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Fem anledningar till att proffsen  
väljer Husqvarna
Det finns många anledningar till att proffs väljer Husqvarnas produkter 
och tjänster – späckade med fördelar som gör arbetet både enklare och 
bättre. Här presenterar vi fem av de många egenskaper som förbättrar 
produktiviteten och prestandan och, inte minst, arbetsmiljön.

Husqvarnas produkter och lösningar är utvecklade för dig. I allt vi 

gör strävar vi efter att förbättra ditt liv och livet för människorna 

omkring dig. Genom Husqvarnas robotgräsklippningskoncept, 

batteridrivna utrustning och lösningar för maskinparkshantering 

bidrar vi kontinuerligt till att skapa bästa möjliga förhållanden för 

en sund verksamhet. 

 Från toppmoderna verktyg, skyddskläder, banbrytande 

tekniska innovationer till eftermarknadsservice har vi ett enda 

mål: att göra din arbetsdag bättre och förbättra dina 

arbetsresultat.

Gör jobbet bättre
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Husqvarna  
Fleet Services™
Övervaka och styr dina robot gräs-
klippare. Håll reda på din utrustning,  
överskådligt presenterat, håll dig 
uppkopplad mot arbetet och ha koll  
på plats, servicebehov, lager, utsläpp  
och mycket mer med hjälp av  
Husqvarna Fleet Services™.

B AT T E R I E R O C H L A D DA R E

Z E R O T U R N - K L I P PA R E

R Ö J S ÅG A R

G R Ä S R Ö JA R E O C H T R I M M E R S

G R Ä S K L I P PA R E

L ÖV B L Å S A R

F R O N T R O T O R K L I P PA R E

B R Ä N S L E O C H S M Ö R J M E D E L

M O T O R S ÅG A R O C H S TÅ N G S ÅG A R

R O B O T G R Ä S K L I P PA R E

H ÄC K S A X A R

K A P M A S K I N E R

S K Y D D S U T RU S T N I N G

F Ö R E TAG S L Ö S N I N G A R

X P L O R E R F R I T I D S KO L L E K T I O N

Husqvarna genomför kontinuerlig produktutveckling och 
förbehåller sig rätten att ändra konstruktion, specifikationer, 

tekniska data och utrustningsnivåer utan föregående 
meddelande. Som användare ansvarar du för korrekt användning 
av våra produkter och du bör läsa bruksanvisningen noga tills du 

är helt införstådd med alla varningar och säkerhetsföreskrifter 
innan du använder produkterna. Kontakta din återförsäljare 

angående utrustning och prestanda för våra produkter i ditt land, 
eftersom detta kan variera beroende på land. När det gäller 

säkerhetskläder, säkerhetsutrustning och användning av 
reflekterande kläder ska du noggrant kontrollera de lagstadgade 

kraven i ditt land. Rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att 
tekniska data är uppdaterade vid tidpunkten för publicering. Vi 

tar inte ansvar för tryckfel.



Funderar du på  
att köpa en maskin?

Tänk en gång till.
Vi måste alla tänka på hur vi gör saker och ting för att säkerställa en hållbar 

framtid. Vi har bestämt oss för att göra vår del av jobbet. Det är därför vi 

skapar digitala verktyg som ger dig aktuell statistik för hela din maskinpark. 

Det är därför vi fortsätter att utveckla batteridrivna maskiner som är  

lika kraftfulla som bensindrivna. Och det är därför vi har ett helhetstänk  

när vi utforskar nya lösningar för ägande och tillgång till produkter.  

Bara för att nämna några av de stora och små saker vi arbetar på.

 Så nästa gång du funderar på att köpa en ny maskin från oss bör du  

fråga dig själv följande: Finns det ett batterialternativ? 

 Följ med på en hållbarhetsresa som är bra för dig, din verksamhet  

och vår planet.

Övergången till hållbar grönyteskötsel börjar här!

På Husqvarna driver vi flera olika miljöprojekt med högt satta mål för att aktivt bidra till en hållbar framtid för oss alla.  
Läs om vad vi kan göra för att åstadkomma förändring och göra en riktig skillnad på husqvarna.com /sustainability



Tanka med naturen
Re-Power, vårt alkylatbränsle med förnybart 
innehåll ger renare förbränning och mindre 
direktutsläpp. Detta förlänger maskinernas 
livslängd, förbättrar din arbetsmiljö och minskar 
koldioxidavtrycket. Värt att byta till, eller hur?  
Se sidan 154.

Använd någon  
annans maskin
Vi tror att dela på utrustning kommer att bli ett bra 
komplement i framtiden. Det är därför vi genomför 
testprojekt som ”Tools For You”. Se Husqvarna.
com/se/pressroom/husqvarna-skalar-upp-
den-digitala-verktygsboden/

En renare 
arbetsplats
Även om vi har kraftfulla batteridrivna 
maskiner så behöver du ibland 
använda bensinmaskiner för riktigt 
krävande upp gifter. Som tur är 
minskar våra smarta X-Torq®-motorer 
avgasutsläppen avsevärt. Bra för dig 
och folk i närheten. Se sidan 9. 

” May this force  
be with you”

Satsa fullt ut på batterikraft och njut  
av högeffektiv, avgasfri och i princip 
helt tyst drift. Med våra batteridrivna 
maskiner kan du sänka dina kostnader 
med bevarad konkurrenskraft även  
när kunder och regelverk ökar kraven 
på oss. Se sidorna 10–11.

Gör ett mindre intryck
När du byter från bensindrivna produkter till batterimaskiner kan du se den positiva 
miljöeffekten av allt du gör. Allt tack vare vår digitala funktion Carbon Footprint 
Calculator. Se sidan 17. 

Alla vinner på att ha  
färre maskiner
Med Husqvarna Fleet Services™ får du tillgång till maskindata  
så att du slipper ha för många maskiner som du sällan använder, 
vilket är ett slöseri med resurser. Ett vinnande koncept för både 
din ekonomi och vår miljö. Se sidan 14.

Låt en robotgräsklippare 
röra sig fritt 
Automower® rör sig fritt över gräsmattan och 
ger en enhetlig och jämn yta. Den är i princip 
helt tyst, avger inga direkta utsläpp och frigör 
värdefull tid så att du kan gå vidare till nästa 
uppgift. Se sidan 120.
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Utvecklad för proffsen
Husqvarnas produktserie 500 är utvecklad för hög prestanda. Den ger 

imponerande resultat och tål att användas dag ut och dag in. Oavsett 

om du väljer en batteri- eller bensindriven maskin är minsta detalj 

utvecklad för tuff yrkesanvändning, med maximal prestanda och 

produktivitet, och klarar enkelt av de tuffaste arbets uppgifterna.  

År ut och år in.

1. PROFESSIONELL 500-SERIE
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ETT BRETT UTBUD

Allt du behöver för att få jobbet gjort
Oavsett om du ska trimma häckar, klippa enorma gräsytor eller  
fälla en hel skogs dunge har vi allt du behöver för att få jobbet gjort 
effektivt och bekvämt. I vårt sortiment hittar du allt från handhållna 
proffsmaskiner, hjulburna gräs klippare och jordfräsar till kraftfulla 
motorsågar med optimal manövrerbarhet. Vi är världs ledande på 
robotgräsklippare som ger perfekt klippresultat medan du ägnar  
din tid åt något annat. Och vi erbjuder självklart service och support 
som ser till att du slipper driftavbrott.

ROBUST KONSTRUKTION

Tålig och stark. Precis som du.
Professionellt arbete med grönområden kan vara krävande och 
utmanande. Det är därför Husqvarnas 500-serie utmärker sig när  
det gäller hållbarhet och livslängd. Alla delar av våra maskiner  
har noggrant valts ut, utvecklats och testats för att tåla krävande 
användning, för att maximera drifttiden, minimera oplanerade  
stopp och repetitivt underhåll.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

Öka din produktivitet
Din yrkesutrustning måste vara tålig och pålitlig. Men den måste 
också få arbetet gjort så effektivt som möjligt. Husqvarnas maskiner 
utvecklas alltid med fokus på användning och produktivitet. Det inne-
bär att du kan lita på att du alltid får både hög effekt och höga hastig-
heter, som aldrig kompromissar med säkerheten, ergonomin eller 
omsorgen om din omgivning. Vi kan erbjuda detta tack vare vårt 
arbete med ny teknik och nya innova tioner som resulterar i smarta 
funktioner och finesser som alla bidrar till att öka effektiviteten och 
produktiviteten för din verksamhet.
 

ANVÄNDARFOKUS

Vi bryr oss om dig
Vibrationsdämpning med Low Vib™, enkel start med Start Mode, 
bekvämt styre och specialdesignade, ergonomiska selar. Tack  
vare Husqvarnas utmärkta, genomtänkta funktioner och finesser,  
i kombination med välbalanserade och lätta maskiner, får du bättre 
ergonomi, mindre vibrationer och ett lättare arbete. Sammantaget 
innebär detta en bättre arbetsdag – som i sin tur bidrar till ditt 
välbefinnande.
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DESIGNADE AV HUSQVARNA  
– PERFEKT MATCHADE

Alla elektriska styrenheter och batterier är 
konstruerade av Husqvarna. Det innebär att vi kan 
optimera hela systemet och skapa maskiner med låg 
vikt, kompakt design och perfekt balans. HÖG ENERGI – HÖG EFFEKTIVITET

För att kunna garantera lång drifttid krävs effektiva komponenter med 
minimala energiförluster. Alla våra motorer, styrenheter och batterier 
utvecklas med fokus på hög effektivitet. Det innebär att så mycket som 
möjligt av energin inuti batteriet utnyttjas.

Kraft och effekt  
i en perfekt kombination
Det spelar ingen roll om du väljer en bensin- eller en batterimotor, Husqvarnas  

teknik ger dig alltid önskat resultat. Vi har använt vår erfarenhet, vår historia och all  

vår kunskap för att utveckla våra tvåtakts- och elmotorer för maximal prestanda  

och slitstyrka. Allt för att öka din effektivitet och din produktivitet.

Husqvarnas eldrivna  
E-TORQ-motorer
Våra unika Husqvarna E-TORQ-motorer är utvecklade och framtagna  
av Husqvarna och är perfekt anpassade till alla användningsområden.  
Den borstlösa konstruktionen minimerar antalet rörliga delar och  
de inkapslade motorerna är byggda för att tåla krävande och långvarig 
yrkesanvändning. Motorerna är helt underhållsfria och utformade för  
att hålla under produktens hela livstid.

BORSTLÖSA MOTORER  
MED HÖG PRESTANDA

De borstlösa motorerna ger högt, konstant 
vridmoment även vid låga varvtal, tillräckligt för 
extremt krävande arbetsuppgifter. Allt för att 
säkerställa kontinuerlig drift och hög produktivitet.

2. HUSQVARNAS MOTORTEKNIK
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AUTOTUNE™

Den bästa motorprestandan  
oavsett förhållanden  
Tack vare funktionen AutoTune™ kan du vara säker på att din Husqvarna-
maskin alltid startar och presterar på topp. AutoTune™ är en automatisk 
funktion som hela tiden finjusterar luft-bränsle-blandningen och kompen-
serar för faktorer som fukt, höjd, temperatur, bränslekvalitet och – inte 
minst – igensättning av luftfiltret. Din motor fungerar perfekt och du 
behöver aldrig ställa in förgasaren manuellt igen.

FE M AN LE D N IN GAR T ILL  AT T  P ROFFSE N  VÄL JE R H U SQVA R NA

Husqvarnas 
tvåtaktsmotorer
Vi har förfinat våra tvåtaktsmotorer ända sedan  
vi började tillverka motorcyklar 1903. Denna 
ständiga strävan efter perfektion har lett oss till 
dagens kraftfulla, pålitliga och effektiva maskiner. 
Men vi nöjer oss inte med det. Det som verkligen 
utmärker dagens Husqvarna-motorer är deras 
innovativa egenskaper som gör att de ger 
maximal prestanda i alla lägen och utnyttjar 
varenda droppe bensin.

X-TORQ® – ÖKAR 
ENERGIEFFEKTIVITETEN

X-Torq®-motorerna har hög förbrännings-
effektivitet som inte kompromissar med 
vare sig kraft eller vridmoment. Under 
varje cykel spolas cylindern med frisk luft 
innan luft-/bränsleblandningen sprutas in, 
så att oförbränt bränsle inte blandas med 
avgaserna. Det ger konstanta fördelar för 
användaren, lägre utsläpp och sparar 
bränsle, jämfört med tidigare modeller 
utan X-Torq®.

SNABB, PÅLITLIG OCH KRAFTFULL 
ACCELERATION

Husqvarnas professionella tvåtaktsmotorer  
är optimerade för att ge maximal acceleration 
och högt vridmoment. Accelerationen, i kombi-
nation med den snabba motorstarten, ger dig 
möjlighet att slutföra arbetet snabbare, utan 
kompromisser med effekt eller driftsäkerhet.
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Ingenting är nytt  
– förutom allt
Den kanske ser exakt likadan ut. Och den presterar på samma imponerande nivåer  

som du är van vid. Men den är ändå ny. Den har förändrats. Den har skapats för att göra 

nya effektivitetsnivåer möjliga. Men framför allt är den bättre. För dig, dina händer och  

din kropp. Och för miljön och framtiden.

 För alla yrkesanvändare är vår batteridrivna utrustning ett rent nöje att arbeta med. 

Med allt från de låga vibrationsnivåerna till den perfekta balansen och den skyddade, 

inkapslade motorn hjälper de batteridrivna produkterna både dig och miljön att bli bättre.

3. BATTERIDRIVNA PRODUKTER

LÄS MER

Se hela vårt utbud av batteriprodukter  
på husqvarna.com/Professional-Battery
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PRESTANDA

Redo för professionell användning
Vårt professionella sortiment av batteridrivna maskiner är nu starkare  
än någonsin och erbjuder imponerande effekt-vikt-förhållanden, hög 
kapacitet och prestanda i nivå med några av de mest kraftfulla bensin-
drivna motsvarig heterna. Varje maskin har en effekt som ger fullt vrid-
moment direkt från start. Varje motor har anpassats för den avsedda 
uppgiften och den tåliga konstruk tionen och aktiva kylningen låter dig 
arbeta oavbrutet i alla väder. Maskinerna är dessutom försedda med flera 
smarta funktioner som gör arbetet ännu effektivare och än mer produktivt.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Tar batteriets fördelar till en ny nivå
Batteridrivna Husqvarna-maskiner är oöverträffat praktiska. Du startar 
och stoppar den med en knapptryckning, och styr den enkelt med den 
användarvänliga knappsatsen. Det intuitiva användargränssnittet visar 
tydligt batteristatus och hastighetsinställningar. För ökad säkerhet 
indikerar en LED-lampa när maskinen är påslagen och en timer stänger 
av den automatiskt efter en viss period av inaktivitet.

VATTENSÄKRAD KONSTRUKTION

Jobba på i alla väder
Oavsett om det regnar, blåser eller solen skiner. Tack vare sin genom-
tänkta och noggrant testade konstruktion uppfyller våra batteridrivna 
maskiner kraven enligt IPX4 – en rigorös standard för väderskydd av 
elektroniska produkter. Detta gör dem till pålitliga och hållbara maskiner 
som lämpar sig särskilt väl för arbete i våta förhållanden.

FLEXIBILITET

Välj ett batteri och koppla  
in din maskin
Husqvarnas batterisystem är baserat på en gemensam plattform för  
att erbjuda maximal flexibilitet. Detta innebär att du kan välja och vraka 
fritt bland våra batterier, laddare och tillbehör beroende på dina behov. 
Batterierna bärs smidigt på ryggen, i bältet eller på själva maskinen. 
Precis så enkelt som det ska vara. Läs mer på sidorna 146–153.

EGENUTVECKLADE 

Perfekt kombination, perfekt prestanda
Alla Husqvarnas litiumjonbatterier utvecklas och testas av Husqvarna.  
Vi har lagt mycket fokus på att säkerställa konstant hög prestanda, håll-
barhet, lång livslängd och kort laddningstid. Och tack vare Husqvarnas 
unika design med alla vitala delar inkapslade är batterierna regn- och 
dammtåliga. Det innebär att du kan fortsätta att arbeta – oavsett 
förhållanden.
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Ingen gräsmatta är den andra lik. Därför erbjuder vi ett brett 

sortiment med allt från högpresterande Zero Turn-klippare och 

front rotor klippare till praktiska trimmers och manuella gräs-

klippare. Genom att alltid välja rätt maskin för jobbet får du det 

undanstökat så snabbt som möjligt och slipper ödsla tid på 

manuella arbetsmoment. Med våra proffsiga robot gräsklippare 

behöver du kanske inte lägga någon tid alls.

4. GRÄSKLIPPNING

PROFESSIONELLA FRONTROTORKLIPPARE

Stor för att göra det snabbt.  
Smidig för att göra det  
var som helst.
Lämna inte förarstolen förrän du klippt färdigt. Våra kommersiella 
gräs klippare erbjuder det bästa av två världar. Du får den höga 
kapacitet du behöver för att klippa stora gräsmattor snabbt, och 
den smidighet som krävs för att komma åt kring buskar, staket  
och parkbänkar – allt tack vare bak vagnsstyrning och låg klipp-
aggregats profil. Med fantastiska klippresultat!  
Läs mer på sidorna 102–115. 

Produktprogrammet  
för alla grönytor
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PROFESSIONELL ROBOTGRÄSKLIPPARE

Perfekt klippning för alla 
gräsmattor. Se själv.
Robotgräsklipparna CEORA™ och Automower® är Husqvarnas 
professionella autonoma klipplösningar för flexibel hantering  
av en mängd olika gräsytor och terrängtyper. De arbetar inom 
definierade områden och ger en imponerande klippkvalitet.  
Och det bästa av allt är att de arbetar smidigt dygnet runt, och 
du har total kontroll var du än befinner dig – från kontoret eller 
ute på fältet – med hjälp av Husqvarna Fleet Services™.  
Läs mer på sida 120–137.
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Ett enklare sätt  
att hålla reda på  
din utrustning

FEM ANLEDNINGAR TILL  ATT PROFFSEN VÄL JER HUSQVARNA

5. HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Spara tid och pengar genom att ansluta din utrustning till 

Husqvarna Fleet Services™. Då blir det enkelt att hålla reda 

på vad du har och var den är – och om något behöver 

service eller måste bytas ut. Du får fullständig översikt  

över din verksamhet.
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Spara tid och pengar genom att 
fjärrstyra dina robotgräsklippare
Tack vare en massa maskindata och smarta funktioner kan du spara 
mycket tid och pengar för att utveckla din verksamhet. Exempelvis har 
våra professionella robotgräsklippare inbyggd anslutningsmöjlighet, 
vilket innebär att du enkelt kan spåra och kontrollera dem oavsett  
var du befinner dig. Läs mer på sidorna 126 –127.

Håll dig uppkopplad  
mot dina maskiner
Allt du behöver göra är att installera en liten sensor. Du kan  
lägga till sensorer på all sorts utrustning, även maskiner från  
andra tillverkare. Många av Husqvarnas produkter har integrerad 
uppkoppling tack vare inbyggd Bluetooth®-teknik. Detta gör 
anslutningen till Husqvarna Fleet Services™ ännu enklare och  
du får alla fördelar med systemet direkt från produkten.

Upplev förbättringen idag
Prova Husqvarna Fleet Services™ och se hur den kan förbättra din 
verksamhet. Det är lätt att komma igång – köp det antal sensorer du 
behöver och testa de nya kontrollnivåerna som erbjuds. Produkter 
med integrerad trådlös Bluetooth®-teknik är ännu enklare att ansluta 
till tjänsten. Läs mer på husqvarna.com/se/fleetservices för mer 
information om villkoren.
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INVENTARIEÖVERSIKT

All din utrustning  
på ett ställe
Förlita dig inte på papperslistor. Med Husqvarna 
Fleet Services™ är det bara att kontrollera 
inventarieförteckningen för att se exakt hur 
många maskiner du har av varje typ. Ge dem 
unika namn så är det lättare att skilja dem åt.  
Du kan lägga till sensorer för all slags utrustning  
– även maskiner från andra tillverkare.
 Genom att använda taggar kan olika maskiner 
kategoriseras och ”taggas” för olika ändamål. 
Exempel kan vara ”taggning” av maskiner för  
olika platser, för olika team osv. Denna gruppering 
ger enklare hantering i det dagliga arbetet för de 
olika rollerna i Husqvarna Fleet Services™.

Hur verktyget gör din  
arbetsdag enklare

MASKINENS POSITION

Spåra dem på kartan
Ha alltid koll på var du senast hade din utrustning. 
Så snart en maskin med sensor befinner sig inom 
Bluetooth-avstånd från appen, registreras platsen 
för den. När du letar efter en maskin är det alltså 
bara att titta på kartan för att se om den är undan-
ställd, i förvaring, på service, eller ute och jobbar. 
Våra robotgräsklippare har inbyggd GPS och 
konnektivitet, vilket gör att de alltid går att spåra.
 Taggfunktionen gör det möjligt att ha gruppe-
rade maskiner som utför specifika uppgifter  
inom specifika förinställda geografiska områden  
– något som är särskilt fördelaktigt för våra 
robotgräsklippare som har inbyggd GPS och 
uppkoppling – vilket gör att de kan spåras 
kontinuerligt.

BLUETOOTH®-TEKNIK

Anslut enklare med 
integrerad uppkoppling
Många av Husqvarnas produkter har integrerad 
uppkoppling tack vare inbyggd trådlös Blue-
tooth®-teknik. Det gör det ännu enklare att 
ansluta dem till Husqvarna Fleet Services™.  
Du får alla fördelar som information om drift  
och driftslogg direkt från produkten och du kan 
även uppdatera fast programvara direkt från 
appen. Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik  
innebär också att produkten är framtidssäker  
och redo för produktuppdateringar.
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KOLDIOXIDUTSLÄPP

Ett praktiskt verktyg  
för att minska dina 
koldioxidutsläpp
Oavsett om du arbetar för en kommun eller en 
privat uppdragsgivare är det viktigt att minska 
dina koldioxidutsläpp. Verktyget Carbon Footprint 
Calculator förser dig med de uppgifter du behöver 
för att vidta åtgärder – och självfallet för att 
rapportera dina framsteg till berörda parter.

SERVICEÖVERSIKT

Servicehistorik och meddelanden
Genom att använda Husqvarna Fleet Services™ har du alltid tillgång 
till servicehistoriken för varje maskin, vilket gör det mycket enklare att 
se dess status och göra felsökningar om den inte skulle fungera. Du 
kan också få servicepåminnelser baserade på faktiska motortimmar 
eller datum för att säkerställa att din utrustning alltid är i gott skick.

MASKINSTATISTIK

Se när och hur mycket  
du har använt maskinerna
Eftersom sensorerna håller reda på hur många 
timmar motorerna har använts för varje maskin 
ger Husqvarna Fleet Services™ dig en enkel 
överblick. Du kan ta fram en logg för arbetsdagen 
med detaljerade uppgifter om hur många timmar 
maskinerna använts varje dag.

LÄS MER

Läs mer om hur Husqvarna Fleet Services™ gör din arbetsdag enklare – 
besök husqvarna.com/FleetServices
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Utrustad för de 
tyngsta uppgifterna
De nya 90 cc-sågarna kan utrustas  
med våra nya X-Tough™ Light-svärd och 
X-Tough™-svärd. Det tåliga X-Tough™  
Light-svärdet är ett robust svärd med lägre 
vikt, vilket förbättrar manövrerbarheten 
avsevärt. X-Tough™-svärdet är tillverkad  
av solitt stål för förbättrad hållbarhet och 
styvhet, vilket ger lång, tillförlitlig 
användning och raka skär. Sida 40

UTFORSKA 90 CC

Läs mer om våra nya motorsågar  
på husqvarna.com/90cc
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Mer kraftfull än någonsin
Kraftfullare. Effektivare. Tillförlitligare. Den nya 90 cc-motorsågen från Husqvarna tar dig  
till nya nivåer av produktivitet. Konstruerad för att förbättra dig och ditt arbete. För en bättre 
sågupplevelse. Nya Husqvarna 592 XP® G har tagits fram för att klara de mest krävande 
trädproffsens hårdaste krav på ett så användarvänligt sätt som möjligt. Den är konstruerad  
för att klara krävande arbete med hög uteffekt, användarcentrerad utformning och utmärkt 
manövrerbarhet. Kort sagt är den gjord för att ge dig en så bra arbetsdag som möjligt. Sida 28

Använd handskar som är 
designade för att klara dina 
dagliga utmaningar
Dina händer behöver skydd, komfort och säkerhet, oavsett 
om du arbetar med skogsbruk, trädvård eller landskaps-
utformning. Dina arbetshandskar ska vara utformade för 
exakt den typ av arbete du utför, precis som all personlig 
skyddsutrustning från Husqvarna. Det är tanken bakom 
vårt nya och utökade sortiment av skyddshandskar från 
Husqvarna. Välj ut dina arbetshandskar noggrant och  
bär dem sedan med glädje. Sida 171

Redo för uppkoppling 
Håll dig själv och din utrustning uppdaterad med 
Husqvarnas digitala tjänster. Med den nya 
motorsågen Husqvarna 592 XP® är det enklare än 
någonsin! Lyft bara av cylinderkåpan och anslut den 
integrerade uppkopplingsenheten, som finns som 
tillbehör. Nu kan du ansluta dig till Husqvarna Fleet 
Services™ och få statistik, felkoder och mycket mer.
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CEORA™ – framtiden för professionell 
skötsel av grönytor är här
Nya Husqvarna CEORA™ robotgräsklippare förändrar branschen. Det här är en revolutionerande 

autonom lösning utformad för att ta hand om gräsytor på upp till 50 000 m². Med hjälp av satellit-

navigeringstekniken EPOS™ kan du skapa virtuella gränser och definiera exakta arbetsområden med 

olika klippscheman och höjder. Kombinationen av högpresterande, systematisk klippning, lågt brus  

och inga utsläpp under användning ger perfekta resultat snabbt och effektivt – utan att störa 

omgivningen. Det är dags att vidga dina vyer och planera för framtiden. Sida 120

LÄS MER

Mer detaljerad information om CEORA™  
finns på husqvarna.com/Ceora
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Robust och lättanvänd 
mulching-klippare med 
batteri
Nya batteriklipparen Husqvarna LB 553iV med framhjuls-
drift, variabel hastighet och 53 cm klippaggregat med 
mulching ger din maskin en ny nivå av hållbar effektivitet. 
Naturligtvis har den alla de användarvänliga funktioner 
som du redan är bekant med i vårt utbud av batteridrivna 
gräsklippare. Sida 142
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Gör sågupplevelsen 
bättre 
Motorsågar som är perfekt anpassade till den aktuella uppgiften.  

