglinn

EN VIKTIG DEL AV 
HUSQVARNAS DNA
Vi på Husqvarna har lång och beprövad erfarenhet 
av att arbeta med manövrerbarhet. Vi har fokuserat på 
användarcentrerad design i 60 år – det är en del av 
företagets DNA. Resultaten är påtagliga i nya Husqvarna 
550 XP® Mark II och 545 Mark II – sågar utformade för att 
vara lätta att hantera med så lite motstånd som möjligt. Så 
att du också kan älska ditt jobb.

MANÖVRERBARHET 

”JAG ÄLSKAR MITT JOBB”
#newchainsawgeneration

LINN ARVIDSSON
Svensk trädvårdsspecialist – om de nya motorsågarna 

NÄR BALANSEN ÄR NYCKELN

”Kombinationen av manövrerbarhet och effekt gör att jag 
kan få mer gjort snabbare, utan att bli trött.”

PRESTANDA

”Nya 550 XP® passar verkligen mig, och den enkla 
hanteringen är perfekt för mitt jobb. För en 50cc är den 
riktigt kraftfull och den presterar utmärkt vid fällning.”

MANÖVRERBARHET

”Med tanke på att det här är riktigt kraftfulla motorsågar 
är de förvånansvärt lätta att hantera, vrida och flytta. Det 
märks att man har arbetat mycket med att få balansen så 
perfekt som möjligt.”

BEKVÄMLIGHET

”Handtagen är bekväma och bra. Jag är vanligtvis alltid 
kall, särskilt om händerna, så jag älskar verkligen 
G-versionen med uppvärmda handtag. Jag brukar ha 
värmen på hela tiden, från oktober till mars.”
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”EN PERFEKT MATCHNING”
#newchainsawgeneration

PÅ INSTAGRAM

@goetzbaumpflege
Martin är certifierad arborist, 
trädklättrings- och motorsågs-
instruktör, och har arbetat med 
trädvård sedan 2000. Under de 
senaste tolv åren har han haft ett eget 
trädvårdsföretag med fyra anställda. 
Förutom motorsågar är hans passion 
hästar och ridning.goetzbaumpflege
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”EN PERFEKT MATCHNING”
#newchainsawgeneration

UTMÄRKTA 
MOTORSÅGAR 
FÖR UTMÄRKTA 
RESULTAT
Det behövs olika verktyg till olika uppgifter. Och till 
olika sågarbeten behövs olika effekt, acceleration och 
flexibilitet. Kombinationen hos nya 545 Mark II och 
550 XP® Mark II ger utmärkt flexibilitet för de ständigt 
föränderliga behoven vid skogsarbete.

FLEXIBEL KOMBINATION

MARTIN GÖTZ
Tysk trädvårdsspecialist – om de nya motorsågarna:

TVÅ I SITT SLAG

”545 är perfekt när man arbetar uppe i trädet, till exempel 
när man gallrar kronor, och jag gillar att den är så lätt att 
starta. Nya 550 XP® kan användas till fällningar och 
fungerar mer som en motorsåg på 60cc för att storleken 
och balanseringen är så optimal.”

ENKLA STARTER

”Båda sågarna är lätta att starta, men fördelen med 
SmartStart™ på 545 Mark II gör att den är enkel att 
använda för alla.”

TILLFÖRLITLIG EFFEKT

”550 XP® Mark II presterar på ett otroligt sätt när det gäller 
skärförmåga. Där jag normalt skulle använda en 60cc-
såg, kan jag nu lita på 50cc. Jag har officiellt bestämt mig 
för att detta är min nya ’trädsåg’.”

EXTREMT IMPONERANDE

”Jag arbetar med några ’extrema’ skogsbrukskillar, 
människor som bryr sig enormt om skärpa. De är alla 
imponerade av den optimerade kombinationen av effekt 
och SP33G-kedjan.”

ANPASSNING TILL DET AKTUELLA JOBBET

”Man måste alltid ha den optimala sågen för jobbet. Med 
tillgång till de två nya 550 XP® och 545 får jag den 
flexibilitet jag behöver för att klara av olika typer av 
uppgifter. De kompletterar varandra väl.”
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INNOVATION NÄR 
DEN ÄR SOM BÄST
Vid utvecklandet av de nya motorsågarna 550 XP® Mark II och 545 Mark II har vi tittat noga 
på varje detalj och varje komponent för att uppnå maximal skärförmåga, hållbarhet och 
manövrerbarhet. Varje viktig del och komponent har tryckprovats noggrant av våra ingenjörer 
samt av erfarna yrkesmänniskor på fältet. Resultatet? Motorsågar med imponerande 
prestanda. I jämförelse med den närmaste konkurrenten ger 550 XP® Mark II högre 
skärförmåga*. Motorsågar du verkligen kan lita på. 

OPTIMERAD 
STARTPRESTANDA
Genom att optimera tändmodulens programvara 
AutoTune™ och förgasarkalibreringen har vi kunnat 
förbättra startprestandan rejält. 