För precisionssågning högt upp i trädtopparna eller för de tuffaste 

avverkningsuppgifterna. Motorsågar med knivskarpa kedjor som är perfekt 

anpassade till sågen och ett robust men lätt svärd som ger imponerande 

hantering och manövrerbarhet. Oavsett vad du väljer kan du vara säker  

på att den är utformad för dig och för att ge dig den bästa sågkänslan.

UTFORSKA ONLINE

Besök husqvarna.com/ProChainsaws och utforska hela vårt 
sortiment av motorsågar och tillbehör
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A N VÄ NDA RCEN T R ER A D KON S T RUK T ION

Designad för effektivitet
Styrka och hög effekt behöver inte vara liktydigt tunga och 
skrym mande maskiner. När vi utvecklar våra motorsågar strävar 
vi alltid efter att göra ditt arbete så enkelt som möjligt. Alla 
Husqvarnas motorsågar har smarta designfunktioner som ger 
optimal manövrer barhet och gör dem lätta att vrida och vända.

X-TORQ®

All kraft du behöver.  
Med mindre avgaser. 
X-Torq®-motorerna har hög förbränningseffektivitet utan att 
kompromissa med kraft eller vridmoment. Under varje cykel spolas 
cylindern med frisk luft innan luft-/bränsleblandningen sprutas  
in i cylindern, så att oförbränt bränsle inte blandas med avgaserna. 
Resultatet? Väsentligt lägre avgasutsläpp samt bättre bränsle-
effektivitet jämfört med liknande modeller utan X-Torq®.
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SMARTA FUNKTIONER

Byggd för att prestera
Husqvarnas motorsågar är utrustade med en uppsjö smarta funktioner som gör 
dem mer ergonomiska att hantera och enklare att starta. Maskinernas hållbara 
konstruktion och säkerhetsfunktioner är helt outstanding när det gäller att hålla 
dig och maskinen i bra form.

PERSONLIG SK YDDSUTRUSTNING

Skydda dig själv  
och arbeta säkrare
Vårt breda sortiment av skyddsutrustning erbjuder det senaste inom 
design och material. Alla våra kläder ger dig den nivå av skydd och 
komfort som du behöver för att få jobbet gjort – säkert och effektivt.  
Läs mer på sidan 158.

X-CUT™-KEDJOR OCH X-FORCE™-SVÄRD

Skärkapacitet på en helt ny nivå
Det nya sortimentet X-Cut™-kedjor och X-Force™-svärd har utvecklats speciellt för Husqvarnas 
motorsågar. Varenda detalj har optimerats till perfektion för enastående skärpa, extrem slitstyrka 
och låg vikt. Det innebär imponerande kapning och optimalt resultat med minimala driftavbrott. 
Läs mer på sidan 40. 

BATTERIDRIVNA MOTORSÅGAR

Stilrena och tysta, men 
ändå kraftfulla
Mindre vibrationer och mindre buller. Inga 
direkta utsläpp. Och med all den kraft du 
behöver för att få jobbet gjort. Dessutom är  
de enkla att starta och stoppa, med en knapp-
tryckning. Våra kraft fulla batteridrivna motor-
sågar hjälper dig att uppnå en bättre – lika 
produktiv – arbetsdag.
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HUSQVARNA AIR INJECTION™

Håller dammet borta.  
Och dig igång.
Husqvarna Air Injection™ renar effektivt luften innan den når 
motorn. Genom att centrifugera inkommande luft avlägsnar 
systemet sågdamm och andra partiklar så att filtret inte täpps  
till, och motorn kan köras mycket längre utan att filtret måste 
rengöras. Motorn skyddas även mot onödigt slitage så att 
produktens livslängd ökar väsentligt.

AUTOTUNE™

Bästa motorprestandan  
oavsett förhållanden 
Tack vare funktionen AutoTune™ kan du vara säker på  
att din Husqvarna-maskin startar och presterar på topp. 
AutoTune™ är en automatisk funktion som hela tiden 
finjusterar luft-bränsle-blandningen och kompenserar  
för faktorer som fukt, höjd, temperatur, bränslekvalitet  
och – inte minst – igensättning av luftfiltret. Din motor 
fungerar perfekt och du behöver aldrig ställa in  
förgasaren manuellt igen.

OMFATTANDE TESTER

Vi har verkligen försökt  
att ha sönder den – så att den  
inte ska gå sönder
Alla våra motorsågar genomgår omfattande tester, både i 
laboratorier och ute på fältet. Vi testkör maskinerna i flera hundra 
timmar i testriggar med vattenbromsar där de belastas vid olika 
hastigheter för att simulera vanliga arbetssituationer. Vi gör detta för 
att upptäcka eventuella temperatur- eller hållbarhetsproblem. För att 
upptäcka eventuella vibrationsproblem kör vi även motorsågarna 
med fullgas på laboratorietestriggar i hundratals timmar.
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HUSQVARNA AIR INJECTION™

Håller dammet borta – och dig igång 
Husqvarna Air Injection™ utnyttjar centrifugalkraften från maskinens 
svänghjul för att skapa bättre luftrening. Därigenom minskas mängden 
sågdamm som kommer in i luftfiltret och motorns livslängd förlängs 
avsevärt. Som bonus ökar också den effektiva drifttiden.

LOW V IB™

Behåll skärpan  
och skydda dig  
mot vibrationer
Tack vare effektiv vibrationsdämpning kan 
du arbeta bekvämt och effektivt under längre 
tid. Genom att separera tanken och hand-
tagen från motorn och skärutrustningen med 
noggrant inställda vibrationsdämpande 
element har vi lyckats minska vibrationerna  
i handtagen avsevärt. Allt detta bidrar till att 
avlasta dina armar och händer och håller  
dig trygg och säker över tid.

MOTORSÅGAR
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SIDOMONTERAD KEDJESPÄNNARE

Snabb och enkel justering 
För att din motorsåg ska fungera säkert och effektivt är det viktigt  
att kedjan är ordentligt spänd. Därför ska du regelbundet kontrollera 
kedjespänningen när du använder motorsågen. Husqvarnas motorsågar 
är försedda med en sidomonterad kedjespännare som gör justeringar 
snabba och enkla.

EF F EK T I V K V I S T NING

Smidig förflyttning  
längs stammen
Våra små och medelstora proffsmotorsågar lämpar  
sig utmärkt för kvistning. Tack vare kortare svärd, 
kombinerat med hög kedjehastighet, imponerande 
skärkapacitet och utmärkt manövrerbarhet, kan  
du snabbt och smidigt flytta motorsågen runt 
stammen med minimal belastning på kroppen.

MO TO RSÅ GA R
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BENSINDRIVEN MOTORSÅG

562 XP® G

BENSINDRIVEN MOTORSÅG

572 XP® G
BENSINDRIVEN MOTORSÅG

592 XP® G

BENSINDRIVEN MOTORSÅG

560 XP® G

 Pris inkl. moms,  
endast motorkropp

12 900:–

 Pris inkl. moms,  
endast motorkropp

11 500:–

 Pris inkl. moms,  
endast motorkropp

14 500:– 

 Pris inkl. moms

10 900:–

 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Kedjedelning,"  Rekommenderad svärdlängd min – max, cm  Vikt (utan skärutrustning), kg

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 36–39.

Kraftfull och lättmanövrerad motorsåg på 60 cm3 med enastående effekt-/vikt-
förhållande. Konstruerad för avverkning, kvistning och kapning av små och medel-
stora träd samt krävande trädvård. Den kompakta konstruktionen och de innovativa 
funktionerna garan terar effektiv, pålitlig och bekväm drift. Förberedd för svärd på 
upp till 28" (70 cm).

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Uppvärmda handtag och förgasare

Kraftfull och slitstark motorsåg på 70 cm3 med ena stående prestanda och skär-
kapacitet. Konstruerad för avverkning, kvistning och kapning av stora träd.  
Den kompakta konstruktionen och de innovativa funktionerna garanterar effektiv, 
pålitlig och bekväm drift.

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Uppvärmda handtag och förgasare

Kraftfull och lättmanövrerad motorsåg på 60 cm3 med enastående effekt-/vikt-
förhållande. Konstruerad för avverkning, kvistning och kapning av små och medel-
stora träd samt krävande trädvård. Den kom pakta konstruktionen och de innovativa 
funktionerna garanterar effektiv, pålitlig och bekväm drift.

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Uppvärmda handtag och förgasare

 70,6 cm³

 4,3 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,8 kg

 92,7 cm³

 5,6 kW

 3 /8"

 45–90 cm

 7,6 kg

 59,8 cm³

 3,5 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,3 kg

 59,8 cm³

 3,5 kW

 .325" / 3 /8"

 33–60 cm

 6,1 kg

M OTORSÅGAR

NYHET

592 XP® är den perfekta partnern när det gäller fällning, kvistning och kapning av  
de största träden med över lägsen skärkapacitet. Den har utmärkt effekt/viktför-
hållande, fantastisk manövrerbarhet, ny startteknik och tillförlitlig drift och drifttid. 
Klarar svärd upp till 36" (90 cm) långa svärd som aldrig kompromissar med balans 
och kontroll.

 ■ Redo för uppkoppling

 ■ AutoTune™ 3.0 med förenklad 
startteknik

 ■ Low Vib™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ Uppvärmda handtag och förgasare
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SKOGSVERKTYG

Allt annat du kan tänkas 
behöva i skogen
Motorsågen är sannolikt den viktigaste delen  
av din utrustning men säkerligen inte den enda. 
Oavsett om du arbetar med avverkning på heltid 
eller är verksam inom trädvård har vi ett brett 
produktsortiment att erbjuda dig med allt från 
fällverktyg och yxor till verktygsbälten och väskor. 
Samtliga produkter lever upp till våra höga krav  
på kvalitet och pålitlighet. Läs mer på sidan 44.

MO TO RSÅ GA R

AUTOTUNE™ 3.0

Intuitiv start och  
optimerade prestanda
Enkel start och maximala prestanda under alla för-
hållanden – varm eller kall. AutoTune™ 3.0 förenklar 
startproceduren och optimerar automatiskt motor-
inställningarna till den faktiska höjden, temperaturen, 
luftfuktigheten och bränslekvaliteten. Ingen manuell 
justering av förgasaren behövs.
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BENSINDRIVEN MOTORSÅG

545 /G Mark II
BENSINDRIVEN MOTORSÅG

550 XP®/XP® G  Mark II

BENSINDRIVEN MOTORSÅG

543 XP®/XP® G
BATTERIDRIVEN MOTORSÅG

540i XP® 
BATTERIDRIVEN MOTORSÅG

535i XP® 

  .325"mini

 30–40 cm

 2,9 kg

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

 25–35 cm

 2,6 kg

 Pris inkl. moms

9 290:–  
9 790:– 

 Pris inkl. moms

7 990:– 
8 690:– 

 Pris inkl. moms

6 790:– 
6 990:–

  Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

7 790:–

  Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

5 390:–

 Pris inkl. moms

9 990:–

M OTORSÅGAR

Effektiv motorsåg på 43 cm³ för små och medelstora 
träd samt krävande trädvårdsuppgifter. Den låga vikten 
och höga kedjehastigheten gör den idealisk för 
kvistning. 

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ Uppvärmda handtag (543 XP® G)

En lätt och kraftfull, batteridriven motorsåg. Idealisk  
för beskärning av trädkronor och fällning av mindre träd. 
Här kommer den extra räckvidden hos en motorsåg 
med bakre handtag väl till pass. Utmärkt ergonomi, hög 
kedjehastighet och bekväm batteri drift med bibehållen 
prestanda. 

 ■ Borstlös E-TORQ motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiv knappsats med batteristatus

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Skärkapacitet i 35cc-klass

 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Kedjedelning,"  Rekommenderad svärdlängd min – max, cm  Vikt (utan skärutrustning), kg

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 36–39.

Kraftfull, slitstark och lättmanövrerad motorsåg på  
50 cm3 för avverkning, kvistning och kapning av små 
och medelstora träd. Den kompakta konstruktionen  
och de innovativa funktionerna garanterar effektiv, 
pålitlig och bekväm drift.

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

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

Kraftfull, slitstark och lättmanövrerad motorsåg på  
50 cm3 med enastående effekt-/viktförhållande och 
utmärkt skärkapacitet. Konstruerad för avverkning, 
kvistning och kapning av små och medelstora träd samt 
krävande trädvård. Den kompakta konstruktionen och 
de innovativa funktionerna garanterar effektiv, pålitlig 
och bekväm drift.

 ■ Low Vib™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

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

Kraftfull och lättmanövrerad motorsåg på 50 cm3 med 
enastående effekt-/viktförhållande. Konstruerad för 
avverkning, kvistning och kapning av små och medel-
stora träd samt krävande trädvård. Den kom pakta kon-
struktionen och de innovativa funktionerna garanterar 
effektiv, pålitlig och bekväm drift. Med unik Triobrake™-
kedjebroms.

 ■ Low Vib™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ TrioBrake™

 ■ Uppvärmda handtag och förgasare

 50,1 cm³

 2,7 kW

 325"

 33–50 cm

 5,3 / 5,5 kg

 50,1 cm³

 3,0 kW

 325"

 33–50 cm

 5,3 / 5,5 kg

 43,1 cm³

 2,2 kW

 325"

 33–45 cm

 4,5 /4,7 kg

 50,1 cm³

 3,0 kW

 325"

 33–50 cm

 5,7 kg

En batteridriven motorsåg med bakre handtag och 
imponerande uteffekt – som motsvarar en professionell 
bensindriven 40 cm³-motorsåg. Perfekt för trädbort-
tagning och gallring samt för arboristers markarbete. 
Avancerat användargränssnitt med batteristatus och 
start/stopp, utmärkt ergonomi och användarvänlig 
balans och manövrerbarhet. Måste strömförsörjas med 
BLi300- eller BLi200X-batteri för fullständig prestanda.

 ■ Borstlös E-TORQ motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiv knappsats med batteristatus

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Skärkapacitet i 40cc-klass

BENSINDRIVEN MOTORSÅG

550 XP® G Mark II 
TrioBrake™

NYHET
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TRIOBRAKE™

Utvecklad för att rädda ditt liv.  
Och för en bättre arbetsdag.
TrioBrake™ är ett säkerhetssystem på Husqvarnas motorsågar.  
Systemet gör det möjligt att aktivera kedjebromsen på ett tredje sätt,  
dvs. även med höger hand utöver de vanliga tillvägagångssätten vänster 
hand eller tröghetsutlösningsfunktionen. TrioBrake™ erbjuder extra skydd  
i situationer där en vanlig kedjebroms inte räcker till.  Den hjälper dig även 
att arbeta på ett mer ergonomiskt, säkert  och bekvämt sätt.

HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

Förbättra din kompetens
Välkommen till Husqvarna Chainsaw Academy – vår elektroniska 
informationskälla om säkert, smidigt och effektivt motorsågsarbete.  
Det är den perfekta guiden för yrkesanvändare. Oavsett vilken typ  
av erfarenhet du har och hur många träd du har fällt under årens lopp 
finns det alltid utrymme för förbättringar. På så sätt är du för beredd  
på vindpinade skogar och andra ovanliga och farliga situationer som 
vädret kan ställa dig inför. Gå in på chainsawacademy.husqvarna.com 

HUS QVA R N A 5 4 5 Mar k I I  O CH 55 0 X P® Mar k I I

Högpresterande kapning  
i slimmad design
Hållbarhet och tillförlitlighet är bland de viktigaste faktorerna vid arbete 
med skogsbruk. Med Husqvarna 545 Mark II och 550 XP® Mark II får du 
uppleva verkligt imponerande manövrerbarhet och utmärkt sågprestanda 
i kombination med snabb acceleration och enkla, tillförlitliga starter.  
Allt förpackat i en slimmad men hållbar motorsåg som garanterar lång 
produktlivslängd.
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 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Kedjedelning,"  Rekommenderad svärdlängd min – max, cm  Vikt (utan skärutrustning), kg

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 36–39.

BENSINDRIVEN MOTORSÅG  
MED TOPPHANDTAG

T540 XP®

BATTERIDRIVEN MOTORSÅG  
MED TOPPHANDTAG

T535i XP®

BATTERIDRIVEN MOTORSÅG  
MED TOPPHANDTAG

T540i XP®

BENSINDRIVEN MOTORSÅG  
MED TOPPHANDTAG

T435

BENSINDRIVEN MOTORSÅG  
MED TOPPHANDTAG

T525

 37,7 cm³

 1,8 kW

 3 /8"mini

 30–40 cm

 3,9 kg

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

 Pris inkl. moms

8 490:–

  Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

5 390:–

  Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

7 790:–

 Pris inkl. moms

4 990:–
 Pris inkl. moms

5 990:–

Mellanstor, lätt 35 cm³ motorsåg med topphandtag för 
alla typer av professionell trädvård. Den låga vikten och 
välbalanserade sågkroppen gör den mycket lätt att 
arbeta med. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

Mycket lätt och välbalanserad 27 cm³ motorsåg med 
topphandtag. Motorsågen är snabbaccelererande, 
lättstartad och mycket pålitlig och därmed en effektiv 
partner vid beskärning av mindre trädkronor.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Husqvarna Air Injection™

En mycket lätt och kraftfull, batteridriven motorsåg med 
topphandtag. Idealisk för beskärning av träd kronor och 
avverkning av lättare träd. Med utmärkt ergonomi, hög 
kedjehastighet och bekväm batteri drift, samt effekt 
motsvarande en bensindriven motorsåg på 35 cm3.

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiva kontroller 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Skärkapacitet i 35cc-klass

Med sin 38 cm³-motor är detta en imponerande kraft -
full motorsåg med topphandtag. Det perfekta verk tyget 
för alla typer av professionell trädvård, när du behöver 
utmärkt prestanda i kombination med god ergonomi.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

 ■ Husqvarna Air Injection™

 ■ AutoTune™

Vår mest kraftfulla batteridrivna motorsåg med topp-
handtag och imponerande uteffekt – som motsvarar en 
professionell batteridriven 40 cm³-motorsåg. Perfekt 
för trädvård och arbete på högre höjd tack vare utmärkt 
ergonomi och låg vikt. Avancerat användargränssnitt 
med batteristatus och start/stopp, utmärkt ergonomi 
och användarvänlig balans och manövrerbarhet. Måste 
strömförsörjas med BLi300- eller BLi200X-batteri för 
fullständiga prestanda.

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiv knappsats med batteristatus

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Skärkapacitet i 40cc-klass
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HUSQVARNA T540i XP® OCH 540i XP®

Enastående batteriprestanda
Imponerande kraft som motsvarar 40cc-bensinmotorer. 
Starta och stoppa med en knapptryckning. Och inga 
utsläpp. Husqvarnas batteridrivna motorsågar är innova-
tioner inom trädvård och teknik som tagits till nästa nivå.

ARBORISTTILLBEHÖR

Gör dig redo för trädtopparna
Husqvarnas sortiment av arboristtillbehör passar yrkesanvändare som 
förlitar sig på kvalitetsverktyg för kvalitetsarbete. Hjälmar, högkvalitativa 
kastlinor och vikter, kilar, karbinhakar och stadiga repväskor – vi har allt 
du behöver. Läs mer på sidorna 47 och 162.
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BATTERIDRIVEN STÅNGSÅG

530iP4
BATTERIDRIVEN STÅNGSÅG

530iPT5

BATTERIDRIVEN STÅNGSÅG

530iPX med sele

 Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare.  

Sele ingår.

5 990:– 

Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

5 790:–

 Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

6 490:–

 Pris inkl. moms

9 390:–

Batteridriven stångsåg med prestanda och effekt motsvarande en bensindriven 
maskin på 30 cm3. Den låga vikten, utmärkta ergonomin och tysta driften gör den 
bekväm att använda var och när som helst. 

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiva kontroller

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Såghuvud med kompakt design

Batteridriven stångsåg med teleskopiskt skaft som erbjuder sortimentets längsta 
räckvidd och effekt mot svarande en bensindriven maskin på 30 cm3. Den låga 
vikten, utmärkta ergonomin och tysta driften gör den bekväm att använda var  
och när som helst. 

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiva kontroller 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Teleskopiskt skaft

 ■ Såghuvud med kompakt design

Batteridriven röjsåg som även kan användas som stångsåg (såghuvudet går att 
vrida 90 grader) med en effekt motsvarande en bensindriven maskin på 30 cm3. 
Den låga vikten, utmärkta ergonomin och tysta driften gör den bekväm att använda 
var och när som helst.

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiva kontroller 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Justerbart såghuvud med kompakt 
design

 3 /8"

 25–30 cm

 180 cm

 3,1 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 1 /4"

 25–30 cm

 402 cm

 7,0 kg

 1 /4"

 25–30 cm

 250 cm

 3,4 kg

 1 /4"

 25–30 cm

 400 cm

 5,0 kg

25 cm³ stångsåg med teleskoprör med sortimentets längsta räckvidd. Den 
utmärkta ergonomin och över lägsna balansen hjälper dig att uppnå ypperliga 
resultat med minimal ansträngning. 

 ■ X-Torq®

 ■ Teleskoprör

BENSINDRIVEN STÅNGSÅG

525PT5S

M OTORSÅGAR

 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Kedjedelning,"  Rekommenderad svärdlängd min – max, cm  Vikt (utan skärutrustning), kg

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 36–39.
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SÅGHUVUDETS KONSTRUKTION

Imponerande precision  
och god överblick
Med Husqvarnas stångsågar får du en bekväm arbetsställning  
och total kontroll. Såghuvudets slimmade design gör sågen  
extremt välbalanserad. Du har också obehindrad överblick över 
arbetsområdet, mycket tack vare att skärutrustningen är placerad 
på vänster sida i stället för höger.

BAT T ER I SER IEN

Bekvämare blir det inte
Batteridrivna stångsågar är lätta att älska. Utan 
buller, avgaser och vibrationer blir arbetet mycket 
lättare så att du håller dig alert hela arbetsdagen. 
Prestandan ökar ytterligare tack vare elmotorns 
höga vridmoment.

LÄS MER

Besök husqvarna.com/ProPoleSaws och utforska hela vårt sortiment  
av stångsågar och tillbehör
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BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR 592 XP® G 572 XP® G 562 XP® G 560 XP® G
550 XP® G Mark II 
TrioBrake™

550 XP® Mark II / 
550 XP® G Mark II

545 Mark II / 
545 G Mark II

543 XP®/ 
543 XP® G 543 XP®

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cm³ 92,7 70,6 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 50,1 43,1

Effekt, kW 5,6 4,3 3,5 3,5 2,8 3,0 3,0 2,7 2,2

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A)* 112 107 106 106 106 106 107 106 101

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A)** 119 120 118 118 116 116 117 116 113

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq)  
främre/bakre handtag, m /s²***

6,6/5,3 4,1 3,2 / 5,0 4,4 /5,3 3,8 / 3,7 3,8 / 3,7 3,3 /4,9 3,6 /4,1 4,5 /4,2

Kedjedelning," 3/8 3 /8 3 /8 .325 / 3 /8 .325 .325 .325 .325 .325

Rekommenderad svärdlängd, min–max, cm/tum 45–90/18-36 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18

Vikt (utan skärutrustning), kg 7,6 6,8 6,3 6,1 5,7 5,5 5,3 5,3 4,5

EGENSKAPER

Low Vib™  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Smart Start™  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •

Justerbar oljepump  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tröghetsutlöst kedjebroms  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Vevhus av magnesium  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Luftfilterkåpa m snabblås  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Luftfilter m snabbfäste  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

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

Sidomonterad kedjespännare  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

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

Kombinerat choke-/stoppreglage  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Snäpplåst cylinderkåpa  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Uppvärmda handtag  ••  • •  • •  • •  • • —/ • • —/ • • —/ • • —/ • •

Uppvärmd förgasare  ••  • •  • •  • •  • • —/ •• —/ •• —/ •• —

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

Bränslepump  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Integrerade svärdsmuttrar  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Synlig bränslenivå  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

TrioBrake™ — — — —  • •  • • — — —

BATTERIDRIVNA MOTORSÅGAR 540i XP® 535i XP®

TEKNISKA DATA

Batterityp Li-ion Li-ion

Spänning, V 36 36

Motortyp BLDC (borstlös) BLDC (borstlös)

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) * 95 93

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A) ** 106 106

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s² *** 3,6 /3,7 2,5 / 2,8

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

Rekommenderad svärdlängd, min–max, cm/tum 25 –40 /12 –16 25 –35 /10 –14

Vikt (utan batteri och skärutrustning), kg 2,9 2,6

EGENSKAPER

savE™  • •  • •

Uppfällbart lock för kedjeolja  • •  • •

Tröghetsutlöst kedjebroms  • •  • •

Intuitiv knappsats med batteristatus  • • —

Intuitiv knappsats —  • •

Integrerade svärdsmuttrar  • •  • •

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt EN ISO 22868, dB(A). Redovisade värden för ekvivalent ljudtrycksnivå för maskinen tar hänsyn till statistisk 
osäkerhet. **Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG, med hänsyn tagen till statistiska avvikelser. Uppmätt enligt ISO 
22868. ***Ekvivalenta vibrations nivåer (ahv,eq) i handtag, uppmätta enligt EN ISO 22867, m /s². Typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på ± 1 m /s².

M OTORSÅGAR
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BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR 592 XP® G 572 XP® G 562 XP® G 560 XP® G
550 XP® G Mark II 
TrioBrake™

550 XP® Mark II / 
550 XP® G Mark II

545 Mark II / 
545 G Mark II

543 XP®/ 
543 XP® G 543 XP®

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cm³ 92,7 70,6 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 50,1 43,1

Effekt, kW 5,6 4,3 3,5 3,5 2,8 3,0 3,0 2,7 2,2

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A)* 112 107 106 106 106 106 107 106 101

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A)** 119 120 118 118 116 116 117 116 113

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq)  
främre/bakre handtag, m /s²***

6,6/5,3 4,1 3,2 / 5,0 4,4 /5,3 3,8 / 3,7 3,8 / 3,7 3,3 /4,9 3,6 /4,1 4,5 /4,2

Kedjedelning," 3/8 3 /8 3 /8 .325 / 3 /8 .325 .325 .325 .325 .325

Rekommenderad svärdlängd, min–max, cm/tum 45–90/18-36 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18

Vikt (utan skärutrustning), kg 7,6 6,8 6,3 6,1 5,7 5,5 5,3 5,3 4,5

EGENSKAPER

Low Vib™  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Smart Start™  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •

Justerbar oljepump  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tröghetsutlöst kedjebroms  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Vevhus av magnesium  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Luftfilterkåpa m snabblås  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Luftfilter m snabbfäste  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

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

Sidomonterad kedjespännare  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

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

Kombinerat choke-/stoppreglage  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Snäpplåst cylinderkåpa  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Uppvärmda handtag  ••  • •  • •  • •  • • —/ • • —/ • • —/ • • —/ • •

Uppvärmd förgasare  ••  • •  • •  • •  • • —/ •• —/ •• —/ •• —

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

Bränslepump  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Integrerade svärdsmuttrar  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Synlig bränslenivå  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

TrioBrake™ — — — —  • •  • • — — —

*Ekvivalent ljudtrycksnivå beräknas, i enlighet med ISO 22868, som den tidsviktade energisumman för ljudtrycksnivåerna vid olika drifttillstånd. Den statistiska spridningen för den  ekvivalenta ljudtrycksnivån  
är en standardavvikelse på 1 dB(A). **Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till produktionsvariationer samt 
avvikelser från testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalent ljudtrycksnivå beräknas, i enlighet med ISO 22867, som den tidsviktade energisumman för ljudtrycksnivåerna vid olika drifttillstånd.  Redovisade värden 
för ekvivalenta vibrationsnivåer har ett spridningsmått (standardavvikelse) på 1 m /s².

MO TO RSÅ GA R

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR MED TOPPHANDTAG T540 XP® T435 T525

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cm³ 37,7 35,2 27,0

Effekt, kW 1,8 1,5 1,1

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A)* 104 103 98

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A)** 116 114 111

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s²*** 3,5 /4,2 3,6 /3,9 4,9 / 5,2

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

Rekommenderad svärdlängd, min–max, cm/tum 30 – 40 /12 –16 30 – 35 /12 –14 20-30 /8-12

Vikt (utan skärutrustning), kg 3,9 3,4 2,7

EGENSKAPER

X-Torq®-motor  • •  • •  • •

Low Vib™  • •  • •  • •

Smart Start™  • •  • •  • •

Tröghetsutlöst kedjebroms  • •  • •  • •

Justerbar oljepump  • •  • •  • •

Bränslepump  • •  • •  • •

Luftfilterkåpa m snabblås  • •  • •  • •

Luftfilter m snabbfäste  • •  • •  • •

Sidomonterad kedjespännare  • •  • •  • •

Uppfällbart tanklock  • •  • •  • •

Husqvarna Air Injection™  • • —  • •

Integrerade svärdsmuttrar  • • —  • •

Vevhus av magnesium  • • —  • •

Ögla för bälteskrok  • • —  • •

AutoTune™  • • — —

Synlig bränslenivå  • • — —

*Ekvivalent ljudtrycksnivå beräknas, i enlighet med ISO 22868, som den tidsviktade energisumman för ljudtrycksnivåerna vid olika drifttillstånd. Den statistiska spridningen för den  ekvivalenta ljudtrycksnivån  
är en standardavvikelse på 1 dB(A). **Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till produktionsvariationer samt avvikelser  
från testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalent ljudtrycksnivå beräknas, i enlighet med ISO 22867, som den tidsviktade energisumman för ljudtrycksnivåerna vid olika drifttillstånd.  Redovisade värden för ekvivalenta 
vibrationsnivåer har ett spridningsmått (standardavvikelse) på 1 m /s².

BATTERIDRIVNA MOTORSÅGAR MED TOPPHANDTAG T540i XP® T535i XP®

TEKNISKA DATA

Batterityp Li-ion Li-ion

Spänning, V 36 36

Motortyp BLDC (borstlös) BLDC (borstlös)

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) * 92 93

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A) ** 103 106

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s² *** 2,1 / 3,4 2,0 / 2,4

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

Rekommenderad svärdlängd, min–max, cm/tum 25 –40 /12 –16 25 –35 /10 –14

Vikt (utan batteri och skärutrustning), kg 2,5 2,4

EGENSKAPER

savE™  • •  • •

Intuitiv knappsats med batteristatus  • • —

Intuitiv knappsats —  • •

Tröghetsutlöst kedjebroms  • •  • •

Ögla för bälteskrok  • •  • •

Uppfällbart lock för kedjeolja  • •  • •

Integrerade svärdsmuttrar  • •  • •

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt EN ISO 22868, dB(A). Redovisade värden för ekvivalent ljudtrycksnivå för maskinen tar hänsyn till statistisk 
osäkerhet.  **Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG, med hänsyn tagen till statistiska avvikelser. Uppmätt enligt ISO 22868. 
***Ekvivalenta vibrations nivåer (ahv,eq) i handtag, uppmätta enligt EN ISO 22867, m /s². Typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på ± 1 m /s².

M OTORSÅGAR

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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BENSINDRIVNA STÅNGSÅGAR 525PT5S

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cm³ 25,4

Effekt, kW 1,0

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A)* 89

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A) ** 107

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s²*** 6,3 / 5,3

Kedjedelning," 1 /4

Rekommenderad svärdlängd, min–max, cm/tum 25 –30 /10 –12

Max. längd med skärutrustning, cm 402

Vikt (utan skärutrustning), kg 7,0

EGENSKAPER

X-Torq®-motor  • •

Automatiskt stoppreglage  • •

Kedjesmörjning  • •

Kedjespännare  • •

Bränslepump  • •

Stötskydd bak  • •

Lättservad startapparat  • •

Teleskoprör  • •

Delbart riggrör —

INKLUDERAD SELE

Standard enkel  • •

Balance Flex ( • •  )

( ) = Tillbehör *Ekvivalent ljudtrycksnivå beräknas, i enlighet med ISO 22868, som den tidsviktade energisumman för ljudtrycksnivåerna vid olika drifttillstånd. Den 
statistiska spridningen för den  ekvivalenta ljudtrycksnivån är en standard avvikelse på 1 dB(A). **Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 
2000/14/EG. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalent ljudtrycksnivå 
beräknas, i enlighet med ISO 22867, som den tidsviktade energisumman för ljudtrycksnivåerna vid olika drifttillstånd.  Redovisade värden för ekvivalenta vibrationsnivåer 
har ett spridningsmått (standardavvikelse) på 1 m /s².

BATTERIDRIVNA STÅNGSÅGAR 530iPX med sele  530iPT5  530iP4

TEKNISKA DATA

Batterityp Li-ion Li-ion Li-ion

Spänning, V 36 36 36

Motortyp BLDC (borstlös) BLDC (borstlös) BLDC (borstlös)

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) * 96 83 88

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A) ** 101 98 98

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s²*** 1,1 /1,2 1,4 /1,2 1,9/1,1

Kedjedelning," 3 /8 1/4 1/4

Rekommenderad svärdlängd, min–max, cm/tum 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12

Längd, utfälld, inklusive skärutrustning, cm 180 400 250

Vikt (utan batteri och skärutrustning), kg 3,1 5,0 3,4

EGENSKAPER

savE™  • •  • •  • •

Intuitiv knappsats  • •  • •  • •

Ögla för sele  • •  • •  • •

Stötskydd bak  • •  • •  • •

Integrerade svärdsmuttrar  • •  • •  • •

Uppfällbart lock för kedjeolja  • •  • •  • •

Teleskoprör —  • • —

INKLUDERAD SELE

Separat sele —  • •  • •

Sele för ryggburet batteri  • • — —

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt ISO 22868, dB(A). Redovisade värden för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1 dB(A). **Buller i omgivningen  
är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG, med hänsyn tagen till statistiska avvikelser. Uppmätt enligt ISO 22868. ***Ekvivalenta vibrations nivåer (ahv,eq) i handtag, uppmätta  
enligt EN ISO 22867, m /s². Typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på ± 2 m /s².

MO TO RSÅ GA R
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Optimerat svetsmönster ger 
bättre styrka och styvhet.

X-CUT™-KEDJOR OCH X-FORCE™-SVÄRD

Utformade av Husqvarna  
för din Husqvarna
På Husqvarna är vi experter på att tillverka motorsågar. Vi vet vilken avgörande betydelse bränslet, svärdet och 

kedjan har för den slutliga prestandan och vi betraktar dem som för längningar av motorsågen, inte som tillbehör.  

Vi har därför använt vår unika kompetens för att utveckla optimalt bränsle samt optimalt anpassade svärd och  

kedjor specifikt för Husqvarnas motorsågar. Våra X-CUT™-kedjor utvecklas sida vid sida med våra motorsågar  

i våra tillverkningsanläggningar i Huskvarna för att ge perfekt passform och prestanda. Den här processen  

har avsevärt förbättrat kedjorna och gjort stor skillnad för motorsågens kapacitet.  

Vi tror att du kommer att hålla med när du har provat den.

MINIMALT MED DRIFTAVBROTT, MAXIMALT RESULTAT

Husqvarna X-CUT™

SP33G-kedjorna är de första kedjorna som utvecklats, designats  
och tillverkas direkt av Husqvarna – på plats i Huskvarna, där vi 
utvecklar och testar våra motorsågar. Husqvarna X-CUT™-kedjorna 
har utvecklats för att maximera ditt resultat och för att göra det  
möjligt för dig att arbeta längre utan störande avbrott. Skillnaden 
kommer att vara tydlig och du kommer att få mer gjort på  
kortare tid.

M OTORSÅGAR

VI HAR ALLT DU BEHÖVER

Se hela sortimentet av tillbehör, oljor och smörjmedel 
på husqvarna.com/ChainsawParts
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SLITSTARKA OCH LÄTTA SVÄRD

Husqvarna X-FORCE™

X-FORCE™ är Husqvarnas lösning på problemet med att utveckla  
ett perfekt svärd. Husqvarnas X-FORCE™ är både lätt och näst intill 
underhålls fritt för att minimera din arbetsbelastning samt tillräckligt 
starkt för att tåla påfrestande arbete under lång tid. X-FORCE™-svärd 
utvecklas tillsammans med Husqvarnas X-CUT™-kedjor, optimerade 
för Husqvarnas motorsågar. Resultatet är en skärutrustning som ger 
din motorsåg helt unika egen skaper – och levererar snabba, exakta 
sågsnitt med minimal friktionsförlust.

Förstärkt, underhållsfritt 
noshjul.

Bredare svärd ger 
större styrka.

Optimerad profil för mindre 
slitage och ökad livslängd.

X-CUT™-kedjan försträcks på fabriken 
och låter dig arbeta längre innan den 
måste spännas på nytt. Inget behov  
av onödig kedjespänning. Risken för  
att en slak kedja ska skada sågkropp 
och svärd minskar också.

En omsorgsfullt avvägd kombi-
nation mellan konstruktion, 
material och processer ger 
utmärkt, dynamisk hållbarhet. 
Slitaget på produkten mini-
meras – och därmed även 
behovet av service.

X-CUT™ har utvecklats för 
snabbare sågning och är startklar 
så snart du packat upp den ur 
kartongen. På så sätt blir ditt 
arbete effektivare och resultaten 
bättre. Den smidiga sågningen 
kräver mindre matnings kraft och 
gör arbetet mindre påfrestande 
för kroppen.

Tack vare den guldfärgade 
sidolänken är det lätt att hitta 
startpunkten, vilket förenklar 
filningen av kedjan.

Optimerad centrumplatta ger lägre 
vikt och ett robustare svärd med 
ökad livslängd.

MOTO RSÅ GA R

EXTRA HÅLLBARA OCH SOLIDA SVÄRD

Husqvarna X-TOUGH™ och X-TOUGH™ LIGHT

X-TOUGH™ passar perfekt för din Husqvarna-motorsåg när du vill ha 
ett extra hållbart och robust svärd. Den solida stålstommen ger lång 
livslängd och det rejäla RSN-fästet gör att noshjulet blir lika hållbart. 
Svärdets styvhet gör det enklare att kapa rakt och minimerar risken 
för klämning. X-TOUGH™ LIGHT ger dig samma robusta prestanda med 
10 – 15 % lägre vikt. Detta förbättrar manövrerbarheten, särskilt med 
längre svärd.

Material och tillverknings processer 
finslipas till det yttersta och ger 
X-CUT™-kedjan imponerande 
skärpa direkt ur förpackningen 
och ännu viktigare – skärpa  
som varar betydligt längre innan 
filning behövs.



4 2

HUSQVARNA X-FORCE™-SVÄRD

De laminerade X-FORCE™-svärden kräver mindre underhåll och ger högre produk-
tivitet. Det är fördelar som beror på att de olika modellerna har finesser som nya 
profiler, större noshjul, urtagningar i centrumplattan, fler lagerrullar och att smörj-
hålet har avlägsnats. Finns i storlekarna 3 /8" (15"–20"), 3 /8"mini (12"–16")  
och .325" (13"–20").

HUSQVARNA CARVINGSVÄRD

Carvingsvärd har mindre nosradie och är lämpliga för skulptering och andra 
precisionsarbeten. Finns med delning 1/4" (10"–12").

HUSQVARNA X-TOUGH™-SVÄRD MED HÅRD NOS

Används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga och sotiga 
miljöer. Svärden har skyddsbehandling mot repor och rost. Finns med delning  
3 /8" (18"–28") och .404" (24"–42").

HUSQVARNA LAMINERADE SVÄRD MED NOSHJUL

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll  
över sågsnittet. Svärden har skyddsbehandling mot repor och rost.  
Finns med delning 3 /8"mini (10"–16").

HUSQVARNA X-PRECISION™-SVÄRD

X-Precision™-svärden är speciellt framtagna för användning tillsammans  
med kedjan X-CUT™ SP21G på Husqvarnas batteridrivna motorsågar för yrkes-
användare. Den optimerade totalgeometrin och nätta nosradien ger effektiv 
kapning med hög precision, utmärkta fällskärsegenskaper och minskad risk  
för kast. Finns i storleken .325"mini (10 "– 16").

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Semi-chiseltandad 1,3 mm pixel-kedja på 0,325" med 
låg kastrisk och låg sträckning. Det smala snittet är lika 
med imponerande skäreffektivitet. Utvecklad för yrkes-
användning på medelstora motorsågar, upp till 55 cm³. 
Originalutrustning på de flesta Husqvarna 550 XP®-
motorsågar.

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

SP21G är en semi-chiseltandad 1,1 mm minikedja på 
0,325" med låg kastrisk, som är särskilt utvecklad för 
att öka skärhastigheten och effektiviteten för batteri-
drivna motor sågar för heltidsanvändning. Kedjan är 
energieffektiv och den optimerade geometrin ger ett 
jämnt och fint snitt, utmärkt instick samt förbättrad 
hantering och manövrerbarhet – viktiga egenskaper 
vid professionell trädvård. Passar .325"mini 
X-PRECISION™-svärd.

HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Den här semi-chiseltandade 1,3 mm S93G-minikedjan 
på 3/8" är utvecklad för att passa mindre sågar med 
bakre handtag och topphandtag. Optimerad geometri 
och slipning ger hög skärhastighet samt låg kastrisk. 
Hög effektivitet i balans med kraften från motorsågen 
ger ett jämnt och exakt snitt.

PIXELSKÄRUTRUSTNING  
– SNABBARE OCH LÄTTARE

Pixelskärutrustningens smala konstruktion  
ger ett smalare snitt, vilket innebär ökad skär-
hastighet. Viktminskningen flyttar sågens 
tyngdpunkt bakåt. Tillsammans med en något 
mindre roterande massa minskar även gyro-
kraften. Båda dessa är viktiga faktorer, till 
exempel vid kvistning.

HUSQVARNA X-TOUGH™-SVÄRD MED UTBYTBART NOSHJUL

Solitt RSN-svärd med hög hållbarhet och tålighet. Belastningen överförs till rullagret 
av hög kvalitet. Dessa svärd är överdragna med lack som skyddar mot repor och 
korrosion. Utbytbar spets finns som reservdel. Finns i storlek 3 /8" (16–28"). 

M OTORSÅGAR

NYHET

NYHET

NYHET

HUSQVARNA X-CUT™ S85

Pålitlig skärkapacitet under tuffa förhållanden. En  
robust semi-chisel tand med 1,5 mm-kedja (3/8 tum) för 
motor sågar på 60–90 cc. Den är designad för krävande 
arbeten, är mindre känslig för smuts och lättare att slipa. 
Passar extra bra för arbete med stadsträdvård och 
skogs arbetare som värdesätter enkel slipning och 
överlägsna egenskaper. Det robusta chassit och det 
optimerade skärmaterialet ger perfekt prestanda  
och hållbarhet.

HUSQVARNA X-CUT™ C85

Överlägsen skäreffektivitet i rena förhållanden.  
En avancerad chisel tand med 1,5 mm-kedja (3/8 tum) 
för 60–90 cc motorsågar. Designad för yrkesmässig 
användning på heltid. Kedjan tillverkas helt och hållet 
av Husqvarna för att du ska få bästa möjliga effekt av 
din motorsåg. Den har imponerande skäreffektivitet, 
skärpa som varar och låg sträckning, vilket ger bättre 
resultat, mindre underhållsbehov och lägre kostnader.

HUSQVARNA X-TOUGH™ LIGHT-SVÄRD MED UTBYTBART NOSHJUL

Ett lätt och solitt RSN-svärd. Förbättrar manövrerbarheten samtidigt som hållbarheten 
och robustheten bibehålls. Belastningen överförs till rullagret av hög kvalitet. Slitstark 
färg skyddar mot repor och korrosion. Utbytbart noshjul finns som reservdel.  
Finns i 20–36 tum (3/8 tum).
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LITEN SVÄRDINFÄSTNING STOR SVÄRDINFÄSTNING
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LAMINERAT SVÄRD MED NOSHJUL
•• •• 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

LAMINERAT SVÄRD MED NOSHJUL, 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

LÄTT OCH SOLITT SVÄRD MED UTBYTBART NOSHJUL, X-TOUGH LIGHT
•• •• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 5996566-72 581 62 66-72

•• •• X-CUT™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 5996566-84 581 62 66-84

•• •• X-CUT™ C85 28" / 70 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 5996566-92 581 62 66-92

•• •• X-CUT™ C85 32" / 80 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 5996566-05 581 62 66-05

•• •• X-CUT™ C85 36" / 90 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 5996566-15 581 62 66-15

SOLITT SVÄRD MED UTBYTBART NOSHJUL
•• •• X-CUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 15-68 581 62 66-68

•• •• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 15-72 581 62 66-72

•• •• •• •• X-CUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 11-68 581 62 66-68

•• •• •• •• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 11-72 581 62 66-72

•• •• •• •• X-CUT™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 11-84 581 62 66-84

•• •• •• •• X-CUT™ C85 28" / 70 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 11-92 581 62 66-92

SOLIDA SVÄRD MED HÅRD NOS
•• •• •• 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 596 69 08-68 581 62 66-68

•• •• •• •• X-CUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 08-72 581 62 66-72

•• •• •• •• X-CUT™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 08-84 581 62 66-84

•• •• •• •• X-CUT™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 596 69 08-92 581 62 66-92

H64 24" / 60 cm .404" ,063" / 1,6 mm 596 69 10-76 501 84 31-76

H64 28" / 70 cm .404" ,063" / 1,6 mm 596 69 10-84 501 84 31-84

H64 30" / 75 cm .404" ,063" / 1,6 mm 596 69 10-92 501 84 31-92

H64 36" / 90 cm .404" ,063" / 1,6 mm 596 69 10-04 501 84 31-04

H64 42" / 105 cm .404" ,063" / 1,6 mm 596 69 10-24 501 84 31-24

BRED MIDJA FÖR RÖJNING
•• 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

Kontrollera alltid i bruksanvisningen vilken sågutrustning som passar din motorsåg. Denna monteringsguide innehåller generell information. Kontrollera i bruksanvisningen för din motorsåg om det finns en angiven 
kedje- och svärdkombination som är certifierad för din specifika motorsåg och ditt land.

Produktguide – svärd och kedjor

MO TO RSÅ GA R
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Bär bara med dig  
det du behöver
Om du tillbringar hela dagar med arbete i skogen vill du naturligtvis  
alltid ha med dig all nödvändig utrustning. Och du vill att den ska  
vara lättåtkomlig för att du ska kunna arbeta effektivt och bekvämt.  
En motorsåg från Husqvarna är förstås en bra start. Och en bra  
fortsättning är verktygsbälten och verktyg med samma höga kvalitet.

VERKTYGSBÄLTE FLEXI – KOMBI-KIT VERKTYGSBÄLTE FLEXI – KIL-KIT

Ett flexibelt och ergonomiskt verktygsbälte med kombi-kit. Utmärkt viktfördelning, 
specialutvecklat för skogsarbete. Justerbart spänne som kan öppnas med en hand. 
Intuitivt och enkelt att specialanpassa med hållare, fickor och sele som är enkla  
att fästa. 
Verktygsbältet FLEXI. Sele. Kombihölster med kilficka. Hållare för fil och kombiverktyg. 
Universalväska. Universalhållare för verktyg. Kombihölster.

593 83 72-01 2 190:–

Ett flexibelt och ergonomiskt verktygsbälte med  kil-kit. Utmärkt viktfördelning, 
specialutvecklat för skogsarbete. Justerbart spänne som kan öppnas med en hand. 
Intuitivt och enkelt att specialanpassa med hållare, fickor och sele som är enkla  
att fästa. 
Verktygsbältet FLEXI. Sele. Kilficka. Hållare för fil och kombiverktyg. Universalväska.  
Universalhållare för verktyg. Kombihölster med kilficka.

593 83 72-02 2 190:–
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KOMPLETT VERKTYGSBÄLTE
Komplett verktygsbälte med två hölster, 
lyftkrok, lyftsax, bakstycke och måttband 
(15 m). Extra brett för stabilitet åt ryggen.

505 69 90-15 1 890:–

Kombihölster av LD-polyeten, 
505 69 16-06 129:–
Kombihölster med kilficka, 
579 21 71-01 279:–
Hölster, 505 69 75-00 89:–

MÅTTBAND
Måttbandet är lätt att använda och har låg vikt. 
Idealiskt för mätning av stockar och stammar. 
Kan justeras utan verktyg. Märkt på båda 
sidor. Robust design med aluminium upptill.