X-CUT™ OCH X-FORCE™ – 
PRESTANDA SOM PASSAR DIG
550 XP® Mark II och 545 Mark II är utrustade med en X-Cut™-
kedja som håller sig vass länge och ger bättre skärkapacitet, 
samt ett X-Force™-svärd med låg vikt och lång livslängd.

UTMÄRKT MANÖVRERBARHET 
MED UTÅTVÄND KOPPLING
Med en utåtvänd koppling är svärdet placerat närmare 
tyngdpunkten. Det innebär att massan är bättre fördelad och 
att det produceras mindre gyrokrafter, vilket ger utmärkt 
manövrerbarhet.

*Tester har utförts av Husqvarna under 2018 i en kontrollerad miljö med en omodifierad Husqvarna 550 XP® Mark II som jämfördes med en omodifierad Stihl MS 261 C-M. Mer information finns på husqvarna.se
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EXAKT FÄLLNING
Den färgade siktlinjen på startmotorhuset hjälper dig att 
åstadkomma bästa möjliga riktskär vilket ger exakta fällningar. 
Siktlinjen är ingjuten i plasten och håller hela produktens 
livslängd. Den horisontella siktlinjen är parallell med svärdet, 
vilket gör det lättare att skära horisontellt.

FÖRBÄTTRAD I VARJE DETALJ
Vid jämförelse med den tidigare generationens sågar är alla 
viktiga delar och komponenter nya, uppgraderade och 
förbättrade. Resultatet är ökad tillförlitlighet och hållbarhet 
som imponerar stort, även vad gäller effekt och prestanda. 

UTMÄRKT 
LUFTFILTERDESIGN
Vår nya filterdesign har högre kapacitet och Air 
Injection™-uppgradering. Det ger mycket god 
filtrering som säkerställer att sågen håller länge 
och fungerar i alla lägen. Luftfiltret är lätt att 
sätta dit och sitter säkert, så att du inte behöver 
fundera över tätningen.

ÖKAD KYLKAPACITET
Cylinderkylningen har blivit ännu bättre tack 
vare optimerat luftflöde genom motorn. Mer 
flänsyta i kritiska områden bidrar också till en 
effektivare cylinderkylning.

FÖRBÄTTRAD START
Den rejäla värmeskölden har också blivit bättre, med utmärkt 
tätning mot cylinderområdet och minsta möjliga värme-
läckage, så att förgasarområdet hålls svalt. På så vis får 
produkten en förbättrad startförmåga vid varma förhållanden.
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HUSQVARNA

550 XP® Mark II/550 XP® G Mark II

HUSQVARNA

545 Mark II/545 G Mark II

50cc-motorsåg med enastående prestanda, snabb acceleration och klassens bästa skärförmåga 
för fällning, kvistning och kapning av små och medelstora träd samt för utmanande trädvård. 
Utmärkt kylning och kraftig filtrering betyder bra prestanda, medan den slimmade konstruktionen, 
optimerade motordesign och alla innovativa funktioner möjliggör effektiv, tillförlitlig och bekväm 
drift. Även G-modellen med uppvärmda handtag finns tillgänglig.

En kraftfull och tillförlitlig motorsåg med en effekt på 2,7 kW för fällning, kvistning och kapning 
av små och medelstora träd. 545 Mark II ger imponerande effekt och vridmoment, även vid 
låga varvtal, snabb acceleration och enkla starter tack vare SmartStart®-funktionen. Utmärkt 
kylning och kraftig filtrering betyder bra prestanda, medan den slimmade konstruktionen, 
optimerade motordesign och alla innovativa funktioner möjliggör effektiv och bekväm drift. 
Även G-modellen med uppvärmda handtag finns tillgänglig.

 50,1 cm³

 2,7 kW

 25,4 m/s

 13”-20”

 5,3/5,5 kg (exkl. skärutrustning)

 50,1 cm³

 3,0 kW

 26,1 m/s

 13”-20”

 5,3/5,5 kg (exkl. skärutrustning)

 ■ Low Vib®

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Uppvärmda handtag och förgasare  
(550 XP® G Mark II)

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Uppvärmda handtag och förgasare  
(545G Mark II)

 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Kedjehastighet vid 133 % av varvtalet vid toppeffekt, m/s.  

 Rekommenderad svärdslängd min–max, tum  Vikt (exkl. skärutrustning), kg

DIN FRAMGÅNG ÄR VIKTIG

TRYGGHET MED HUSQVARNA-GARANTI
När du köper en motorsåg från Husqvarna får du kraft, prestanda och kvalitet som bygger på 60 års 
ledarskap och innovation. Vår långa erfarenhet, expertis och tro på våra produkter bevisas av att vi erbjuder 
en förlängd garanti på 2 år. Under garantiperioden på 2 år reparerar eller ersätter Husqvarna, utan extra 
kostnad, produkter eller delar av produkter som köpts efter den 1 januari 2019 och som uppvisar defekter 
orsakade av felaktigt material eller utförande, under normal användning och underhåll. För att fira 
lanseringen av nya 550 XP® Mark II och 545 Mark II förlänger vi garantiperioden i vår standardgaranti för 
ALLA bensindrivna motorsågar för professionellt bruk.