15 m frigöringskrok, 586 99 75-01 649:–
20 m frigöringskrok, 586 99 75-02 699:–
15 m saxkrok, 586 99 75-03 649:–

2.  SELE FÖR  
VERKTYGSBÄLTE FLEXI

Tack vare de stoppade axelremmarna fördelar 
selen belastningen över axlarna.

593 83 76-01 429:–

3. BAKSTYCKE
Universalväska för förbandslåda, GPS-
sändare, förgreningsdosa och andra mindre 
föremål.

593 83 92-01 379:–

4. KOMBIHÖLSTER
Kombihölster för lyftsaxar eller lyftkrok samt 
öglor för måttband.

593 83 83-01 329:–

5. MÅTTBANDSHÅLLARE
Hållare som håller måttbandet stadigt  
på plats.

593 83 91-01 119:–

6. KOMBIHÖLSTER MED KILFICKA
Kombihölster för lyftsaxar eller lyftkrokar 
samt en ficka för kilar. 

593 83 83-02 329:–

7. KILHÖLSTER
Ficka för flera kilar, med individuella sektioner 
som håller dem på plats.

593 83 88-01 349:–

8. UNIVERSALHÅLLARE FÖR VERKTYG
Universalhållare för verktyg, t.ex. yxa, slagbrytjärn, etc.

593 83 97-01 129:–

9. BÄRKROK
En universalkrok för olika verktyg, vattenbehållare eller 
annan utrustning. 

593 83 96-01 129:–

10. HÅLLARE FÖR SPRAYBURK
Hölster för sprayburk som ser till att den hålls  
stadigt på plats. 

593 83 95-01 129:–

11. FILHÅLLARE
Hållare för en rund- och en plattfil samt kombiverktyg. 
Hållaren eliminerar effektivt risken för trasiga eller 
förlorade verktyg.

593 83 94-01 329:–

12. HÖLSTER FÖR KLAVE
Klavehölstret från vårt klassiska verktygsbälte kan 
också användas med verktygsbälte FLEXI.

505 69 32-04 129:–

13. HÖLSTER FÖR BRYTJÄRN
Hölstret för brytjärn från vårt klassiska verktygsbälte 
kan också användas med verktygsbälte FLEXI.

505 69 32-92 129:–

14. TILLBEHÖRSVÄSKA
Extra väska, lämplig för din brandsläckare, vattenflaska, 
extra kläder och liknande.

596 25 29-01 119:–

1.  VERKTYGSBÄLTE FLEXI
Ett flexibelt och ergonomiskt verktygsbälte med utmärkt 
viktfördelning och justerbart spänne med enhandsfrigöring.

593 83 74-01 849:–

KRITHÅLLARE  
MED RULLE
Krithållare med fjäderbelastad 
metallrulle för kritor (12 mm). 
Robust konstruktion med en 
metallrulle som kan fästas på 
verktygsbältet eller selen.

593 83 98-01 499:–
Grafitkritor, 12 st.
593 97 55-01 179:–

BAKSTYCKE
Med stor förvaringsficka som rymmer första 
förband, reservkedja och förgasarskruv-
mejsel. Hölster för fil, filmall, kombinations-
nyckel och måttband.  

505 69 05-10 279:–
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BÄLTE
Läder, 505 69 00-01 229:–

VÄNDBAND
För att flytta/vända fastklämda träd och  
som bärrem för dunkar.

505 69 80-20 329:–

MARKERINGSBAND
100  % viskos, biologiskt nedbrytbart. 20 mm 
brett och ca 75 m långt.

Orange 574 28 77-00 39:–
Rött 574 28 77-01 39:–
Blått 574 28 77-02 39:–
Gult 574 28 77-03 39:–

SLAGBRYTJÄRN
Kombinerat slag- och brytjärn med speciellt 
utformad slagklack som motverkar 
vibrationer när kilen slås in.

47 cm, 574 38 71-01 599:–

TRAMPBRYTJÄRN
Utdragbart trampbrytjärn. Kan bäras i hölster  
till bälte.

46 cm, 504 98 16-92 749:–
Hölster, 505 69 32-92 129:–

BRYTJÄRN MED VÄNDHAKE
Helsmitt med plasthandtag, omtagningsklack 
och vändhake.

80 cm, 586 89 69-01 779:–

BRYTJÄRN, LÅNGT
Smidda undre detaljer ger extra styrka. 
Främre tänder ger bättre grepp. Långt 
handtag ger möjlighet till tvåhandsgrepp.

130 cm, 574 38 72-01 1 290:–

FÖRSTA HJÄLPEN-KIT
Innehåller första hjälpen-bandage, 9 plåster  
i olika storlekar, 2 sårtvättar, 1 spegel,  
1 bomullspinne.

504 09 53-01 159:–

TRYCKFÖRBAND

505 66 52-06 99:–

SAPPIE DRAGHAKE
Draghake med kort handtag för förflyttning av stockar. 
Polerat metallhuvud med skarpt vinklad spets. En del av 
trähandtaget är målat i orange för att synas bättre. 

38 cm. 579 69 28-01 399:–
80 cm. 579 69 28-02 499:–

GRENSÅG
Svängd klinga med krok i framänden samt 
stötkniv för att förebygga barksplitter.

33,3 cm med barkklinga,  
505 69 45-66 729:–

UTDRAGBART SKAFT  
FÖR GRENSÅG
2,5–5 meter. Enkel längdjustering.

502 42 73-01 1 190:–

KLAVE
Med cylindervolymtabell, 
centimetergradering på 2 sidor.

36 cm, 505 69 47-30 299:–
46 cm, 505 69 47-46 349:–
Hölster, 505 69 32-04 129:–

RÖJYXA
Med skaft av hickoryträ och 
klinga med vändbar dubbel egg 
som kan bytas.

579 00 06-01 529:–

M OTORSÅGAR
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LYFTSAX/TIMMERSAX
Vass krok med slipade kanter. Specialhärdat 
stål gör dem robusta och mindre känsliga  
för rost. 

30 cm, 574 38 76-01 549:–
20 cm, 574 38 75-01 349:–

LYFTKROK
Förlängd krok för längre och bredare 
gripvidd ger bättre grepp under arbetet. 
Specialhärdat stål med ytbehandling gör 
den robust och mindre känslig för rost.

574 38 74-01 279:–

FÄLLKILAR
Tillverkade av slagtålig ABS-plast. Hjälper  
trädet att falla åt rätt håll.

14 cm, 598 03 58-01 129:–
20 cm, 598 03 58-02 149:–
25 cm, 598 03 58-03 179:–

MOTORSÅGSKROK, ARBORIST
För enkel fastsättning av motorsågen i sele. 
Robust konstruktion. Optimerad för T540 
XP® och T535i XP®.

580 80 03-01 179:–

FÄLLKIL AV ALUMINIUM
Hjälper trädet att falla åt rätt håll.  
Kan slipas om.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 249:–
1 000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 349:–

FÄSTÖGLA FÖR MOTORSÅG, 
ARBORIST
För arborister som använder en motorsåg  
av standardtyp. Kopplar på ett säkert sätt 
ihop motorsågen med motorsågsstroppen. 
Försedd med överbelastningsskydd.

578 07 71-01 179:–

KLYVKIL
Vriden kil för klyvning av stockar. Används 
tillsammans med slägga eller släggyxa.

577 25 92-01 379:–

KIL FÖR VEDKLYVNING
Tillverkad av kvalitetsstål.

578 45 68-01 279:–

MOTORSÅGSSTROPP, ARBORIST
Används tillsammans med en motorsågs-
hake för fastsättning av motorsågen i bälte. 
Elastisk design. Mäter 0,5 m när den inte är 
sträckt och 1,25 m när den är helt utsträckt.

577 43 80-01 299:–

KASTLINA, ARBORIST
Tillverkad av starka och stumma 
Dyneema®-fibrer. Uretanbeläggningen  
gör linan nötnings beständig och enkel att 
knyta och kasta utan att den trasslar sig. 
Den orangea färgen ger också god visibilitet.

55 m, 596 93 59-11 399:–

FÖRVARINGSKUB, ARBORIST
Hopfällbar 16” tyglåda som hjälper till att 
hålla kastlinan ren och trasselfri när den 
kastas in i trädkronorna. 

596 93 60-11 599:–

28 L REPVÄSKA, ARBORIST
Rymmer 80 m 12 mm tjockt rep. Håller 
klätterrep torrt och rent. Utvändiga remmar 
med öglor för förvaring av utrustning på 
utsidan. Klädda topphandtag för ökad 
komfort.

596 93 63-11 499:–

KARBINHAKE, ARBORIST
Tillverkad av varmsmitt aluminium för hög 
styrka och låg vikt. Låssystem med trippel-
funktion som förebygger oavsiktlig öppning. 
En låsspärr minskar risken för att haken 
fastnar i rep och kläder.

D-formad, 596 93 62-12 229:–
Oval, 596 93 62-11 229:–
HMS/päronformad, 596 93 62-13 229:–

KASTVIKTER, ARBORIST
Kvalitetsvikter gjorda av hållbart Cordura-
material. Hakas enkelt fast i kastlinan. Den 
orangea färgen ger också god visibilitet.

397 g, 596 93 58-11 219:–
340 g, 596 93 58-12 219:–
283 g, 596 93 58-13 219:–
226 g, 596 93 58-14 219:–

ARBORISTKIL
En liten professionell kil som är särskilt 
utformad för mindre fällskär. Tillverkad av 
hållbar plast av hög kvalitet. Kilen får plats  
i fickan eller kan hängas i en rem/ögla.

598 03 57-01 99:–

MO TO RSÅ GA R

NYHET

FÄLLKILAR PRO
Extremt hållbara, tillverkad av slagtålig 
plast. Utformad med korsade spår som 
förbättrar greppet i fryst timmer. 

25 cm, 598 03 61-01 249:–
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FLATFILAR
Kvalitetsfilar som ger skärtanden 
rätt geometri.

Flatfil 6" 1 st,  
505 69 81-60 44:–
Flatfil 6" 12 st,  
505 69 81-61 429:–
Flatfil 6" 100 filar/p,  
505 69 81-62 2 990:–
Flatfil 8" 1 st,  
505 69 81-80 64:–
Flatfil 8" 12 st,  
505 69 81-81 579:–

FILMALLAR
Specialdesignade filmallar som ger korrekta 
filningsvinklar. Används tillsammans med  
våra rundfilar.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18 119:–
H38 3 /8"mini Pixel, 1,1 mm,  
579 55 88-01 119:–
H35 / H36 / H37 3 /8"mini,  
505 24 37-01 119:–
H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81-15 119:–

FILHANDTAG
Patenterat låssystem för filen. Passar alla 
våra filar. 25° och 30° vinklade styrskenor för 
korrekt filningsvinkel.

Filhandtag Ø 4,5–5,5 mm, 505 69 78-01 39:–
Filhandtag för flatfilar, 505 69 78-10 39:–

SVÄRDSHÅLLARE
För säker montering av motorsågen vid 
filning. Tillverkad av smidesstål.

505 66 52-56 229:–

HUSQVARNA INTENSIVE 
CUT RUNDFILAR
Utformade för optimal filning  
och ökad livslängd.

3 STYCKEN
4,0 mm, 597 35 48-01 59:–
4,5 mm, 597 35 55-01 59:–
4,8 mm, 597 35 58-01 59:–
5,2 mm, 597 35 59-01 59:–
5,5 mm, 597 35 61-01 59:–

12 STYCKEN
4,0 mm, 597 35 48-02 199:–
4,8 mm, 597 35 58-02 199:–
5,2 mm, 597 35 59-02 199:–
5,5 mm, 597 35 61-02 199:–

FILKIT
Filkitet innehåller ett filhandtag, en kombimall 
eller en filmall och en underställningsmall,  
två rundfilar och en flatfil.

X-Cut™ P21, grön, SP21G,  
595 00 46-01 249:–
X-Cut™ 93, grå, S93G, 587 80 67-01 249:–
X-Cut™ P33, orange, SP33G,  
586 93 34-01 249:–
X-Cut™ 83/85, blå, C83 /C85/ S85,  
586 93 85-01 249:–
H00, 580 68 75-01 249:–
H30, 505 69 81-27 249:–
H25 / H22 / H21 / H23, 505 69 81-25 249:–
H36, 505 69 81-38 249:–
H37, 579 65 36-01 249:–
H42 / H46 / H47/ H48 / H50,  
505 69 81-30 249:–
H64(S), 505 69 81-92 249:–

KOMBIMALLAR
Våra kombimallar är särskilt utformade  
med en filmall och en underställningsmall  
som kombineras till ett verktyg. Använd 
tillsammans med våra rundfilar och flatfilar 
för korrekta filvinklar och inställningar av 
underställning.

X-Cut™ P21, grön, SP21G 0,325" mini /  
1,1 mm pixel, 595 00 47-01 139:–

X-Cut™ 93, grå, S93G 3/8" mini  
1,3 mm, 587 80 90-01 139:–

X-Cut™ P33, orange, SP33G 0,325"  
1,3 mm pixel, 586 93 84-01 139:–

X-Cut™ 83/85, blå, C83 /C85/ S85  
3/8", 586 93 86-01 139:–

H00 1/4 tum 1,3 mm, 580 68 74-01 139:–

H30 0,325" / 1,3 mm pixel,  
505 69 81-08 139:–

H22 / H25 / H23 0,325" / 1,5 mm,  
505 69 81-09 139:–

H42 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50  
3/8" chiseltandad, 505 24 35-01 139:–

UNDERSTÄLLNINGSMALL
Specialutformade underställningsmallar som  
ger rätt inställning av underställningen. 
Använd tillsammans med våra flatfiler.

0,325", 505 69 81-00 69:–
3/8", 505 69 81-01 69:–
0,404", 505 69 81-02 69:–
3/8 tum mini / 3/8" minipixel,  
505 69 81-03 69:–

M OTORSÅGAR

Produktguide – filutrustning

KEDJENAMN MALLNAMN RULLFÄRG
FILDIAMETER 
(MM/TUM)

KOMBINATIONS-
FILMALL FILKIT FILMALL

UNDER-
STÄLLNINGS-
MALL

X
-C

U
T™

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

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

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

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

H
-C

H
A

IN

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

H49/51/54/58/70 3/8" Semi-Chisel — 5,5 / 7/ 32 575 99 15-01 — — —

H64 .404" — 5,5 / 7/ 32 — — 505 69 81-15 505 69 81-02
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HUSQVARNA H900
Liten yxa för användning  
i trädgården eller vid 
friluftsaktiviteter. 34 cm

580 76 10-01 549:–

HUSQVARNA S2800
Kraftfull yxa för klyvning  
av stora stockar. 70 cm.

580 76 14-01 949:–

HUSQVARNA A2400
Kraftfull universalyxa för 
olika slags arbeten i trä. 
70 cm.

580 76 12-01 899:–

HUSQVARNA S1600
Yxa för klyvning av stockar 
och grova trästycken. 
60 cm.

580 76 13-01 779:–

HUSQVARNA A1400
Universalyxa som är 
idealisk för klyvning av  
trä som har kåda på sig. 
60 cm.

580 76 11-01 749:–

POWER BOX
Praktisk och robust förvaring för 
motorsåg, smörjmedel och andra 
tillbehör.

531 30 08-72 549:–

DUFFELVÄSKA
Fuktavvisande och lättrengjort 
material, praktiska fickor på 
insidan och mjuka topphandtag. 
Avtagbara axelremmar och 
tillbehörsväskor ingår.

70 liter, 593 25 83-01 979:–

RULLVÄSKA 
Robust rullväska med lätt-
åtkomligt, U-format blixtlås och 
tysta gummihjul. Gjuten botten 
och sida får väskan att stå 
upprätt utan stöd. Två tillbehörs-
väskor ingår.

90 liter, 593 25 81-01 1 290:–

RYGGSÄCK
Robust ryggsäck för alla väder. 
Lättrengjort material som håller 
insidan torr. Upprullningsbar 
tätning och praktiska fack för  
din bärbara dator, termos och 
vattenflaska.

30 liter, 593 25 82-01 749:–

SKOGSYXA
Lämplig för småskalig avverkning, kvistning, grensågning 
och busk röjning. Det långa handtaget ger ökad kraft i 
hugget. 65 cm. Handsmitt, svenskt kvalitetsstål. 65 cm. 

576 92 62-01 699:–

KLYVYXA
Lite tyngre yxa som lämpar sig bäst för klyvning av tjocka trä stycken 
och ved. Huvudet tränger lätt in i trästycket och klyver det i två 
delar med minimal ansträngning för användaren. Det långa hand-
taget ger extra kraft och har plats för båda händerna. Handsmitt, 
svenskt kvalitetsstål. 75 cm. 

576 92 67-01 799:–

FRILUFTSYXA
En mindre yxa som är idealisk  
att ha med sig i skog och mark.  
Kan användas till många upp-
gifter som till exempel att hugga 
ved till lägerelden. Tack vare den 
nätta storleken ryms yxan i rygg-
säcken. Du kan också fästa yxan  
i bältet om du täcker eggen på 
yxan med det skydd som med-
följer. Handsmitt, svenskt 
kvalitets stål. 37,5 cm.

576 92 63-01 829:–

FRITIDSYXA
Liten, lätt yxa för kapning av 
grenar eller vedhuggning till 
lägerelden. Handsmitt, svenskt 
kvalitetsstål. 37,5 cm.

576 92 64-01 579:–

SLÄGGYXA
Släggyxan är den tyngsta  
och mest kraftfulla yxan i vårt 
sortiment och lämpar sig för 
klyvning av stockar och stora 
trästycken. Det härdade partiet 
baktill på yxhuvudet kan 
användas som slägga eller till-
sammans med en klyvkil. Hand-
smitt, svenskt kvalitetsstål. 
80 cm.

576 92 66-01 949:–

LITEN KLYVYXA
En lite tyngre yxa som lämpar  
sig bäst för klyvning av tjocka 
trästycken och ved. Huvudet  
har en form som gör att det lätt 
går in i träet och delar det i två 
delar med minimal ansträng-
ning för användaren. Yxan är 
nätt i formatet och går att 
greppa med en hand. Hand-
smitt, svenskt kvalitetsstål. 
50 cm.

576 92 68-01 649:–

SNICKARYXA
Snickaryxan lämpar sig bäst  
för snickeriarbete och andra 
uppgifter i trä. Fördjupning i 
huvudet så att handen kan 
placeras så nära skäreggen  
som möjligt för bästa möjliga 
kontroll. Handsmitt, svenskt 
kvalitetsstål. 50 cm.

576 92 65-01 779:–

MOTORSÅGSVÄSKA
Väskan är tillverkad av återvunna 
PET-flaskor, med specialfickor för 
motorsågsfilar och ett svärds-
skydd som enkelt kan tas bort och 
fästas på väskan med hake och 
ögla. Passar alla våra motorsågar.

48 liter, 597 41 83-01 529:–

SLIPSTEN
Liten slipsten av kiselkarbid för slipning 
av yxor. Dubbelkornig (grov och fin) för 
snabb- eller finslipning. Kan användas 
både torr eller med olja eller vatten. 
Levereras med ett läderfodral.

599 67 46-01  349:–

MO TO RSÅ GA R
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Husqvarnas skogsröjare tacklar enkelt långa arbetsdagar i tuff terräng.  

Tack vare maskinernas höga effekt, komponenter av professionell kvalitet, 

ergonomisk design – och inte minst Balance XT™-selen – arbetar du 

snabbare och effektivare med mindre påfrestning på musklerna.

RÖJSÅGAR

SM A R T DE SIG N

Hitta den perfekta vinkeln
En av anledningarna till att Husqvarnas röjsågar kan öka din produktivitet 
vilar i vinkelväxelns och styrtornets konstruktion samt riggrörets längd. 
Vinkelväxelns konstruktion ser till att hålla klingan i perfekt vinkel och gör 
det lättare att fälla i rätt riktning medan styrtornet sänkts och riggröret 
förkortats för enklare hantering och mindre ansträngning.

X-TORQ®

All kraft du behöver.  
Med mindre avgaser. 
X-Torq®-motorerna har hög förbränningseffektivitet utan att kompromissa 
med kraft eller vridmoment. Under varje cykel spolas cylindern med frisk 
luft innan luft-/bränsleblandningen sprutas in i cylindern, så att oförbränt 
bränsle inte blandas med avgaserna. Resultatet? Väsentligt lägre avgas-
utsläpp samt bättre bränsle effektivitet jämfört med liknande modeller  
utan X-Torq®.

Utformad för att klara  
de tuffaste uppgifterna
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A N VÄ NDA RCEN T R ER A D DE SIG N

För en bekvämare arbetsdag
För att göra arbetet med våra röjsågar mindre påfrestande har vi 
arbetat intensivt med utveckling och design. Resultatet av detta 
är, bland annat, en extremt välbalanserad konstruktion, komfort-
handtag med tumgasreglage, effektiv avvibrering och den klass-
ledande Balance XT-selen som minimerar belast ningen på din 
kropp. Hela vårt sortiment av selar hittar du på sidan 73.

UTFORSKA ONLINE

Besök husqvarna.com/ForestryClearingSaws och utforska  
hela vårt sortiment av skogsröjsågar och tillbehör
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BATTERIKOMFORT

Tyst prestanda  
i ett paket på tre kilo
Husqvarna 530iPX är ett rent nöje att arbeta med. Trots 
att maskinen har otroligt låg vikt och utmärkt ergonomi 
erbjuder den ändå imponerande prestanda. Dessutom 
slipper du alla avgaser och mycket av bullret, för så  
snart du släpper på gasen tystnar maskinen helt.

RÖJSÅGAR

BATTERISYSTEM

Flexibel komfort
Använd en sele för din 530iPX för att få bästa 
möjliga komfort. Du väljer själv om du vill 
använda ett inbyggt eller ryggburet batteri.

UNIK DESIGN

Testa något helt annorlunda
Husqvarna 530iPX är en unik röjsåg för skogsarbete som erbjuder rörelse-
frihet på en helt ny nivå i tät vegetation. Eftersom såghuvudet går att vrida 
90 grader kapar du bekvämt i vilken riktning du vill. Det här är ett perfekt 
redskap oavsett om du röjer, gallrar eller beskär träd.
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TUMGAS 

Full kraft med minimal 
ansträngning
Tumgasreglaget erbjuder precisionskontroll och  
är mindre ansträngande för musklerna i handen. 
Bekvämare kan det inte bli.

LOW VIB™

Behåll skärpan och skydda  
dig mot vibrationer
Tack vare effektiv vibrationsdämpning arbetar du bekvämt och 
effektivt – utan att få vita fingrar på grund av vibrationer. Genom att 
separera tanken och handtagen från motorn och skärutrustningen med 
noggrant inställda vibrationsdämpande element, har vi lyckats att hålla 
vibrationerna i handtagen på extremt låga nivåer. Allt detta för att skona 
armar och händer så att du bevarar hälsan i det långa loppet.

R Ö JSÅ GA R

AUTOTUNE™

Bästa motorprestanda  
oavsett förhållanden 
Tack vare AutoTune™-funktionen kan du vara säker på att din Husqvarna-
maskin startar och presterar på topp. AutoTune™ är en automatisk funktion 
som hela tiden finjusterar luft-bränsle-blandningen och kompenserar för 
faktorer som fukt, höjd, temperatur, bränslekvalitet och – inte minst – igen-
sättning av luftfiltret. Din motor fungerar perfekt och du behöver aldrig 
ställa in förgasaren manuellt igen.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Hjälper dig att hålla ordning  
på din utrustning
Att hålla reda på utrustningen har aldrig varit enklare. Det är bara  
att montera en Husqvarna-sensor på maskinerna så vet du alltid var 
de befinner sig, hur mycket de använts, när de behöver servas och 
mycket annat. Du har alltid total kontroll från din dator, surfplatta  
eller smartphone. Läs mer på sidan 14.

STARTLÄGE

Enkel start, enkelt arbete
Oavsett motorns temperatur kan du enkelt 
starta din maskin med vår startlägesfunktion. 
Med aktiverat startläge är motorn optimerad  
för snabb start samtidigt som en topphastig-
hets broms ser till att klingans rotation är 
spärrad under starten för att öka säkerheten. 
Tryck på startknappen, dra i snöret och börja 
arbeta. Enklare kan det inte bli.
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 53,3 cm³

 2,8 kW

 9,1 kg

 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

 45,7 cm³

 2,2 kW

 8,4 kg

 3 /8"

 25–30 cm

 3,1 kg

Pris inkl. moms 12 900:–

Pris inkl. moms 10 500:–

Pris inkl. moms 12 500:–

Pris inkl. moms 8 990:–

Pris inkl. moms 10 900:–

Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

 5 990:–

En mycket kraftfull röjsåg som är utvecklad för heltids-
användare som röjer i svårarbetad terräng. Motorn på 
53 cm³ ger den kraft och acceleration du behöver för 
de tuffaste jobben. Utmärkt komfort tack vare Balance 
XT™-selen. Utrustad med uppvärmda handtag.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Smart Start™

 ■ Uppvärmda handtag

Robust, användarvänlig och högpresterande röjsåg på 
45 cm³, som tagits fram för röjning på heltid. Utmärkt 
komfort tack vare Balance XT™-selen. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Start Mode

 ■ AutoTune™

En mycket kraftfull röjsåg som är utvecklad för  
hel tids användare som röjer i svårarbetad terräng. 
Motorn på 53 cm³ ger den kraft och acceleration  
du behöver för de tuffaste jobben. Utmärkt komfort 
tack vare Balance XT™-selen. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Smart Start™

Robust, användarvänlig högpresterande röjsåg på  
45 cm³, som tagits fram för röjning på heltid. Utmärkt 
komfort tack vare Balance XT™-selen. Utrustad med 
uppvärmda handtag. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Start Mode

 ■ AutoTune™

 ■ Uppvärmda handtag

 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Kedjedelning, tum  Rekommenderad svärdlängd min – max, cm  Vikt (utan skärutrustning), kg

RÖJSÅGAR

Batteridriven röjsåg som även kan användas som stång-
såg (såghuvudet går att vrida 90 grader) med en effekt 
motsvarande en bensindriven maskin på 30 cm3. Den 
låga vikten, utmärkta ergonomin och tysta driften gör 
den bekväm att använda var och när som helst. 
Ytterligare tekniska specifikationer finns på sidan 39.

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiva knappar 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Ställbart skärhuvud

Enkel och lättanvänd 45 cm³-röjsåg som utvecklats  
för tungt röjningsarbete. Utmärkt komfort tack vare 
Balance X™-selen.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Stoppkontakt som återställs automatiskt

 ■ Smart Start™

BENSINDRIVEN SKOGSRÖJSÅG

555FXT

BENSINDRIVEN SKOGSRÖJSÅG

545FX AutoTune™
BENSINDRIVEN SKOGSRÖJSÅG

545F
BATTERIDRIVEN SKOGSRÖJSÅG

530iPX med sele

BENSINDRIVEN SKOGSRÖJSÅG

555FX
BENSINDRIVEN SKOGSRÖJSÅG

545FXT AutoTune™
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BENSINDRIVNA SKOGSRÖJSÅGAR 555FXT 555FX
545FXT 
AUTOTUNE™

545FX 
AUTOTUNE™ 545F 535FBX

TEKNISKA DATA

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

Effekt, kW 2,8 2,8 2,2 2,2 2,0 1,6

Bränsletankens volym, liter 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,6

Bränsleförbrukning, g/KWh 480 480 450 450 450 463

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) * 103 103 99 99 99 94

Garanterad ljudeffektnivå, LWA dB(A)** 117 117 116 116 114 111

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq ) vänster/höger handtag, m /s² * ** 2,1 /2,3 2,1 /2,3 3,5 /3,2 2,9 /3,3 2,9 /3,2 —

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq ) främre/bakre handtag, m /s² * ** — — — — — 1,8 /1,2

Varvtal, maximal effekt, v/min 9000 9000 9000 9000 9000 8400

Tomgångsvarvtal, v/min 2800 2800 2700 2700 2700 2900

Utväxling 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29

Vinkelväxel 24 24 24 24 24 —

Vikt (utan skärutrustning), kg 9,1 8,9 8,4 8,2 8,4 12,4

EGENSKAPER

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

Low Vib™  • •  • •  • •   ••   ••  • •

Automatiskt stoppreglage  • •  • •  • •   ••   ••  • •

Bränslepump  • •  • •  • •   ••   ••  • •

Verktygslös justering av styre/handtag  • •  • •  • •   •• —  • •

Vinkelväxel, skog  • •  • •  • •   ••   •• —

Smart Start™  • •  • • — —   •• —

Start Mode — —   ••   •• — —

AutoTune™ — —  • •   •• — —

Uppvärmda handtag  • • —  • • — — —

Delbart riggrör — — — — —  • •

Flexibel sågupphängning — — — — —  • •

INKLUDERAD SELE

Balance XT™  • •  • •  • •   •• — —

Balance X™ — — — —   •• —

INKLUDERAD SKÄRUTRUSTNING

OEM sågklinga Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 —

OEM svärd och kedja — — — — —  .325" 13" Pixel

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt ISO 22868, dB(A). Redovisade värden för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1 dB(A). **Buller i omgivningen är 
uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Redovisad ljudeffektnivå för maskinen har uppmätts med den originalutrustning som  avger högst ljudnivå. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till 
produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalenta vibrationsnivåer (ahv, eq) i handtag, uppmätta enligt EN ISO 11806-1 och ISO 22867, m /s². Redovisade värden för ekvivalenta 
vibrationsnivåer har ett spridningsmått (standardavvikelse) på 1 m /s².

R Ö JSÅ GA R

Pris inkl. moms 11 900:–

 34,6 cm³

 1,6 kW 

  .325" Pixel

 33 cm

 12,4 kg

Vår första maskin för midjeröjning Designen erbjuder total 
viktfördelning med motorn på 34 cm³ placerad i sele på ryggen. 
Skärutrustningen är flexibelt upphängd för bästa komfort och 
flexibilitet för enklare arbete med hög precision.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Delbart riggrör

 ■ Flexibel sågupphängning

BENSINDRIVEN SKOGSRÖJSÅG

535FBX

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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Ny standard för  
hållbar kraft
Husqvarnas röjsågar och trimmers är byggda för att klara mycket krävande arbets-

uppgifter. De är inte bara pålitliga, kraftfulla och effektiva, utan även välbalanserade, 

lätta och enkla att hantera. Det betyder att du får mycket mer gjort på kortare tid.  

Vårt 535-sortiment av batteridrivna röjsågar erbjuder nya nivåer för produktivitet  

och hållbar kraft och omkullkastar allt du trodde dig veta om batteridrivna röjsågar.

Besök husqvarna.com/ProBrushcutters och utforska 
hela vårt sortiment av röjsågar och tillbehör

Besök husqvarna.com/ProGrassTrimmers och utforska 
hela vårt sortiment av grästrimmers och tillbehör

UTFORSKA ONLINE
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SA MM A K R A F T S OM EN 3 5 cm³ MOTOR

Banbrytande  
batteridriven röjning
Husqvarna 535iRXT, 535iRX och 535iFR är de kraftfullaste 
batteridrivna röjsågarna i vårt sortiment. E-TORQ-motorn med 
samma kapacitet som en 35 cm³-motor och 45 cm kapdiameter  
ger dig den höga och pålitliga prestanda du behöver för att  
få jobbet gjort i tid.

ROBUS T KON S T RUK T ION

Kvalitetskänsla som  
motiverar och inspirerar
De batteridrivna röjsågarna i vårt 535-sortiment är 
utformade med en professionell profil och känsla. Många 
viktiga delar kommer från vårt beprövade bensindrivna 
sortiment såsom vinkelväxeln. Det stabila handtagsfästet 
och motorupp hängningen är tillverkade i magnesium.
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ERGOFEED™

Spara tid, kraft  
och trimmerlina
ErgoFeed™-funktionen hos Husqvarna 535iRXT  
gör det möjligt att mata ut trimmerlinan med en enkel 
knapptryckning på höger handtag. Eftersom du inte  
behöver slå trimmerhuvudet mot marken minskar du  
risken för oavsiktlig matning av trimmerlinan. På så sätt 
behöver du inte lägga lika mycket tid på att köpa och  
sätta i ny trimmerlina. Trimmerhuvudet ErgoFeed™ har 
minimalt med rörliga delar vilket gör det både robust  
och hållbart.

HELT TRÅDLÖST

Välj mellan inbyggt  
och ryggburet batteri
Med Husqvarnas batteridrivna röjsågar kan du välja den batteri-
lösning som passar dina behov och önskemål bäst. Balance XB™-
selen är utrustad med en batterihållare vilket innebär att du lätt  
kan ta med dig ytterligare ett batteri.

BATTERIDRIVNA PRODUKTER

Njut av en tyst och bekväm arbetsdag
Våra professionella, batteridrivna trimmers och röjsågar har tystgående 
elektriska E-TORQ-motorer, låg vikt och rökfri drift vilket ger en mycket 
bekvämare och mindre stressig arbetsdag – både för dig själv och  
andra i din närhet. Det utmärkta avvibreringssystemet hos Husqvarna  
535i RXT/RX bidrar till ökad komfort.

2-VÄGS TRIMMERHUVUD

Byt riktning när du vill
Husqvarnas unika trimmerhuvud på 520iRX och 520iLX går  
att rotera åt två håll så att du slipper få gräsklipp på gångar och  
i blomrabatter. Funktionen är också bra när du behöver arbeta  
intill parkerade bilar och andra föremål som du vill skydda  
från grus och smuts.



59GRÄSRÖJARE  OCH  TR I MMERS

E-TORQ-MOTORER

Batteriprestanda att lita på
Husqvarnas unika motorkoncept E-TORQ sätter en helt ny standard för produktiviteten  
hos vår batteridrivna utrustning. E-TORQ-motorerna som är utvecklade och tillverkade  
av Husqvarna är perfekt anpassade för respektive användningsområde. Den borstlösa 
konstruktionen minimerar antalet rörliga delar och motorerna, som är konstruerade att  
tåla påfrestande, långvarig yrkesanvändning, kräver inget underhåll och håller under 
produktens hela livstid.

INTEGRERAD KONNEKTIVITET

Hjälper dig att hålla reda  
på din utrustning
Husqvarna 535iRXT och 535iFR har en inbyggd anslutningsmodul  
vilket innebär att de går att ansluta till Husqvarna Fleet Services™.  
Det krävs alltså inte några externa sensorer. Ha koll på din röjsågs 
användar statistik, servicehistorik och var den senast befann sig  
i Husqvarna Fleet Services™-appen. Läs mer på sidan 14.

ANVÄNDBARHET

Intuitiv knappsats för  
ökad kontroll
Vi har utvecklat användargränssnittet för våra batteridrivna 
produkter med större och känsligare knappar och en 
batteriindikator så att du alltid har koll på aktuell laddstatus.



6 0

RÖJDIAMETER

Röj mer – flytta dig mindre
Med våra gräsröjare kan du avverka betydligt större områden  
än med de flesta andra maskiner. Förklaringen bakom detta är 
optimerad transmission och en kraftfull motor med ett imponerande 
utväxlingsförhållande. Det innebär att maskinen har tillräcklig kraft  
för att hantera en mycket längre trimmerlina, som ger dig större 
röjningsdiameter per rotation, vilket innebär högre produktivitet  
som låter dig slutföra arbetet snabbare.

SELAR

Utformade för dig
Selen förbättrar ditt rörelsemönster så att du kan arbeta säkrare 
samtidigt som den verkar avlastande på kroppen. Därför har vi lagt 
mycket tid på att utveckla selar som hjälper dig att få ut så mycket som 
möjligt av din maskin. Våra selar är ergonomiska och fördelar effektivt 
maskinens vikt för bästa möjliga balans. Detta får maskinen att kännas 
lättare, enklare att manövrera och mindre påfrestande att arbeta med. 
Mer information finns på vår webbplats där du hittar jämförelse översikter, 
videofilmer och fullständigt sortiment av selar. Kolla in våra produkter  
på sidan 73.

GRÄS RÖJARE OCH TR IMMERS

KONSTRUERAD FÖR PRESTANDA

Glid över gräset i perfekt vinkel
Våra vinkelväxlar är exakt vinklade för att underlätta  
och förbättra gräsröjningen. Beräkningar och empiriska 
undersökningar visar att en vinkel på 30 –35 grader 
garanterar att klingan inte slår i marken utan i stället sveper 
över gräset med bästa möjliga klippresultat. Vinkeln för styret 
och riggröret har optimerats så att den håller klipputrust-
ningen centrerad framför användaren för maximal kontroll.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Hjälper dig att hålla ordning  
på din utrustning
Att hålla reda på utrustningen har aldrig varit enklare. Det är bara 
att montera en Husqvarna-sensor på maskinerna så vet du alltid 
var de befinner sig, hur mycket de använts, när de behöver servas 
och mycket annat. Du har alltid total kontroll från din dator, surf-
platta eller smartphone. Läs mer på sidan 14.
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VÄLBALANSERAD

Utvecklad för lätt hantering
Hur väl utrustningen fungerar beror mycket på hur välbalanserad  
den är. Därför har vi gjort vårt yttersta för att öka manövrerbarheten 
och göra arbetet mindre påfrestande. Det vinklade styret, komfort-
handtaget och den justerbara fästöglan för selen ger en optimal 
arbetsställning medan den välavvägda längden på riggröret gör 
röjningsarbetet effektivare.

LOW VIB™

Behåll skärpan och skydda  
dig mot vibrationer
Tack vare effektiv vibrationsdämpning arbetar du bekvämt och 
effektivt – utan att få vita fingrar på grund av vibrationer. Genom att 
separera tanken och handtagen från motorn och skärutrustningen med 
noggrant inställda vibrationsdämpande element, har vi lyckats att hålla 
vibrationerna i handtagen på extremt låga nivåer. Allt detta för att skona 
armar och händer så att du bevarar hälsan i det långa loppet.

AUTOTUNE™

Bästa motorprestanda  
oavsett förhållanden 
Tack vare funktionen AutoTune™ kan du vara säker på att din 
Husqvarna-maskin startar och presterar på topp. AutoTune™ är en 
automatisk funktion som hela tiden finjusterar luft-bränsle-blandningen 
och kompenserar för faktorer som fukt, höjd, temperatur, bränslekvalitet 
och inte minst igensättning av luftfiltret. Din motor fungerar perfekt och 
du behöver aldrig ställa in förgasaren manuellt igen.

X-TORQ®

All kraft du behöver.  
Med mindre avgaser. 
X-Torq®-motorerna har hög förbränningseffektivitet utan att kompromissa 
med kraft eller vridmoment. Under varje cykel spolas cylindern med frisk 
luft innan luft-/bränsleblandningen sprutas in i cylindern, så att oförbränt 
bränsle inte blandas med avgaserna. Resultatet? Väsentligt lägre avgas-
utsläpp samt bättre bränsleeffektivitet jämfört med liknande modeller 
utan X-Torq®.

GRÄSRÖJARE  OCH  TR I MMERS
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Pris inkl. moms 9 490:–

 

Pris inkl. moms 11 900:–

 

Pris inkl. moms 7 990:–

 

Pris inkl. moms 10 500:–

BENSINDRIVEN RÖJSÅG

545FR

BENSINDRIVEN RÖJSÅG

555RXT

BENSINDRIVEN RÖJSÅG

535RXT

BENSINDRIVEN RÖJSÅG

545RXT AutoTune™

 45,7 cm³

 2,1 kW

 49 cm

 8,7 kg

Högpresterande röjsåg på 45 cm³ med utmärkt ergonomi för bekväm heltids-
användning för klippning av tjockt gräs och ogräs. Idealisk för tunga arbets moment 
inom jordbruk, trädgård och offentliga miljöer. Levereras komplett med trimmer-
huvud, gräs- och sågklinga.

 ■ X-Torq®

 ■ Lättservad startapparat

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

En robust, kraftfull och bränsleeffektiv 53 cm³ röjsåg för användning dag efter dag. 
Den ergonomiska designen och Balance XT™-selen ger suverän komfort för 
användaren.

 ■ X-Torq®

 ■ Lättservad startapparat

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Low Vib™

 ■ Smart Start™

Slitstark och användarvänlig röjsåg på 35 cm³ för frekvent klippning av tjockt gräs 
och ogräs. Det klassledande effekt-/viktförhållandet ger maximal prestanda med 
minimal påfrestning på kroppen, vilket det effektiva avvibreringssystemet även 
bidrar till. 

 ■ X-Torq®

 ■ Lättservad startapparat

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Low Vib™

Högpresterande röjsåg på 45 cm³ med utmärkt ergonomi för bekväm heltids-
användning. Idealisk för tunga arbetsmoment inom jordbruk, trädgård och offentliga 
miljöer. Levereras med den uppskattade Balance XT™-selen. 

 ■  X-Torq®

 ■ Lättservad startapparat

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Low Vib™

 ■ Start Mode

 ■ AutoTune™

 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Klippbredd, cm   Vikt (utan skärutrustning), kg  

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 70–72.

 53,3 cm³

 2,8 kW

 54 cm

 9,2 kg

 45,7 cm³

 2,2 kW

 49 cm

 8,6 kg

 34,6 cm³

 1,6 kW

 47 cm

 6,7 kg
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Pris inkl. moms 7 390:–
 

Pris inkl. moms 6 790:–

BATTERIDRIVEN RÖJSÅG

535iRXT
BATTERIDRIVEN RÖJSÅG

535iFR

 45 cm

 4,9 kg

 45 cm

 4,5 kg

Robust och mångsidig, batteridriven röjsåg med hög prestanda och effektnivå 
motsvarande en 35 cm³ bensindriven röjsåg. Lätt och välbalanserad trimmer för 
frekvent användning på gräs, buskar samt lättare skogsröjning. Levereras komplett 
med trimmer huvud, gräs- och sågklinga.

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ 3 växlar

 ■ Intuitiv knappsats med 
batteriindikator

 ■ Integrerad konnektivitet

 ■ Väderbeständig (IPX4)

Robust, batteridriven röjsåg med hög prestanda och effektnivå motsvarande en  
35 cm³ bensindriven röjsåg. Lätt och välbalanserad maskin för heltidsbruk. Utmärkt 
komfort tack vare Balance XB™-sele och ErgoFeed™-trimmerhuvud. Trimmerhuvud 
och gräsklinga ingår.

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ 3 växlar

 ■ Intuitiv knappsats med 
batteriindikator

 ■ ErgoFeed™-trimmerhuvud

 ■ Avvibrering 

 ■ Integrerad konnektivitet

 ■ Väderbeständig (IPX4)
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 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Klippbredd, cm   Vikt (utan skärutrustning), kg  

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 70–72.

Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

 4 290:–

Pris inkl. moms 5 990:–

Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

 3 990:–

 

Pris inkl. moms 5 290:–

BATTERIDRIVEN TRIMMER

520iRX

BENSINDRIVEN TRIMMER

525RXT

BATTERIDRIVEN TRIMMER

520iLX

BENSINDRIVEN TRIMMER

525RX

 40 cm

 3,8 kg

Högpresterande snabb, batteridriven trimmer med röjstyre. Perfekt för träd-
gårdsmästare, grönytevårdare och entreprenörer. Erbjuder utmärkt ergonomi och 
balans, trimmerhuvud med dubbelriktad rotation och slitstark borstlös motor. 

 ■ Li-ion-batteri 

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiv knappsats 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Dubbelriktad rotation

Lätt och ergonomisk men ändå effektiv röjsåg på 25 cm³ för frekvent trimning och 
allmän skötsel av vegetation kring kommersiella fastigheter, ägor, jordbruk och 
parker. Mycket låga vibrationsnivåer.

 ■ X-Torq®

 ■ Lättservad startapparat

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Low Vib™

Lätt, men högpresterande batteridriven trimmer med loophandtag. Perfekt för 
trädgårdsmästare, grönyte vårdare och entreprenörer. Erbjuder utmärkt ergonomi 
och balans, trimmerhuvud med dubbelriktad rotation och slitstark borstlös motor.

 ■ Li-ion-batteri 

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiv knappsats 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Dubbelriktad rotation

Lätt och ergonomisk men ändå effektiv röjsåg på 25 cm³ för frekvent trimning och 
allmän skötsel av vegetation kring kommersiella fastigheter, ägor, jordbruk och 
parker. 

 ■ X-Torq®

 ■ Lättservad startapparat

 ■ Automatiskt stoppreglage

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 5,2 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 4,9 kg

 40 cm

 3,0 kg
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BATTERIER OCH LADDARE

Håll dig laddad. Hur bestämmer du själv. 
Vi har ett brett urval batterier med allt från praktiska inbyggda varianter 
till högpresterande ryggburna alternativ som håller dig igång hela dagen. 
Mer information om alla modeller, inklusive specifika arbets- och 
laddningstider, finns på sidan 146.

MED A N VÄ NDA R EN I  CEN T RUM

För en bekvämare arbetsdag
Vi vill underlätta ditt arbete och hjälpa dig att arbeta mer effektivt.  Därför har vi vinklat 
styret sju grader för att du alltid ska ha skärutrustningen precis framför dig med minsta 
möjliga ansträngning. Denna  lösning innebär även att du kan göra lika stora svepningar på 
bägge sidor om kroppen. Dessutom är våra styrtorn extra höga och detta gör att du kan 
jobba i en upprätt, bekväm position och samtidigt få generöst med ben utrymme.  
Något du inte minst kommer att uppskatta under arbete i slänter.
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Våra kombitrimmers är en väldigt smart investering 

– på flera sätt. För det första behöver du inte lasta 

bilen full med maskiner när du ska ut på jobb. Du 

tankar upp och startar en enda  maskin. Du byter 

snabbt och enkelt mellan olika tillbehör för att klara 

av de olika upp gifter du ställs inför. Och du lägger 

 mindre tid och pengar på underhåll och service. 

Bara för att nämna några av fördelarna med att 

använda en kombitrimmer.

TILLBEHÖRSSORTIMENT

Oavsett vad du vill trimma,  
klippa eller ta bort
Med de smidiga snabbkopplingarna skiftar du enkelt mellan olika 
tillbehör, vilket sparar värdefull tid i arbetet. Alla tillbehör har en 
robust konstruktion, men framförallt är de alla tillräckligt kraftfulla 
för att ta sig an tjockt gräs, kapa vildvuxna buskar, blåsa bort eller 
sopa upp stora högar med löv och skräp.

Mångsidiga maskiner  
för alla behov
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PRESTANDA

Lika pålitlig. Mer flexibel. 
Vi kompromissar aldrig när det kommer till effekt, slitstyrka och 
produktivitet. Därför har vi konstruerat våra kombimaskiner så att  
de fungerar lika effektivt som våra vanliga maskiner. Maskinen är  
en pålitlig arbetskamrat som enkelt kan användas för allt från 
kraftfull stångsågning till effektiv jordfräsning.
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Avlägsnar mossa vilket ger en friskare gräsmatta. 
Bredd 60 cm. Riggrörsdiameter 24 mm. 

DT 600, passar till 535 LK och 525LK.  
967 29 69-01 4 790:–

TRIMMERHUVUD

BORSTE

RÖJSÅG

SWEEPER MOSSRIVARE

Trimmerhuvudtillbehör med kombinationsskydd  
och T35 Tap-n-Go trimmerhuvud. Riggrörsdiameter  
24 mm.

TA 850 / 24, passar till 535 LK och 525LK. 
Riggrörsdiameter 24 mm. 537 35 35-01 1 590:–

Robust borste som tar bort smuts från vägar, uppfarter 
och även i djupa fåror. Skydd ingår. Bredd 60 cm. 
Riggrörsdiameter 24 mm.

BR 600, passar till 535 LK och 525LK.  
967 29 67-01 4 790:–

Röjsågstillbehör med kombinationsskydd och gräskniv. 
Riggrörsdiameter 24 mm.

BCA 850 / 24 med Multi 255-4 gräskniv. Levereras komplett  
med J-handtag och sele. passar till 535 LK och 525LK. 
967 18 59-01 1 590:–

Sweepertillbehör med stor kapacitet, som sopar  
bort sand och grus från gångar, uppfarter och 
gräsmattor. Skydd ingår. Bredd 60 cm. Riggrörs-
diameter 24 mm.

SR 600-2, passar till 535 LK och 525LK.  
967 29 44-01 4 790:–

 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Klippbredd, cm   Vikt (utan skärutrustning), kg 

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 70–72.

Pris inkl. moms 4 990:–
(endast motorenhet 4 490:–)Pris inkl. moms 6 990:–

BENSINDRIVEN KOMBIMASKIN

525LK
BENSINDRIVEN KOMBIMASKIN

535LK

Kombimaskin på 25 cm³ med loophandtag och flera funktioner för enkel och bekväm 
användning. Tack vare riggrörsdiametern på 24 mm går den att utrusta med en 
mängd olika tillbehör vilket gör den till ett perfekt multiverktyg. 

 ■ X-Torq®

 ■ Lättservad startapparat

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Smart Start™

 ■ Tillbehör med snäppfäste

Lätt kombimaskin på 25 cm³ med loophandtag och en rad funktioner för enkel och 
bekväm användning. Tack vare riggrörsdiametern på 24 mm går den att förse med  
en mängd olika tillbehör som gör den till ett perfekt multiverktyg.

 ■ X-Torq®

 ■ Lättservad startapparat

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Tillbehör med snäppfäste

 25,4 cm³

 1,0 kW

 46 cm

 4,5 kg

 34,6 cm³

 1,5 kW

 45 cm

 5,8 kg

HÄCKSAXAR

Häcksaxtillsats. Klippaggregat 60 cm. 
Riggrörsdiameter 24 mm.

HA 200, rörlängd 11 cm. Passar till 535LK och 525LK.  
596 31 65-01 3 990:–
HA 860, rörlängd 85 cm. Passar 535FBX, 535LK,  
525LK och 524LK. 596 31 66-01 4 490:–
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KULTIVATORSTÅNGSÅG

BLÅSARE FÖRLÄNGNINGSSTYCKE

KANTSKÄRARE

Idealisk i känsliga rabatter och på marken under träd. 
Riggrörsdiameter 24 mm.

CA 230, passar till 535LK och 525LK.  
967 29 42-01 2 790:–

Kraftfull blåsare som håller gångvägar och uppfarter 
fria från löv, skräp och gräsklipp. Riggrörsdiameter  
24 mm.