För mer detaljer gällande vår nya garanti kan du besöka husqvarna.se
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HUSQVARNA X-FORCE™

TÅLIGA, LÄTTA SVÄRD
Husqvarnas X-Force™-svärd är lätta och kräver lite 
underhåll, för att minimera din börda, men tåliga 
nog att klara av tufft arbete under lång tid. 
Husqvarnas X-Force™-svärd ger snabba och exakta 
snitt med minimal friktionsförlust, och har 
utvecklats tillsammans med Husqvarnas X-Cut™-
kedjor som är optimerade för Husqvarnas 
motorsågar.

HUSQVARNA XP® POWER 2

SÄRSKILT UTVECKLAD FÖR 
HUSQVARNAS MOTORER
Vår alkylatbensin har tillverkats enligt Husqvarnas 
specifikationer. Den är färdigblandad med exakt 2 %  
av Husqvarna XP®:s syntetiska tvåtaktsolja, och ger 
effektivare förbränning som lämnar en renare 
och svalare motor med ett minimum av skadliga 
ämnen i utsläppen. Den förhindrar även inre korrosion, 
underlättar start, minskar behovet av service och 
minimerar stilleståndstiden. VEF-godkänd.

HUSQVARNAS VERKTYGSBÄLTE FLEXI

TILLGÅNG TILL DET VIKTIGASTE
Med Husqvarnas verktygsbälte Flexi kan du ta med dig allt du 
behöver, med jämn viktfördelning för bästa möjliga komfort. Det är 
enkelt att anpassa och har flera olika tillbehör för alla ändamål, från 
bärkrokar och fickor till verktygshölster och -hållare. Spännet är lätt 
att justera och kan öppnas snabbt med en hand.

HUSQVARNAS HÖRSELSKYDD  
MED BLUETOOTH

SÄKER OCH ANSLUTEN
Husqvarnas nya X-COM R har många 
innovativa funktioner för att förbättra och 
underlätta ditt jobb. Samtidigt som det skyddar din 
hörsel från höga ljud kan du enkelt ta emot samtal 
och spela musik från din telefon, samt koppla 
intercom med en extern interncom-radio, via 
Bluetooth®. Den inbyggda FM-radion – med egen 
antenn – är alltid tillgänglig att ansluta till.

Vi på Husqvarna är experter på att tillverka motorsågar. Vi vet hur viktigt bränslet, svärdet och 
kedjan är för totalprestanda. Därför har vi använt vår unika expertis till att optimera bränsle, 
svärd och kedjor för Husqvarnas motorsågar. För att fullända upplevelsen, för att ge maximal 
drifttid och de allra bästa arbetsförhållandena.

TILLVERKAS AV HUSQVARNA – FÖR DIN HUSQVARNA

MINIMALT ANTAL DRIFTSTOPP, 
MAXIMALT RESULTAT

HUSQVARNA X-CUT™

PASSAR BÄST FÖR 
550 XP® Mark II OCH 545 Mark II
SP33G X-CUT™-kedjan har utvecklats, konstruerats och tillverkats av 
Husqvarna och optimerats för våra motorsågar. Den här skarpa 1,3 mm-kedjan 
på 0,325 tum, semichisel, låg kastrisk, smalt snitt, låg sträckning och 
skyddslänk. Den har utformats för att maximera dina resultat, så att du kan 
arbeta längre utan avbrott. 



GENUINE
SPARE PARTS
TESTED BY US

APPROVED
BY YOU

ALLTID TILL DIN 
TJÄNST FÖR ATT 
ÖKA DIN 
PRODUKTIVITET
När du köper en Husqvarna-motorsåg ingår support från ett nätverk av experter.  
Våra återförsäljare strävar alla efter att erbjuda förstklassig eftermarknadsservice 
och support. Från att utföra service på din utrustning till att ge råd eller hitta rätt 
reservdelar åt dig. Med andra ord är du alltid i goda händer. För att få ut det mesta av 
dina maskiner och din utrustning och för att ytterligare förbättra din verksamhet kan 
du kontakta en lokal Husqvarna-återförsäljare i dag eller besöka husqvarna.se för att 
ta reda på var närmaste återförsäljare finns. 

  ÅTERFÖRSÄLJARENS EXPERTIS 

  FINANSIERINGSALTERNATIV

 UNDERHÅLLSPLAN 

 REPARATION 

 ORIGINALRESERVDELAR

 FLEXIBEL LEVERANS AV DELAR

HITTA NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ HUSQVARNA.SE

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Alla rättigheter förbehålls. Husqvarna och andra produkt- 
och funktionsvarumärken är varumärken som tillhör Husqvarnakoncernen enligt uppgifterna på 
www.international.husqvarna.com. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Husqvarna AB, Drottninggatan, 561 82 Huskvarna
036-14 65 00

www.husqvarna.se