BA 101, passar till 535LK och 525LK.  
967 28 64-01 1 990:–

Förlängningsstycke som ger uppemot 80 cm extra 
räckvidd. Riggrörsdiameter 24 mm.

EX 780, passar till 535FBX, 535LK och 525LK.  
967 29 71-01 849:–

Ger extra räckvidd när du behöver det. Kapar upp till  
15 cm tjocka grenar. Längd 73–110 cm. Riggrörs-
diameter 24 mm. 

PA 1100, 110 cm, passar till 535FBX, 535LK och 525LK.  
537 18 33-23 3 790:–
PAX 1100, 110 cm, passar till 535LK och 525LK.  
967 68 83-01 3 990:–
PAX 730, 73 cm, passar till 535LK och 525LK.  
967 68 82-01 3 990:–

GRÄSSAX

Tillbehör för avlägsning av ogräs och kantklippning av 
gräs längs trottoarer och grusgångar minskar risken för 
småstenar och annat skräp skjuts, flyger iväg. Riggrörs-
diameter 24 mm.

RA 850, passar till 525LK. 967 90 85-01 4 390:–

Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga och fina 
med jämna kanter. Riggrörsdiameter 24 mm

ESA 850, rakt riggrör, passar till 535LK och 525LK.  
967 92 56-04 1 990:– 
ECA 850, svängt riggrör, passar till 535LK och 525LK.  
967 92 55-04 1 890:–
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BENSINDRIVNA RÖJSÅGAR OCH TRIMMERS 555RXT 545RXT AutoTune™ 545FR 535RXT 525RXT 525RX 535LK 525LK

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 25,4 25,4 34,6 25,4

Effekt, kW 2,8 2,2 2,1 1,6 1,0 1,0 1,5 1,0

Bränsletankens volym, liter 1,1 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5

Bränsleförbrukning, g/KWh 480 450 450 475 600 600 475 600

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A)* 101 102 100 96 94 93 99 94

Garanterad ljudeffektnivå, LWA, dB(A) * * 121 117 117 114 106 106 114 106

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq ) vänster/höger handtag, m /s² * ** 1,5 /1,6 3,3 /3,5 3,6 / 3,8 2,4/3,1 1,8/1,9 2,1/2,3 — —

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s² *** — — — — — — 4,5 /3,9 3,0/3,3

Varvtal, maximal effekt, v/min 9000 9000 9000 8400 8500 8500 8400 8500

Tomgångsvarvtal, v/min 2800 2700 2700 2900 3000 3000 2900 3000

Utväxling 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,5 1:1,46

Vinkelväxel 35 35 35 35 30 30 30 30

Klippbredd, cm 54 49 49 47 45 45 45 46

Riggrörets diameter, mm 35 32 32 28 24 24 24 24

Vikt (utan skärutrustning), kg 9,2 8,6 8,7 6,7 5,2 4,9 5,8 4,5

EGENSKAPER

Bränslepump  • •  • •  • •  • •  • •  • •  ••  • •

Vinkelväxel, gräs  • •  • •  • •  • •  • •  • •  ••  • •

Genomskinlig bensintank  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tap-n-Go trimmerhuvud  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

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

Lättservad startapparat  • •  • •  • •  • •  • •  • •  ••  • •

Kombiskydd —  • •  • •  • •  • •  • •  •• —

Automatiskt stoppreglage  • •  • •  • •  • •  • •  • •  ••  • •

Smart Start™  • •  • •  • • —  • •  • •  ••  • •

Start Mode —  • • — — — — — —

Verktygslös justering av styret  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Handtag med 7° vinkling  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Högt styre  • •  • • —  • •  • •  • • — —

Verktygslös justering av öglan för selen  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Low Vib™  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Fyrtaktsmotor —  • • — — — — — —

INKLUDERAD SELE

Balance XT™  • •  • • — — — — — —

Balance X™ — —  • •  • • — — — —

Balance 55 — — — —  • • — — —

Balance 35 — — — — —  • • — —

Inbyggd — — — — — — — —

INKLUDERAD SKÄRUTRUSTNING

OEM trimmerhuvud T55X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10

OEM gräsklinga Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 — —

OEM sågklinga — — Scarlett 200-22 — — — — —

TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR

Trimmerhuvud TA 850 / 24 — — — — — —  ••  • •

Röjsåg BCA 850 / 24 — — — — — —  ••  • •

Lövblås BA 101 — — — — — —  ••  • •

Borste BR 600 — — — — — —  ••  • •

Mossrivare DT 600 — — — — — —  • •  • •

Kantskärare ESA 850 — — — — — —  • •  • •

Kantskärare ECA 850 — — — — — —  • •  • •

Häcksax, lång HA 860 — — — — — —  • •  • •

Häcksax, kort HA 200 — — — — — —  • •  • •

Stångsåg PA 1100 — — — — — —  • •  • •

Stångsåg PAX 1100 — — — — — —  • •  • •

Stångsåg PAX 730 — — — — — —  • •  • •

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

Jordfräs CA 230 — — — — — —  • •  • •

Grässax RA 850 — — — — — — —  • •

Grässax RA-V — — — —  • •  • • — —

Förlängningsstycke EX 780 — — — — — —  ••  • •

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt ISO 22868, dB(A). Redovisade värden för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1 dB(A). **Buller i omgivningen är 
uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Redovisad ljudeffektnivå för maskinen har uppmätts med den originalutrustning som  avger högst ljudnivå. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till 
produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalenta vibrationsnivåer (ahv, eq) i handtag, uppmätta enligt EN ISO 11806-1 och ISO 22867, m /s². Redovisade värden för ekvivalenta 
vibrationsnivåer har ett spridningsmått (standardavvikelse) på 1 m /s².

GRÄS RÖJARE OCH TR IMMERS
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BENSINDRIVNA RÖJSÅGAR OCH TRIMMERS 555RXT 545RXT AutoTune™ 545FR 535RXT 525RXT 525RX 535LK 525LK

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 25,4 25,4 34,6 25,4

Effekt, kW 2,8 2,2 2,1 1,6 1,0 1,0 1,5 1,0

Bränsletankens volym, liter 1,1 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5

Bränsleförbrukning, g/KWh 480 450 450 475 600 600 475 600

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A)* 101 102 100 96 94 93 99 94

Garanterad ljudeffektnivå, LWA, dB(A) * * 121 117 117 114 106 106 114 106

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq ) vänster/höger handtag, m /s² * ** 1,5 /1,6 3,3 /3,5 3,6 / 3,8 2,4/3,1 1,8/1,9 2,1/2,3 — —

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s² *** — — — — — — 4,5 /3,9 3,0/3,3

Varvtal, maximal effekt, v/min 9000 9000 9000 8400 8500 8500 8400 8500

Tomgångsvarvtal, v/min 2800 2700 2700 2900 3000 3000 2900 3000

Utväxling 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,5 1:1,46

Vinkelväxel 35 35 35 35 30 30 30 30

Klippbredd, cm 54 49 49 47 45 45 45 46

Riggrörets diameter, mm 35 32 32 28 24 24 24 24

Vikt (utan skärutrustning), kg 9,2 8,6 8,7 6,7 5,2 4,9 5,8 4,5

EGENSKAPER

Bränslepump  • •  • •  • •  • •  • •  • •  ••  • •

Vinkelväxel, gräs  • •  • •  • •  • •  • •  • •  ••  • •

Genomskinlig bensintank  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tap-n-Go trimmerhuvud  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

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

Lättservad startapparat  • •  • •  • •  • •  • •  • •  ••  • •

Kombiskydd —  • •  • •  • •  • •  • •  •• —

Automatiskt stoppreglage  • •  • •  • •  • •  • •  • •  ••  • •

Smart Start™  • •  • •  • • —  • •  • •  ••  • •

Start Mode —  • • — — — — — —

Verktygslös justering av styret  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Handtag med 7° vinkling  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Högt styre  • •  • • —  • •  • •  • • — —

Verktygslös justering av öglan för selen  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Low Vib™  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Fyrtaktsmotor —  • • — — — — — —

INKLUDERAD SELE

Balance XT™  • •  • • — — — — — —

Balance X™ — —  • •  • • — — — —

Balance 55 — — — —  • • — — —

Balance 35 — — — — —  • • — —

Inbyggd — — — — — — — —

INKLUDERAD SKÄRUTRUSTNING

OEM trimmerhuvud T55X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10

OEM gräsklinga Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 — —

OEM sågklinga — — Scarlett 200-22 — — — — —

TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR

Trimmerhuvud TA 850 / 24 — — — — — —  ••  • •

Röjsåg BCA 850 / 24 — — — — — —  ••  • •

Lövblås BA 101 — — — — — —  ••  • •

Borste BR 600 — — — — — —  ••  • •

Mossrivare DT 600 — — — — — —  • •  • •

Kantskärare ESA 850 — — — — — —  • •  • •

Kantskärare ECA 850 — — — — — —  • •  • •

Häcksax, lång HA 860 — — — — — —  • •  • •

Häcksax, kort HA 200 — — — — — —  • •  • •

Stångsåg PA 1100 — — — — — —  • •  • •

Stångsåg PAX 1100 — — — — — —  • •  • •

Stångsåg PAX 730 — — — — — —  • •  • •

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

Jordfräs CA 230 — — — — — —  • •  • •

Grässax RA 850 — — — — — — —  • •

Grässax RA-V — — — —  • •  • • — —

Förlängningsstycke EX 780 — — — — — —  ••  • •

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt ISO 22868, dB(A). Redovisade värden för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1 dB(A). **Buller i omgivningen är 
uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Redovisad ljudeffektnivå för maskinen har uppmätts med den originalutrustning som  avger högst ljudnivå. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till 
produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden med 1–3 dB(A). ***Ekvivalenta vibrationsnivåer (ahv, eq) i handtag, uppmätta enligt EN ISO 11806-1 och ISO 22867, m /s². Redovisade värden för ekvivalenta 
vibrationsnivåer har ett spridningsmått (standardavvikelse) på 1 m /s².

GRÄSRÖJARE  OCH  TR I MMERS

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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BATTERIDRIVNA RÖJSÅGAR OCH TRIMMERS 535iRXT 535iFR 520iRX 520iLX

TEKNISKA DATA
Batterityp Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Spänning, V 36 36 36 36

Motortyp BLDC (borstlös) BLDC (borstlös) BLDC (borstlös) BLDC (borstlös)

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) * 80,2 80 76,1 76

Garanterad ljudeffektnivå, LWA, dB(A) * * 96 96 96 89

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq ) vänster/höger handtag, m /s² * ** 1,2 /1,4 1,4 /1,7 1,2/0,7 —

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq ) främre/bakre handtag, m /s² * ** — — — 1,2/0,7

Klippbredd, cm 45 45 40 40

Riggrörets diameter, mm 28 28 24 24

Vikt (utan batteri), kg 4,9 4,5 3,8 3,0

EGENSKAPER

Intuitiv knappsats •• ••  • •  • •

3 växlar •• •• — —

Högt styre •• —  • • —

Integrerad konnektivitet •• •• — —

Anti-vibration •• — — —

savE™ — —  • •  • •

Rotation åt två håll — —  • •  • •

ErgoFeed™-trimmerhuvud •• — — —

INKLUDERAD SELE

Balance XB •• — — —

Balance 55 — •• — —

Balance 35B — —  • • —

INKLUDERAD SKÄRUTRUSTNING

OEM trimmerhuvud E35B T35 T25B T25B

OEM gräsklinga Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 255-3 —

OEM sågklinga — Scarlett 200-22 — —

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt ISO 22868, dB(A). Redovisade värden för ljudtrycks nivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 3 dB(A).  
**Buller i omgivningen är uppmätt som ljud effekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG, med hänsyn tagen till statistiska avvikelser. Uppmätt enligt ISO 10884.  
***Ekvivalenta vibrations nivåer (ahv,eq) i handtag, uppmätta enligt ISO 22867, m /s². Typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på ± 2 m /s².

SELAR BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE XB BALANCE 55 BALANCE 35 BALANCE 35 B
RYGGBURET 
BATTERI

EGENSKAPER

Bred, ventilerad ryggplatta  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Justeringspunkter med snabbinställning  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Vadderade, ergonomiska axelremmar  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Stötdämpande höftputa  • •  • •  • •  • • — — —

Flexibel upphängning av höftputan  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Brett och avlastande midjebälte  • •  • •  • • — — — —

Snabblås på höftputan  • •  • •  • • — — — —

Gräs- och skogsläge  • •  • •  • • — — — —

Höjdinställbar ryggplatta  • • — — — — —  • •

Flexibelt axelparti  • • — — — — —  • •

Flexibelt höftparti — — — — — —  • •

Justerbart bröstspänne för ökad  
individuell inställning

 • • — — — — — —

Hållare för ditt batteri — —  • • — — — —

GRÄS RÖJARE OCH TR IMMERS

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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BALANCE XT™

BALANCE 55/ BALANCE 35

BALANCE X™

BALANCE 35 B

BALANCE XB

Pris inkl. moms 1 390:–

Pris inkl. moms

 799:–
699:–

Pris inkl. moms 1 190:–

Pris inkl. moms 699:–

Pris inkl. moms 1 190:–

Vår mest avancerade sele med flera användbara 
funktioner, som inställningar för män och kvinnor och 
en svängbar axeldel. Axel partiet är ledat, vilket bidrar 
till ökad rörlighet. Selens  design ger enastående 
viktfördelning mellan  axlar och höfter. 

578 44 98-01

Ergonomiskt utformade selar som fördelar  
vikten optimalt över axlar, bröst och rygg. 

Balance 55, 537 27 57-01

Balance 35, 537 27 57-02

Ger utmärkt avlastning för överkropp och armar tack 
vare enastående vikt fördelning över axlarna, över bröst 
och rygg samt mellan axlar och höfter. 

578 44 97-01

Ergonomiskt utformade selar som tagits fram speciellt 
för våra batteri drivna trimmers. Fördelar maskinens 
vikt. Höftputa med flytande infästning som värnar 
operatörens rygg. 537 27 57-05

Ger utmärkt avlastning för överkroppen och armarna 
tack vare idealisk viktfördelning mellan axlarna, mellan 
bröstet och ryggen samt mellan axlar och höfter. 
Utrustad med fäste för hållare för batteri vilket gör det 
enkelt att ta med ett extra batteri. Hållaren köps 
separat. 

597 46 93–01

HUSQVARNA HÖFTPUTA
Kompletterar selen för ryggburet batteri vid användning 
tillsammans med batteridrivna röjsågar och lövblåsar. För 
bekvämare och mer avkopplande arbetsställning.

587 83 40-01 279:–

BACKPACK HARNESS

Pris inkl. moms 899:–

Ergonomiskt utformad sele för användning till sammans 
med ryggburet batteri. Batteriet går lätt att ta av och 
växla mellan olika medarbetare utan att du behöver ta 
av din sele som är optimalt inställd för just dig. Selen 
fungerar också perfekt tillsammans med röjsågen 
530iPX. 

582 90 90-01
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KOMBISKYDD

Låt bli att byta
Kombiskyddet är praktiskt när man behöver 
växla mellan gräsklinga och trimmerhuvud 
eftersom det inte behöver tas bort eller sättas 
tillbaka. Skyddet fungerar lika bra för bägge 
alternativen.

BEKVÄM MATNING

Behöver du mer trimmerlina?  
Bara att trycka 
Med Tap-n-Go-funktionen behöver du bara trycka 
trimmerhuvudet mot marken för att mata ut mer 
trimmer lina. För maskiner som är utrustade med 
ErgoFeed™ behöver du bara trycka på knappen på 
handtaget. Enkelt, robust och försett med en smart 
stoppfunktion för oavsiktlig linmatning när du stöter 
emot stenar eller andra hinder.

Det bästa valet  
av skärutrustning
Våra trimmerhuvuden, trimmerlinor och klingor gör mer än att bara skära. 

Deras utsökta design, kvalitetsmaterial och smidiga teknik gör att du alltid 

är väl rustad för dina arbetsuppgifter. Läs mer på husqvarna.se

ERGOFEED™

Spara tid, kraft och trimmerlina
ErgoFeed™-funktionen hos Husqvarna 535iRXT gör det möjligt  
att mata ut trimmerlinan med en enkel knapptryckning på höger 
handtag. Eftersom du inte behöver slå trimmerhuvudet mot marken 
minskar du risken för oavsiktlig matning av trimmerlinan. På så sätt 
behöver du inte lägga lika mycket tid på att köpa och sätta i ny 
trimmerlina. Trimmerhuvudet ErgoFeed™ har minimalt med rörliga 
delar vilket gör det både robust och hållbart.
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GRÄSKLINGOR, 3- OCH 4-TANDADE
Lämpliga för frodigt, grövre gräs, men inte för mer ved-
artad växtlig het. Finns med 4 eller 3 tänder.

 Pris från 219:–

TRIMMERHUVUD ALLOY
Robust och pålitligt med snabb och enkel linmatning. 
Minimerat underhålls behov och låg klipphöjd som ger ett 
prydligt resultat.

578 44 82-01 279:–

GRÄSKLINGOR, 4- OCH 8-TANDADE
Lämpliga för frodigt, grövre gräs, men inte för mer vedartad 
växtlighet. Lägger gräset på klingan för prydlig strängläggning. 
Finns med 4 eller 8 tänder.

 Pris från 249:–

HALVAUTOMATISKA TRIMMER HUVUDEN,  
25–55 CM³
Tap-n-Go-funktion som automatiskt matar ut lina när huvudet 
trycks mot marken. X-utförandena har längre livslängd tack 
vare en Tap-n-Go-knapp med kullager. T35 Universal har en 
adapter som gör att den går att an vända på de flesta 
trimmermodeller.

 Pris från 435:–

RÖJKLINGOR
Utvecklade i nära samarbete med professionella röjsågs-
användare. Erbjuder den vinnande kombi nationen hög kap-
kapacitet och låga vibrations nivåer. Finns med 22 eller  
24 tänder.

 Pris från 199:–

OPTI RUND TRIMMERLINA
Allroundtrimmerlina med rund profil. Erbjuder bra klipp-
förmåga och slitstyrka för många olika användnings områden. 
Passar alla vanliga trimmerhuvuden.

OPTI QUADRA TRIMMERLINA
Allroundtrimmerlina med fyrkantsprofil. De vassa kanterna  
ger utmärkt klippförmåga särskilt på tjockt/tungt gräs.  
Passar alla vanliga trimmerhuvuden.

OPTI PENTA TRIMMERLINA
Allroundtrimmerlina med femkantsprofil. En idealisk kombi-
nation av energieffektivitet och klippförmåga för många olika 
användningsområden. Passar alla vanliga trimmerhuvuden.

WHISPER TWIST TRIMMERLINA
Professionell trimmerlina med tvinnad profil som skapar  
en aerodynamisk form för mindre buller och låga vibrationer. 
Pro Polymer-materialet säkerställer optimal prestanda.  
Passar alla vanliga trimmer huvuden.

ErgoFeed™ TRIMMERHUVUD
Passar batteridrivna röjsågar som är utrustade med ErgoFeed™-
funktion. Trimmerlinan matas fram med en enkel knapptryck-
ning på handtaget. Trimmer huvudet ErgoFeed™ har minimalt 
med mekaniska delar vilket gör det mycket robust och hållbart. 

594 72 70-01 399:–

CORECUT TRIMMERLINA
Professionell trimmerlina med femkantsprofil. Perfekt 
kombination av energieffektivitet och klippförmåga. Dual  
Pro Polymer-material med flexibel kärna och en yta som  
står emot svets stänk och är konstruerad för att hålla.  
Passar alla standard trimmerhuvuden.

MANUELLA TRIMMERHUVUDEN,  
25–42 CM³
Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar 
ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen 
och dra i tråden.

S35, S55 Pris från 299:–
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Produktguide – tillbehör

TRIMMERSKYDD KOMBISKYDD SKYDD GRÄSKLINGA SKYDD SÅGKLINGA STÖDKOPPAR KIT

A1
 

588 54 37-01 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (inkl. adapter)

 E1 503 89 01-01 F1 587 37 50-01 
Kit för klinga

A2
 

503 95 43-01 B2
 

537 33 16-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (inkl. adapter)

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") Kullager  

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 (inkl. adapter)

A6
 

502 46 50-01 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (inkl. adapter)

A7
 

577 01 83-03

A8
 

590 88 01-01

SKÄRUTRUSTNING TILLBEHÖR

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 10 578 44 66-01 

T35X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 967 68 82-01 

PAX730      
537 18 33-23 
PA1100 
967 68 83-01 
PAX1100

9 967 30 08-01 
TA 1100 
       

2 578 44 61-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 11 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiauto) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
10 967 28 64-01 

BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 12 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

11 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 13 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
3 967 92 56-04 

ESA 850 
        

12 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 14 578 44 91-01 

TriCut M10  
5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
4 967 92 55-04 

ECA 850 
        

13 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 15 578 44 93-01 

TriCut M12  
6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
5 596 31 65-01 

HA200 
        

14 967 29 42-01 
CA 230 
          

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

16 579 29 40-03 
T25B M10

(Semiauto) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
6 596 31 66-01 

HA 860 
        

15 579 44 35-01 
Second blade set,  
fits CA 230      

8 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 17 594 72 70-01 

E35B

(ErgoFeed™) 
 8 597 46 82-01 

Scarlett 200-22 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

16 967 90 85-01 
RA 850 
          

9 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 9 597 46 89-01 

Scarlett 225-24 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

17 967 90 86-01 
RA-V 
          

MODELL GRÄS GRÖVRE GRÄS BUSKAR OCH TRÄD HÅRDA YTOR

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

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

535FBX 9 1 5 6 7

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

553RBX 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

535iRXT A8  + 9 10 17 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A8  + 9 10 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

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

525RXT/525RX A1 B1  + 2 4 5 6 7 14 17 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

520iRX A7  + 16 2 3

520iLX A7  + 16 F1  + 2 3

525LK A1 B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 13 14 15 16 11 1 5 6 7 10 12

535LK B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 13 14 15 11 1 5 6 7 10 12
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SKÄRUTRUSTNING TILLBEHÖR

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 10 578 44 66-01 

T35X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 967 68 82-01 

PAX730      
537 18 33-23 
PA1100 
967 68 83-01 
PAX1100

9 967 30 08-01 
TA 1100 
       

2 578 44 61-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 11 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiauto) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
10 967 28 64-01 

BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 12 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

11 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 13 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
3 967 92 56-04 

ESA 850 
        

12 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 14 578 44 91-01 

TriCut M10  
5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
4 967 92 55-04 

ECA 850 
        

13 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 15 578 44 93-01 

TriCut M12  
6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
5 596 31 65-01 

HA200 
        

14 967 29 42-01 
CA 230 
          

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

16 579 29 40-03 
T25B M10

(Semiauto) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
6 596 31 66-01 

HA 860 
        

15 579 44 35-01 
Second blade set,  
fits CA 230      

8 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 17 594 72 70-01 

E35B

(ErgoFeed™) 
 8 597 46 82-01 

Scarlett 200-22 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

16 967 90 85-01 
RA 850 
          

9 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 9 597 46 89-01 

Scarlett 225-24 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

17 967 90 86-01 
RA-V 
          

MODELL GRÄS GRÖVRE GRÄS BUSKAR OCH TRÄD HÅRDA YTOR

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

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

535FBX 9 1 5 6 7

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

553RBX 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

535iRXT A8  + 9 10 17 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A8  + 9 10 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

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

525RXT/525RX A1 B1  + 2 4 5 6 7 14 17 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

520iRX A7  + 16 2 3

520iLX A7  + 16 F1  + 2 3

525LK A1 B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 13 14 15 16 11 1 5 6 7 10 12

535LK B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 13 14 15 11 1 5 6 7 10 12



78 HÄCKSAXAR

Klipp mer. Med mindre 
ansträngning.
Allt vi gör handlar om att underlätta arbetet för dig. Detta gäller i 

synnerhet för utvecklingen av våra häcksaxar – robusta och kraftfulla 

men  samtidigt lätta och välbalanserade arbets kamrater. Maskinerna är 

fullspäckade med ergonomiska lösningar och smarta funktioner som till 

exempel vridbara handtag och lätt åtkomlig vinkling av klippaggregatet, 

som gör det möjligt att arbeta effektivt även i mycket krävande 

situationer.

PR E S TA NDA

Optimerade för tuff användning
Låg vikt, perfekt balans – allt testat och anpassat efter dig som användare, 
ute på fältet. Oavsett om du står inför ett tungt och svårt arbete eller ett 
lättare och enklare jobb så kommer du att få en imponerande hög klipp-
kapacitet tack vare en perfekt avvägning mellan hastigheten på klippbalken 
och skärkonstruktionen. Husqvarnas häcksaxar i 522-serien gör det enkelt 
att arbeta med allt från mycket täta och vildvuxna häckar till normal putsning. 

UTFORSKA ONLINE

Besök husqvarna.com/ProHedgeTrimmers och utforska hela vårt 
sortiment av häcksaxar och tillbehör
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H A NDTAG MED OL IK A L ÄG EN

Klipp i valfri vinkel
Nu behöver du inte längre vrida och vända kroppen  
i obekväma ställningar. Med handtagets olika lägen kan  
du enkelt vinkla maskinen och använda klippaggregatet  
i den riktning du vill. Perfekt när du växlar mellan att  
klippa häckens sidor och toppen av den.

L ÅG A V IBR AT IONER

Behåll skärpan och  
skydda dig mot vibrationer 
Det är ett nöje att arbeta med Husqvarnas häcksaxar.  
Inte minst tack vare deras extremt låga vibrations nivåer 
som skonar dina händer och armar från påfrestningar. 
Low Vib™ är vårt vibrationsdämpande system som ger 
effektiv dämpning för minimal vibration i handtagen.
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R-SERIEN

Vildvuxna häckar är  
inte längre ett problem 
Häcksaxarna i R-serien gör det lätt att ta sig an de mest krävande 
av arbetsuppgifter. Tack vare utväxlingens höga vridmoment och 
klipp balkens utformning för grovklippning – som specialutvecklats 
för att öka häcksaxens klippkapacitet – kan du nu ta dig an de 
tätaste och mest vildvuxna häckarna. R-seriens modeller finns  
i två olika längder: 60 och 75 centimeter.

BATTERISERIEN

Batterikomfort som varar
Den pålitliga och välbalanserade elmotorn är speciellt 
anpassad för häcksaxar. Du får imponerande prestanda med 
fullt vridmoment från start till full hastighet. Den pålitliga och 
säkra litium-jon-batteritekniken garanterar hållbarheten,  
även vid höga temperaturer, medan savE™-ekonomin  
gör att batterierna håller längre.

BATTERISERIEN

Gör arbetet mindre arbetsamt
Du känner skillnaden i armar och axlar men också i näsa 
och öron. Tack vare låg vikt, låga vibrationsnivåer och 
avsaknaden av avgaser kan våra batteridrivna häcksaxar 
erbjuda användaren en hälsosammare arbetsmiljö. Och, till 
glädje för både användaren och de boende i området är 
den batteridrivna motorn tystgående. Dessutom är vi den 
enda tillverkaren som erbjuder ett verkligt proffssortiment 
med häcksaxar, som låter dig välja vilken typ av batteri 
som passar ditt arbetssätt bäst.
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ROBUST VINKELVÄXEL

Detaljer att lita på. År efter år.
Våra maskiner är byggda för lång, problemfri drift. Växelhus och kåpor 
är tillverkade i lätt, höggradigt aluminium och magnesium. Precisions-
bearbetade växelhjul ger pålitlig drift. Vevstakar med nållager och 
permanentsmorda lager underlättar underhållet och förlänger service-
intervallerna. Specialutvecklade tätningar förhindrar effektivt damm 
och smuts från att komma in i växlarna.

STÅNGHÄCKSAXAR

Avverka mer med total kontroll
Med stånghäcksaxar kan du ha en mycket mer avslappnad och ergonomisk 
kroppsställning så att du håller dig alert hela arbetsdagen. Du avverkar stora 
partier utan att behöva flytta dig runt och får fantastisk kontroll över slut-
resultatet. På vissa modeller kan klippbalken fjärrstyras och ställas in i olika 
vinklar beroende på arbetsuppgift.

KLIPPBALK

Ett bra resultat kräver vassa knivar
Klippbalkens utformning gör att du kan arbeta effektivt i alla lägen. De dubbla 
knivarna är av härdat specialstål och har optimerade skärvinklar samt vår 
intelligenta lösning för minskad friktion. Och tack vare den höga klipphastig-
heten och de breda tandspalterna känns häckklippningen som att skära  
i smör med en het kniv.
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 21,7 cm³

 0,6 kW

 60 cm

 4400 skär/min

 4,9 kg

 70 cm

 4000 skär/min

 3,9 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 75 cm

 3200 skär/min

 5,2 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 60 cm

 3200 skär/min

 5,0 kg Pris inkl. moms 7 390:–

 Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

 5 790:–

Pris inkl. moms 7 790:– Pris inkl. moms 7 390:–

BENSINDRIVEN HÄCKSAX

522HD60X

BATTERIDRIVEN HÄCKSAX

520iHD70

BENSINDRIVEN HÄCKSAX

522HDR75X
BENSINDRIVEN HÄCKSAX

522HDR60X

  Cylindervolym, cm³   Effekt, kW   Knivlängd, cm   Skär per minut    Vikt (utan skärutrustning), kg  

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 84–85.

Dubbelsidig häcksax på 22 cm³ motor med 60 cm lång 
klippbalk. Handtagets olika lägen och den låga vikten  
i kombination med den kompakta, balanserade 
konstruktionen ger utmärkt hantering samtidigt som 
kraftfulla knivar, öppet knivskydd och imponerande 
uteffekt ger driftsäkerhet och hög arbetskapacitet. 

 ■ Low Vib™

 ■ Separat startenhet

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Utväxling med hög hastighet

 ■ Knivar för standardtrimning

 ■ Tvåstegs luftfilter

 ■ Handtag med olika lägen

Dubbelsidig häcksax på 22 cm³ motor med 75 cm lång 
klippbalk för påfrestande klippning. Handtagets olika 
lägen och den låga vikten i kombination med den 
kompakta, balanserade konstruktionen ger utmärkt 
hantering samtidigt som kraftfulla knivar, öppet kniv-
skydd och imponerande uteffekt ger  drift  säkerhet  
och hög arbetskapacitet.

 ■ Low Vib™

 ■ Separat startenhet

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Utväxling med högt vridmoment

 ■ Knivar för grövre klippning

 ■ Tvåstegs luftfilter

 ■ Handtag med olika lägen

Dubbelsidig häcksax på 22 cm³ motor med 75 cm lång 
klippbalk för påfrestande klippning. Handtagets olika 
lägen och den låga vikten i kombination med den 
kompakta, balanserade konstruktionen ger utmärkt 
hantering samtidigt som kraftfulla knivar, öppet kniv-
skydd och imponerande uteffekt ger  drift  säkerhet  
och hög arbetskapacitet.

 ■ Low Vib™

 ■ Separat startenhet

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Utväxling med högt vridmoment

 ■ Knivar för grövre klippning

 ■ Tvåstegs luftfilter

 ■ Handtag med olika lägen

Batteridriven, dubbelsidig häcksax med 70 cm lång 
klippbalk. Maskinen har bensindriven prestanda, inga 
avgaser, låg vikt, låga vibrationsnivåer och extremt tyst 
drift, vilket gör den lämplig för bullerkänsliga miljöer. 
Handtagets olika lägen gör det enkelt att växla mellan 
vertikal och horisontell klippning. Kompatibel med både 
inbyggda och bärbara batterier.

 ■ Motor med högt vridmoment

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiva knappar

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Knivar för standardtrimning

 ■ Handtag med olika lägen

 25,4 cm³

 1,0 kW

 60 cm

 4400 skär/min

 6,3 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 60 cm

 4400 skär/min

 5,9 kgPris inkl. moms 8 990:– Pris inkl. moms 8 790:–

BENSINDRIVEN STÅNGHÄCKSAX

525HE4
BENSINDRIVEN STÅNGHÄCKSAX

525HE3

Dubbelsidig stånghäcksax på 25 cm³ med en kniv balk 
på 60 cm. Dess räckvidd på fyra meter, delning på 
37 mm och tio fasta vinkelpositioner gör att du bekvämt 
och effektivt kan trimma ovansidan av höga häckar 
utan att använda en stege eller skylift.

 ■ X-Torq®

 ■ Enkel start

 ■ Justerbar knivbalk

 ■ Stoppkontakt som återställs automatiskt

 ■ Konfiguration för tuktning

 ■ Bakre stötskydd

 ■ Tvåstegsluftfilter

 ■ Slitstark växellåda

Dubbelsidig stånghäcksax på 25 cm³ med en klippbalk 
på 60 cm. Dess räckvidd på tre meter, delning på 
37 mm och tio fasta vinkelpositioner gör att du bekvämt 
och effektivt kan trimma ovansidan av höga häckar 
utan att använda en stege eller skylift.

 ■ X-Torq®

 ■ Enkel start

 ■ Justerbar knivbalk

 ■ Stoppkontakt som återställs automatiskt

 ■ Konfiguration för tuktning

 ■ Bakre stötskydd

 ■ Tvåstegsluftfilter

 ■ Slitstark växellåda

HÄCKSAXAR
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 55 cm

 4000 skär/min

 4,15 kg

 55 cm

 4000 skär/min

 5,5 kg

 60 cm 

 4000 skär/min

 3,8 kg

 Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

 4 790:–

 Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

 5 790:–

 Pris inkl. moms,  
exkl batteri och laddare

 5 290:–

BATTERIDRIVEN STÅNGHÄCKSAX

520iHE3
BATTERIDRIVEN STÅNGHÄCKSAX

520iHT4
BATTERIDRIVEN HÄCKSAX

520iHD60

Batteridriven stånghäcksax med unik design och upp 
till 3,5 meters räckvidd. Justerbar vinkel för klippbalken 
ger bekväm klippning av breda, höga och låga häckar. 
Maskinen kombinerar marknads ledande prestanda utan 
avgaser, låg vikt, låga vibrationsnivåer och extremt tyst 
drift, vilket gör den lämplig för buller känsliga miljöer.

 ■ Borstlös motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiva knappar 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Justerbar klippbalk 

 ■ Knivar för standardtrimning

 ■ Stötskydd bak

Batteridriven, dubbelsidig häcksax med 60 cm lång 
klippbalk. Maskinen har bensindriven prestanda, inga 
avgaser, låg vikt, låga vibrationsnivåer och extremt tyst 
drift, vilket gör den lämplig för bullerkänsliga miljöer. 
Handtagets olika lägen gör det enkelt att växla mellan 
vertikal och horisontell klippning. Kompatibel med  
både inbyggda och bärbara batterier.

 ■ Motor med högt vridmoment

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiva knappar 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Knivar för standardtrimning

 ■ Handtag med olika lägen

Batteridriven stånghäcksax med unik design och upp 
till 4,5 meters räckvidd. Justerbar vinkel för klippbalken 
ger effektiv klippning av breda, höga och låga häckar. 
Maskinen kombinerar marknadsledande prestanda 
utan direkta utsläpp med låg vikt, låga vibrations nivåer 
och extremt tyst drift, vilket gör den lämplig för 
bullerkänsliga miljöer.

 ■ Borstlös motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiv knappsats 

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Justerbar klippbalk

 ■ Knivar för standardtrimning

 ■ Stötskydd bak

 ■ Teleskoprör

H ÄCKSA X A R
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BENSINDRIVNA HÄCKSAXAR 522HDR75X 522HDR60X 522HD60X 525HE4 525HE3

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cm³ 21,7 21,7 21,7 25,4 25,4

Effekt, kW 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0

Bränsletankens volym, liter 0,45 0,45 0,45 0,5 0,5

Bränsleförbrukning, g/KWh 620 620 620 600 600

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, min/max, dB(A) * 93 93 93 95 96

Garanterad ljudeffektnivå, LWA dB(A) ** 102 102 102 107 107

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s² *** 2,1 /2,2 2,8 /1,3 2,7 /1,2 4,6 /3,9 5,6 /4,4

Varvtal, maximal effekt, v/min 7800 7800 7800 8500 8500

Utväxling 1:5,70 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,16 1: 5,16

Längd klippbalk, cm 75 60 60 60 60

Tandspalt, mm 30,5 30,5 30 30 30

Rekommenderad max kvistdiameter, mm 25 25 20 20 20

Skärhastighet, skär/min 3200 3200 4400 4400 4400

Totallängd, cm 127,7 110,5 110,5 257,9 192,5

Längd i transportläge, cm 127,7 110,5 110,5 192 126,6

Vikt, kg 5,2 5,0 4,9 6,3 5,9

EGENSKAPER

X-Torq®-motor — — —  • •  • •

Lättservad startapparat  ••  ••  ••  • •  • •

Bränslepump  ••  ••  ••  • •  • •

Automatiskt stoppreglage  ••  ••  ••  • •  • •

Low Vib™  ••  ••  •• — —

Putsknivar — —  • •  • •  • •

Knivar för grövre klippning  ••  •• — — —

Vridbart bakre handtag  ••  ••  •• — —

Glidplatta av metall — — — — —

Stötskydd bak — — —  • •  • •

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt EN ISO 22868, dB(A). Redovisade värden för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1 dB(A).  
**Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Redovisad ljudeffektnivå för maskinen har uppmätts med den originalutrustning som avger högst  ljudnivå.  
Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden med 1–3 dB(A).  
***Ekvivalenta vibrationsnivåer (ahv, eq) i handtag, uppmätta enligt EN ISO 22867, m /s². Redovisade värden för ekvivalenta vibrationsnivåer har ett spridningsmått (standardavvikelse) på 1 m /s².

HÄCKSAXAR
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BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR 520iHD70 520iHD60 520iHT4 520iHE3

TEKNISKA DATA

Batterityp Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Spänning, V 36 36 36 36

Motortyp PMDC (4-brush) PMDC (4-brush) BLDC (borstlös) BLDC (borstlös)

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) * 78 78 80 84

Garanterad ljudeffektnivå, LWA dB(A) ** 94 94 94 95

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s² *** 2,3 /3,5 1,6 /2,5 2,0 /1,7 2,6/1,7

Klippbalk, cm 70 60 55 55

Tandspalt, mm 32 32 32 32

Skärhastighet, skär/min 4000 4000 4000 4000

Totallängd, cm 127 117 346 227

Vikt utan batteri, kg 3,9 3,8 5,5 4,15

EGENSKAPER

savE™  • •  • •  • •  • •

Intuitiv knappsats  • •  • •  • •  • •

Putsknivar  • •  • •  • •  • •

Vridbart bakre handtag  • •  • • — —

Justerbar klippbalkJusterbar klippbalk — —  • •  ••

Stötskydd bakStötskydd bak — —  • •  ••

TeleskoprörTeleskoprör — —  • • —

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt ISO 11203, dB(A). Redovisade värden för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 3 dB(A).  
**Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG, med hänsyn tagen till statistiska avvikelser. Uppmätt enligt ISO 11094.   
***Ekvivalenta vibrations nivåer (ahv,eq) i handtag, uppmätta enligt EN 60745-1, m /s². Typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på ± 1,5 m /s².

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.

HÄCKSA X A R
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G A SR EG L AG E T S PL ACER ING

Eliminera sidokrafter för mindre 
påfrestande arbetsdagar
På samtliga av Husqvarnas lövblåsare är handtaget placerat så att 
gyrokrafterna effektivt elimineras från luftflödet. För användaren 
innebär detta en avspänd och bekväm arbetsställning utan stora 
sidokrafter, vilket möjliggör många timmars effektivt arbete.

Ökad prestanda. 
Mindre avgaser.
Våra blåsare är utrustade med högpresterande fläktar som ger hög 

lufthastighet och starkt luftflöde. Det gäller både för våra kraftfulla 

bensindrivna lövblåsare och våra lätta, handhållna modeller. Oavsett 

vilken blåsare du väljer så får du tillräckligt hög prestanda för effektivt 

arbete. Alla lövblåsare har ergonomisk design och låga vibrationsnivåer 

som ger såväl bekväm användning som hög produktivitet.

UTFORSKA ONLINE

Besök husqvarna.com/ProBlowers och utforska hela 
vårt sortiment av blåsare och tillbehör
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F L Ä K TG EOME T R I

Optimal design för  
maximal blåskraft
Våra blåsares fläktar har en geometri som inspirerats av 
turbinteknik. Fläktsystemet ger högt tryck och hög periferi-
hastighet även vid lägre motorvarvtal. Fläktarna och fläkt-
kåporna har dessutom en konstruktion som ger mindre 
turbulens och minimal luftförlust. Vi har också optimerat rören 
och munstyckena för att skapa strömlinjeformade luftflöden.  
För 550iBTX garanterar en specialbyggd fläktkonstruktion 
effektivitet. Allt detta bidrar till hög lufthastighet och ett 
kraftfullt, riktat luftflöde som ökar din effektivitet.

BAT T ER IPR E S TA NDA

Inga kompromisser
Våra batteridrivna lövblåsare erbjuder också oöver träffad 
komfort eftersom de har låg vikt, låg ljudnivå och avsaknad 
av avgaser. De har dessutom impo nerande prestanda tack 
vare den pigga elmotorn och vår avancerade fläkt kon-
struktion. Alla våra batteridrivna lövblåsare har ett Boost-
läge som vid behov ger högre luftflöde. 
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HUSQVARNA 525BX

Hög blåskapacitet,  
perfekt balans
Med denna högpresterande blåsare kan du arbeta långa pass utan  
att tröttas tack vare kompakt, välbalanserad maskin, låg vikt och 
effektivt avvibreringssystem. Och eftersom det S-formade utloppet 
blåser ut luftflödet i linje med handtaget behöver du inte kämpa med 
några sidokrafter heller. Den stora blåskapaciteten levereras av en 
kraftfull, men bränsle effektiv X-Torq®-motor i kombination med  
fläkt och blåsrör i optimerat utförande.

BATTERIKOMFORT

Upplev en helt ny komfortnivå
Mindre buller, låg vikt, låga vibrationsnivåer och inga avgaser. Batteridrivna 
lövblåsar är en dröm för yrkesanvändare. Alla våra batteridrivna lövblåsar är 
försedda med ett bekvämt handtag med intuitivt knappsats för utmärkt ergonomi. 
Vill du ha ännu mer komfort? Då är det bara att aktivera farthållaren.

ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN

Perfekt balanserad
Våra batteridrivna lövblåsare är lätta och extremt väl-
balanserade för att garantera enkel hantering. Vi har arbetat 
hårt med att optimera tyngdpunkten för att göra maskinerna 
lättare att hantera på ett bekvämt sätt för att minska trötthet 
och påfrestning på kroppen.
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PROFESSIONELL KVALITET

Få mer gjort på mindre tid
På Husqvarna utformar vi alltid våra professionella lövblåsar för 
maximal produktivitet och minimala påfrestningar för användaren. 
Varenda detalj, från batteriernas och bränsletankarnas kapacitet till 
formen på munstycket, har prestandaoptimerats för att din arbetsdag 
ska bli så bekväm och lönsam som möjligt. Vi designar också varje 
komponent för hög hållbarhet, vilket hjälper dig att minska driftstopp 
och upprätthålla långvarig produktivitet.

LUFTFILTER I KOMMERSIELL KLASS

En ren motor håller länge
Våra största ryggburna lövblåsar är utrustade  
med robusta luftfilter i kommersiell klass. Den 
inkommande luften filtreras i två steg: först genom 
ett skumfilter och därefter genom ett veckat 
pappersfilter. På så sätt skyddas motorn effektivt 
mot damm och andra partiklar och får ett långt  
och problemfritt liv.

ERGONOMISK BÄRSELE

En lättare känsla
Samtliga av våra ryggburna lövblåsar är utrustade med en ergo-
nomisk sele som effektivt fördelar vikten och minskar belastningen 
på kroppen. Selen har vadderade axelband och ett midjebälte som 
överför vikten från axlarna till höfterna.

X-TORQ®

All kraft du behöver.  
Med mindre avgaser. 
X-Torq®-motorerna har hög förbränningseffektivitet utan att 
kompromissa med kraft eller vridmoment. Under varje cykel spolas 
cylindern med frisk luft innan luft-/bränsleblandningen sprutas in,  
så att oförbränt bränsle inte blandas med avgaserna. Resultatet? 
Väsentligt lägre avgasutsläpp samt bättre bränsleeffektivitet  
jämfört med liknande modeller utan X-Torq®.
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 75,6 cm³

 3,3 kW

 40 N

 26 m³/min

 11,8 kg

 25,4 cm³

 0,9 kW

 15 N

 13 m³/min

 4,3 kg

 65,6 cm³

 2,9 kW

 37 N

 22 m³/min

 11,2 kg

 16 N

 14.1 m³/min

 2.9 kg

 17 N

 14 m³/min

  2,4 kg

Pris inkl. moms

 8 990:–
Pris inkl. moms.  

Utan batteri och laddare med sele 6 990:–
Pris inkl. moms

9 490:–

Pris inkl. moms 
4 490:–

Pris inkl. moms, 
exkl batteri och laddare

 5 290:–

Pris inkl. moms, 
exkl batteri och laddare

 4 490:–

BENSINDRIVEN BLÅSARE

580BTS

BENSINDRIVEN BLÅSARE

525BX

BENSINDRIVEN BLÅSARE

570BTS
BATTERIDRIVEN BLÅSARE

550iBTX

BATTERIDRIVEN BLÅSARE

530iBX
BATTERIDRIVEN BLÅSARE

525iB Mark II

Vår starkaste ryggburna lövblås – framtagen för  
de tuffaste uppgifterna. Motorn på 75 cm³ och den 
effektiva fläktkonstruktionen skapar ett massivt 
luftflöde (26 m³/s i munstycket) och hög lufthastighet. 
Husqvarna Air Injection™ och luftfilter i kommersiell 
klass borgar för lång drifttid och problemfri drift. Selen 
har ett vadderat höftbälte för ökad komfort.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Farthållare

 ■ Ergonomisk sele

 ■ 2-stegs luftfilter

 ■ Husqvarna Air Injection™

Lätt lövblås på 25 cm³ motor med hög effekt och 
blåskapacitet. Det svängda utloppsröret trycker  
ut luftflödet i linje med handtaget vilket eliminerar 
sidokrafter och gör arbetet mindre krävande, även 
under långa arbetspass. Luftfiltret i kommersiell klass 
borgar för lång drifttid och problemfri drift.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Farthållare

 ■ 2-stegs luftfilter

 ■ Smart Start™

 ■ Automatiskt stoppreglage

 ■ Svängt utloppsrör

Ryggburen lövblås på 65 cm³ motor med imponerande 
luftflöde (22 m³/s i munstycket) och hög lufthastighet 
tack vare den effektiva fläktkonstruktionen. Luftfiltret  
i kommersiell klass borgar för lång drifttid och problem-
fri drift. Selen har ett vadderat höftbälte för ökad 
komfort.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib™

 ■ Farthållare

 ■ Ergonomisk sele

 ■ 2-stegs luftfilter

Mycket lätt och välbalanserad handhållen batteri driven 
lövblås utan avgaser, låga vibrations- och bullernivåer 
– egenskaper som möjliggör arbete i allehanda 
offentliga miljöer. Lika bekväm att använda med båda 
händerna. Tack vare det sladdfria utförandet och den 
låga vikten kan du röra dig fritt. 

 ■ Borstlös motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitiv knappsats 

 ■ Boost-effekt

 ■ Farthållare

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 21 N

 15,6 m³/min

 6,3 kg 

Kraftfull och ergonomisk ryggburen batteriblåsare  
med imponerande blåskraft (21 N). Blåsaren har låga 
vibrations- och bullernivåer som låter dig arbeta  
i offentlig miljö och är dessutom regntät för hög 
flexibilitet och produktivitet.

 ■ Borstlös motor

 ■ Intuitiva knappar

 ■ Boost-läge

 ■ Farthållare

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Ergonomisk sele

 ■ Integrerad uppkoppling (tillval)

 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Blåskraft, N  Bensin: Luftflöde i rör, m³/min  Batteri: Luftflödes-boost, m /s   Vikt (utan bränsle/batteri), kg 

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sidorna 92–93.

Mycket lätt och välbalanserad handhållen lövblåsare 
med batteridrift för användning med ett ryggburet 
batteri eller batteribältet FLEXI. Lika bekväm att använda 
med vänster eller höger hand. Blåsarens höga blåskraft 
och låga bullernivå ger möjlighet att arbeta i offentlig 
miljö och miljöer med buller restriktioner.

 ■ Borstlös motor

 ■ Intuitiva knappar 

 ■ Boost-läge

 ■ Farthållare

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Munstycke med ljuddämpare

NYHET
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STYRE FÖR LÖVBLÅSAR
Gör det möjligt att hantera lövblåsar med bägge 
händerna för en praktisk och avslappnad arbets-
ställning. Kan användas med eller utan höftputa. 
Passar alla batteridrivna lövblåsar. Passar  
till 550iBTX och 530iBX.

501 71 51-01, 436LiB, 536LiB och 536LiBX 449:– 

PLATT MUNSTYCKE FÖR LÖVBLÅSAR
Ökad räckvidd. Passar alla batteridrivna lövblåsar.

579 79 75-01 179:–

MUNSTYCKE MED LJUDDÄMPARE
Munstycke med inbyggd ljuddämpare gör arbetet 
behagligare både för användaren och omgivningen. 
Passar alla batteridrivna blåsare.

AVG A SF R I

Nu kan du även  
arbeta inomhus
En stor fördel med batteridrivna lövblåsar är att  
de går att använda inomhus. Eftersom de är avgasfria 
och tystgående kan du åta dig städning av idrotts-
hallar, shoppingcenter, konsertlokaler eller andra 
lokaler där det inte är möjligt att använda 
bensindrivna maskiner.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Smart och användarvänlig 
knappsats
550iBTX har en intuitiv knappsats som visar batteristatus och 
en ergonomisk, lättåtkomlig sidoknapp för farthållaren.
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BENSINDRIVNA BLÅSARE 580BTS 570BTS 525BX

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cm³ 75,6 65,6 25,4

Effekt, kW 3,3 2,9 0,9

Blåskraft, N 40 37 15

Luftflöde i hus, m³/min 29 28 14

Luftflöde i rör, m³/min 26 22 13

Lufthastighet runt munstycke, m /s 92 106 70

Lufthastighet platt munstycke, m /s 93 91 86

Varvtal, maximal effekt, v/min 7200 8000 7300

Tomgångsvarvtal, v/min 2000 2000 3000

Bränsletankens volym, liter 2,6 2,2 0,45

Bränsleförbrukning, g/KWh 440 431 518

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) * 100 99
91 (runt munstycke) 
92 (platt munstycke)

Garanterad ljudeffektnivå, LWA dB(A) ** 112 110 106

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq ) handtag, m /s² * ** 1,6 1,8
1,2 (runt munstycke) 
2,0 (platt munstycke)

OEM munstyckstyp Runt Runt Runt och platt

Vikt, kg 11,8 11,2 4,3

EGENSKAPER

X-Torq®-motor  • •  • •  • •

Low Vib™  • •  • •  • •

Farthållare  • •  • •  • •

Bränslepump  • •  • •  • •

Ställbart handtag  • •  • • —

Ergonomisk sele  • •  • • —

2-stegs luftfilter  • •  • •  • •

Husqvarna Air Injection™  • • — —

Smart Start™ — —  • •

Automatiskt stoppreglage — —  • •

Svängt utloppsrör — —  • •

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt EN 15503, dB(A). Redovisade värden för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1 dB(A).  
**Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden med 1–3 dB(A).  
***Ekvivalenta vibrationsnivåer (ahv, eq) i handtag, uppmätta enligt EN 15503, m /s². Redovisade värden för ekvivalenta vibrationsnivåer har ett spridningsmått (standard avvikelse) på 1 m /s².

B L ÅSARE

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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BATTERIDRIVNA BLÅSARE 550iBTX 525iB Mark II 530iBX

TEKNISKA DATA

Batterityp Li-ion Li-ion Li-ion

Spänning, V 36 36 36

Blåskraft boost, N 21 17 16

Luftflöde i rör, m³/min 12,8 11,3 12,4

Luftflöde i rör-boost, m³/min 15,6 14 14,1

Lufthastighet, m /s 54,0 56,9 49,6

Luftflödes-boost, m /s 66,0 70,5 56,2

Motortyp BLDC (borstlös) BLDC (borstlös) BLDC (borstlös)

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) * 73 N /A 77,6

Garanterad ljudeffektnivå, LWA dB(A) ** 94 N /A 91

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq ) handtag, m /s² * ** 0,1 N /A 0,4

OEM munstyckstyp Runt Runt Runt

Vikt utan batteri, kg 6,3 2,4 2,9

EGENSKAPER

Boost-effekt  • •  • •  • •

Farthållare  • •  • •  • •

Intuitiv knappsats  • •  • •  • •

Integrerad uppkoppling  ••  / — — —

Bältkrok —  • •  • •

Endast för användning med ryggburet batteri /  
batteribälte FLEXI

 • •  / — —  • •  /  • •

Ergonomisk sele  •• — —

Batterifack —  • • —

Ställbara rörlängder (  ••  ) ( • •  ) ( • •  )

*Ekvivalent ljudtrycksnivå vid operatörens öra, uppmätt enligt EN ISO 11203, dB(A). Redovisade värden för ekvivalent ljudtrycksnivå för maskinen tar hänsyn till 
statistisk osäkerhet. **Buller i omgivningen är uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG, med hänsyn tagen till statistiska avvikelser. Uppmätt 
enligt ISO 11094. ***Ekvivalenta vibrations nivåer (ahv,eq) i handtag, uppmätta enligt EN ISO 22867, m /s². Typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på ± 1 m /s².
N  /A = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen

BLÅSA R E
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Vi drivs av ständig förändring. En nyfikenhet och vilja att  utveckla våra 

kapmaskiner och därigenom branschen genom att implementera ny teknologi. 

Ofta handlar det om egen utvecklade lösningar. Stora som små innovationer som 

hjälper dig att kapa effek tivare – med större precision och mindre ansträngning. 

Vår grundfilosofi är att ge dig kapmaskiner med hög effektivitet utan att för den 

skull göra avkall på smidigt och bekvämt arbete.

Det nya sättet att  
få ett perfekt snitt

DAMMHANTERING

Högeffektiv våtkapning  
– minimalt med slam
Den bästa platsen för att fånga kvartsdamm är källan. De flesta av 
Husqvarnas kapmaskiner har ett kit för våtkapning med en integrerad 
regulator som säkerställer ett konstant vattenflöde som är tillräckligt 
för att binda dammet, utan överskott av vatten eller slam. Om du inte 
har tillgång till en vattenkran kan du använda den batteridrivna 
vattentanken Husqvarna WT 15i för 15 liter trycksatt vattenflöde. Den 
här uppdaterade versionen drivs av samma typ av 36 V BLi-batterier 
som Husqvarna K 535i.

UTFORSKA ONLINE

Hela vårt sortiment av kapmaskiner och tillbehör hittar du  
på husqvarna.com/PowerCutters
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ERGONOMI

Tung kapning behöver  
inte vara så tung
Husqvarna kapmaskiner är användarvänliga 
och ergo nomiska. Tack vare ett oslagbart 
effekt/viktförhållande och låga vibrations-
nivåer kan du arbeta effektivt länge utan  
att behöva oroa dig för att bli trött.

BAT T ER IEF F EK T

Kapa utan bränsle eller direkta utsläpp
Njut av utmärkt skärkapacitet och sladdlös bekvämlighet med Husqvarnas 
batteridrivna kapmaskiner. Oavsett om du föredrar vår Husqvarna K 535i 
med 230 mm klinga eller den nya, fullstora, batteridrivna K 1 PACE med 
ett val mellan 300 mm eller 350 mm klinga. Båda ger dig tillförlitliga, 
snabba starter och gör att du slipper vara beroende av bensin eller 
nätdrift. Som en bonus kan du glömma direkta utsläpp och motorbuller.
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SMARTTENSION™

Aldrig för löst.  
aldrig för hårt. 
Om du vill att din kapmaskin ska fungera till-
förlitligt ska du se till att drivremmen är ordentligt 
spänd. SmartTension™ är en halvautomatisk 
funktion som hjälper dig att hitta rätt spänning 
tack vare en patenterad, fjärderbelastad 
mekanism. Dessutom är det enkelt att byta 
remmen och vända på sprängskyddet.

SMARTCARB™

Blockerat filter?  
Full styrka. 
SmartCarb™ är en sofistikerad förgasare 
som automatiskt justerar luft-/bränsle-
blandningen så att motorn alltid har 
maximal kraft, även när filtren börjar 
täppas till. Övriga fördelar är bättre 
filterekonomi, lägre bränsleförbrukning 
och mindre emissioner.

X-TORQ®

All kraft du behöver.  
med mindre avgaser. 
X-Torq®-motorerna har hög förbränningseffektivitet utan att 
kompromissa med kraft eller vridmoment. Under varje cykel spolas 
cylindern med frisk luft innan luft-/bränsleblandningen sprutas in  
i cylindern, så att oförbränt bränsle inte blandas med avgaserna. 
Resultatet? Väsentligt lägre avgas utsläpp samt bättre bränsle-
effektivitet jämfört med liknande modeller utan X-Torq®.

ACTIVE AIR FILTRATION™

Låt inte damm avbryta 
ditt arbete
Fortsätt köra tills maskinen börjar förlora 
ström. Hur? För det första använder den 
centrifugalkraft för att göra luften upp till 
93 % renare från dammpartiklar och 
smuts. För det andra passerar luften ett 
pappersfilter som filtrerar även de minsta 
dammpartiklarna. Resultatet är mindre 
motorslitage och förlängt serviceintervall.
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X-HALT™

Bromsfunktion  
för ökad säkerhet
Husqvarna K1 PACE har klingbroms-
funktionen X-Halt™ som kan stoppa 
klingans rotation på bråkdelen  
av en sekund.

PACE BATTERISYSTEM

Högeffektiv 
batteridrift
MED PACE batterisystemet  
kan du se fram emot den 
effekt och prestanda du 
förväntar dig av likvärdiga 
bensindrivna kapmaskiner.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Integrerade 
uppkopplings funktioner
Med Husqvarna K1 PACE och Husqvarna 
Fleet Services™ kan du hålla koll på saker 
och ting och enkelt övervaka maskinens 
position, drifttid, servicestatus och få 
uppdateringar av trådlös programvara via 
FOTA. På så sätt får du ut mer av din maskin 
och dina batterier. Internetanslutning krävs.

PACE BATTERISYSTEM

Kraftfull. Smidig. Sladdlös. Elektrisk.
PACE är Husqvarnas nya högpresterande batterisystem, utvecklat för 
krävande sladdlösa tillämpningar. Det här är en växande produktfamilj 
som för närvarande utvecklas internt av Husqvarna. Den här kraftfulla 
batteridrivna utrustningen ger dig större frihet och flexibilitet – och  
du får besvärliga byggnadsuppgifter gjorda enkelt och effektivt. 

TORRKAPNING

När våtkapning inte är ett alternativ
Med Husqvarna får du en rad genomtänkta lösningar för att fånga 
upp kvartsdamm direkt vid källan när du kapar torrt. Från de 
praktiska sugtillbehören för K 1-PACE, K 535i och K 4000 till de 
innovativa K 770 Vac och K 770 Dry Cut. Med den senare behöver 
du inte ens ansluta en stoftavskiljare!
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 Cylindervolym, cm³  Effekt, kW  Maximalt sågdjup   Vikt (utan skärutrustning, bränsle, kabel eller batterier), kg  Spänning, V

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sidan 101.

 94 cm³

 4,8 kW

 350 /400 mm

 11 /11,6 kg

 94 cm³

 4,8 kW

 350 /400 mm

 11 /11,6 kg

 230 /120 /110 V

 2700 /1800 /2200 W

 350 mm

 7,6 kg

 300 /350 mm

 7,2 /7,4 kg

 74 cm³

 3,7 kW

 300 mm

 11,9 kg

 74 cm³

 3,7 kW

 300 /350 mm

 10 / 10,1 kg

BENSINDRIVEN KAPMASKIN

K 770

BATTERIDRIVEN KAPMASKIN

K 1 PACE

BENSINDRIVEN KAPMASKIN

K 770 Vac /  
K 770 Dry Cut

BENSINDRIVEN KAPMASKIN

K 970
BENSINDRIVEN KAPMASKIN

K 1270

ELEKTRISK KAPMASKIN

K 4000

Perfekt för torrkapning i slambegränsade miljöer.  
Det nya specialkonstruerade klingskyddet bidrar till 
effektivt avlägsnande av damm utan att tumma på vare 
sig kvalitet eller produktivitet. Överensstämmer med 
OSHA, Tabell 1 och passar perfekt tillsammans med 
stoftavskiljare S26.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Poly V-rem

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq® 

 ■ SmartGuard

Tillräckligt kraftfull för stora sågdjup men samtidigt 
smidig nog för allehanda kapuppgifter. Tack vare den 
halvautomatiska remspänningen, SmartTension™, 
minimerar du risken för under- och överspänning. 
Sprängskyddet av magnesium har låg vikt.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Poly-V-rem

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®

 ■ SmartTension™

 ■ SmartGuard

Vår största kapmaskin är en av de starkaste på 
marknaden. Bland egenskaperna kan nämnas bränsle-
effektiv X-Torq®-motor och digital tändning för enkel 
start. Det steglöst ställbara sprängskyddet av 
magnesium har låg vikt.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Poly-V-rem

 ■ X-Torq®

Perfekt för våtkapning i känsliga miljöer där det är 
önskvärt att minimera mängden slam. Vattenflödet 
hålls enkelt till ett minimum – precis tillräckligt för  
att effektivt binda dammet. Kan enkelt utrustas för 
torrkapning med hjälp av dammutsug som går  
att få som tillval. 

 ■ Elgard, överbelastningsskydd

 ■ ”Dragande” rotation

 ■ Enkelt byte av klinga

 ■ Utbytbar skivlagring

Perfekt för torrkapning i slamfyllda miljöer. Med ett  
nytt specialkonstruerat klingskydd har den här 
kapmaskinen förmågan att effektivt avlägsna damm 
utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller 
produktivitet. K 770 VAC är OSHA-tabell 1-kompa tibel 
och passar perfekt för stoftavskiljaren S 26 medan 
K 770 Dry Cut har en inbyggd fläkt som tar bort damm 
och transporterar det till en extern påse.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Poly V-rem

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®

NYHET

Batteridrivna kapmaskiner med hög effekt som har  
den kraft och prestanda som man kan förvänta sig av 
lik värdiga bensindrivna kapmaskiner. Ergonomisk och 
användarvänlig med låga vibrationer, optimal balans 
och inga direkta utsläpp. En lämplig kombination med 
vårt specialutformade klingsortiment för maximerat 
skärdjup och optimerad prestanda. Lämpar sig för bland 
annat betongrör, trädgårdsplattor i betong och 
betonghålsten.

 ■ PACE-batterisystem med hög effekt

 ■ Borstlös E-TORQ-motor

 ■ X-HALT™-klingbromsfunktion

 ■ Intuitiv knappsats

 ■ Väderbeständig (IPX4)

 ■ Integrerad uppkoppling
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HUSQVARNA DIAMANTKLINGOR

Gör det lättare att arbeta smartare
När man arbetar med handhållna kapmaskiner är en bra kombination av hög prestanda och säkerhet extremt viktig,  

men man måste även ta hänsyn till faktorer som den tid det tar att hitta rätt klinga och montera den korrekt. Det är därför 

som S-seriens blad för Husqvarnas handhållna kapmaskiner har utrustats med intuitiva och mycket tydliga indikatorer. 

Applikationsmarkeringarna ser till att du alltid använder rätt klinga för den aktuella arbetsuppgiften och slitage indikatorerna 

ger dig information om klingans slitage och spelrum i sidled vilket minskar risken för olyckor genom nypning eller kast.  

Tack vare riktningspilarna kan du dessutom enkelt kontrollera att klingan alltid är korrekt monterad.

HUSQVARNA TACTI-CUT

För sporadisk kapning  
i alla material
Tacti-Cut-sortimentet som är vårt standard-
sortiment ingår i Brons-kategorin och är idealiskt 
för fritids användare. Det erbjuder produktkvalitet, 
hållbarhet och prisvärdhet och är enkelt att 
använda.

SMARTER BLADES

Byt alltid ut klingan i tid
Säkerhet och prestanda är nyckelfaktorer när man använder en 
handhållen kapmaskin. Elite-Cut-, Vari-Cut- och Tacti-Cut-serierna  
har en smart klingkonstruktion som gör att du snabbt och tydligt  
kan se slitaget på klingan, spelrummet i sidled, rotationsriktningen, 
sågdjupet och avsett användningsområde.

Vilken klinga passar till ditt jobb?  
Kontrollera klingans etikett för vägledning eller gå till husqvarnacp.com

HUSQVARNA ELITE-CUT

För snabb kapning
Elite-Cut-serien ingår i kategorin Gold som innehåller våra allra bästa 
produkter. De passar perfekt för krävande yrkesmänniskor som arbetar med 
specialtillämpningar och intensiva jobb, som vill ha maximal kaphastighet 
och slitstyrka vid tung klippning. Den innovativa segmentsdesignen för 
effektiv kapning, kylning och tömning av slam ökar både kaphastighet  
och livslängd. Diamantklingorna i serien Elite-Cut används på en lång  
rad material, däribland betong, asfalt, marmor, tegel, granit, klinker,  
järn och slipande material, och anges tydligt på förpackningen.

HUSQVARNA VARI-CUT

För mångsidig användning
Vari-Cut-serien är en del av vår Silver-kategori, 
perfekt för krävande yrkesmänniskor som arbetar 
med en mängd olika snabba jobb under en arbetsdag 
och som behöver hög kaphastighet med god livslängd 
i allmänna tillämpningar. I den här produktfamiljen 
finns tre utföranden för kapning i olika material, alla 
tydligt angivna på etiketten och på förpackningen  
för enklare identifiering.

HUSQVARNAS BATTERIDRIVNA KLINGOR

Snabb kapning med lägre ljudnivå
Husqvarnas batteridrivna klingor har utvecklats särskilt för att passa 
kraften och varvtalet hos Husqvarnas K1-PACE kapmaskin och 
K535i. Ger bättre prestanda, jämnare drift, optimalt skärdjup, 
minskade vibrationer och buller.



10 0

KAPVAGNAR

HUSQVARNA KV 9 / 12 /KV 7

Speciellt utvecklade för våra handhållna bensinkapar. 
Kapvagnarna gör det enkelt att kapa i en rak eller 
svängd bana samt intill väggar och trottoarkanter. 
Vagnarna har ett skydd som stabiliserar maskinen 
under skäret. De är kompakta och kan fällas ihop  
för enkel transport.

KV 9 /12, 587 76 84-02 10 145:–
KV 7, 587 76 84-01 10 145:–

HJULSATS TRANSPORTLÅDOR VATTENSLANG

VAC ATTACHMENT

Ger möjlighet till enkel förflyttning på plana ytor  
eller vid kapning på marken. Gummidynorna håller 
maskinen stadig när den inte används eller är  
i tomgångsläge. Lämplig för våra bensindrivna 
kapmaskiner K 770, K 970 och K 1270.

589 33 43-01 593:–

Perfekta skydd som även gör det enklare att hålla 
ordning på olika typer av utrustning vid förflyttning 
mellan arbetsplatser. Tillverkade i kryssfanér med 
metallförstärkta kanter och hörn.

K 1270/K 970, 506 31 08-02 2 755:–
K 770, 505 46 02-01 2 655:–

Nio meter lång med snabbkopplingar och  möjlighet att 
koppla ihop flera sektioner.

506 32 89-34 434:–

Leading dust collection enables you to cut without 
water. Quick connection.

523 09 50-01, K 4000 2 280:–
529 57 79 -01, K1 PACE  
594 07 78-01, K 535i 1 445:–

 750  /375 Wh

 5 /2,9 kg

KAP M ASKINER

NYHET NYHET

NYHETNYHETNYHET

STOFTAVSKILJARE

HUSQVARNA DE 110i

Den här stoftavskiljaren i H-klass drivs av Husqvarnas 
egna BLi-batterier och är en utmärkt kombination med 
K 535i-kapmaskinen och annan handhållen utrustning 
inom BLi-plattformen. DE 110i är kompakt och enkel att 
transportera, men ändå kraftfull. Den har användar-
vänlig människa-/maskininteraktion, SmartFlow som 
automatiskt justerar luftflödet och hela maskinen är 
konstruerad för effektiv sanering och servicevänlighet. 

970 51 49-02

VATTENTANK

HUSQVARNA WT 15i

Kompakt och användarvänlig vattentank med elektrisk 
pump. Tanken rymmer 15 liter och medger kontinuerlig 
kapning i 45 minuter. Batteridrivet 36 V Husqvarna BLi-
system.

599 58 23-02 3 990:–

BATTERI

HUSQVARNA  
B750X PACE/B380X PACE

LADDARE

HUSQVARNA C1800X/C900X PACE BATTERILÅDA

Snabbladdande batterisystem med hög effekt och aktiv 
kylning. Tack vare integrerad uppkoppling övervakar du 
enkelt batterikapaciteten, drifttiden och platsen samt 
får trådlösa uppdateringar via FOTA (firmware over  
the air).

970 49 42-01, B750X PACE 
970 49 41-01, B380X PACE 

Batteriladdare med hög effekt på 900 W eller 1 800 W 
för laddning av B 380X- och B 750X PACE-batterier. 
Tack vare snabbladdningsläget och aktiv kylning 
laddas batterierna snabbt.

970 49 51-01, C1800X 
970 49 50-01, C900X 

En robust, hållbar trälåda för bekvämt skydd och 
transport av två PACE-batterier och en laddare. 
Konstruerade för yrkesanvändare. Den är UN 
3480-certifierad för transport av litiumjonbatterier. 
Yttermått: 6375261 5295 mm. 
531 21 54-01 2 325:–
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BENSINDRIVNA KAPMASKINER K 1270 K 970 K 770 K 770 VAC K 770 DRY CUT

TEKNISKA DATA

Cylindervolym, cc 119 94 74 74 74

Effekt, kW 5,8 4,8 3,7 3,7 3,7

Effekt-/viktförhållande 0,43 / 0,42 0,44 /0,41 0,37/0,37 0,30 0,30

Klinga/svärd, mm 350 /400 350 /400 300/350 300 300

Max. sågdjup, mm 118 /145 125 /155 100 /125 125 125

Ljudeffektnivå, Lwa dB(A) 117 115 115 115 115

Ljudtrycksnivå, dB (A) 104 104 101 101 101

Ekvivalent vibrationsnivå i främre handtaget, m /s² 6,9 /4,9 3,8 / 3,5 < 2,5 4,0 4,4w

Ekvivalent vibrationsnivå, bakre handtaget, m /s² 6,3/5,3 4,2 / 4,0 < 2,5 2,8 3,3

Vikt, otankad utan skärutrustning, kg 13,3 /13,7 11,0 /11,6 10,0 /10,1 11,0 11,9

EGENSKAPER

Active Air Filtration™  • •  • •  • •  • •  • •

SmartCarb™  • •  • •  • •  • •  • •

Poly-V-rem  • •  • •  • •  • •  • •

EasyStart dekompressionsventil  • •  • •  • •  • •  • •

Inkapslad transmission  • •  • •  • •  • •  • •

Vändbar kaparm  • •  • •  • •  • •  • •

Lättjusterat sprängskydd  • •  • •  • •  • •  • •

Våtkapsats  • •  • •  • • — —

Utbytbar skivlagring  • •  • •  • •  • •  • •

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

Air Purge  • •  • •  • •  • •  • •

Bränsleindikator i tanken  • •  • •  • •  • •  • •

DuraStarter™ —  • •  • •  • •  • •

SmartTension™ —  • •  • • — —

SmartGuard —  • •  • • — —

ELEKTRISK KAPMASKIN K 4000

TEKNISKA DATA

Elmotor, V 230 /120 /110

Effekt, W 2700 /1800 /2200

Märkström, A 12 /15 /20

Klinga, mm 350

Kapdjup, mm 125

Ljudeffektnivå, Lwa dB(A) 105

Ljudtrycksnivå, dB (A) 95

Ekvivalent vibrationsnivå, främre handtaget, m /s² 3,5

Ekvivalent vibrationsnivå, bakre handtaget, m /s² 3,5

Vikt utan kabel och skärutrustning, kg 7,6

EGENSKAPER

Elgard, överbelastningsskydd  • •

”Dragande” rotation  • •

Enkelt byte av klinga  • •

Utbytbar skivlagring  • •

Våtkapsats  • •

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /
EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste till-
verkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilo-
watt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är genom-
snitts  effekten under en normal arbetssituation som 
uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal,  
se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad 
motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat 
värde. Den faktiska effekten för den motor som 
monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet, 
 miljöförhållanden och andra variabler.

BENSINDRIVEN KAPMASKIN K1 PACE

TEKNISKA DATA

Batterityp Li-ion

Battery system PACE

Spänning, V 94

Motortyp BLDC (borstlös)

Blade, mm 300 / 350

Cutting depth, mm 121/141

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) N/A

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A) N/A

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre/bakre handtag, m /s² N/A

Vikt utan batteri och skärutrustning 7,2 /7,4

EGENSKAPER

savE™ —

X-HALT™-klingbroms  • •

Mjuk klingbroms  • •

Integrerad uppkoppling  • •

Safety loop —

N  /A = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen

ANVÄNDARGUIDE FÖR KAPMASKINER

En illustrerad guide till säkrare  
och mer ergonomisk kapning
Oavsett om du använder kapmaskinen på heltid eller mindre frekvent, så är det  
en god idé att ta en titt i vår användarguide för kapning. Det digitala verktyget  
är ett komplement till bruksanvisningen och erbjuder heltäckande, illustrerade  
guider om hur kapmaskinen ska hanteras och underhållas så att du kan arbeta 
effektivare och säkrare.  
Läs mer på husqvarnacp.com/se/support/anvandarguider/kapmaskiner/

KA PMASK I NER
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K L IPPAG G R EG AT

Utmärkt åtkomst och kontroll
Det frontmonterade klippaggregatet ger utmärkt översikt  
över arbets området och möjlighet till exakt och nära klippning. 
Klippaggregatets konstruktion ger dig möjlighet att enkelt 
navigera runt hörn och klippa nära väggar och staket samtidigt 
som dess låga profil ger dig oöverträffad åtkomst under  
buskar, staket, parkbänkar och liknande.

Kraft och extrem mångsidighet i ett kompakt, stryktåligt format. Det är det 

vinnande konceptet bakom de professionella frontrotorklipparna från Husqvarna. 

Husqvarnas lättmanövrerade frontrotorklippare har effektiva klippaggregat och ett 

stort utbud av användbara tillbehör som gör att de bidrar till att öka den dagliga 

omsättningen året om, oavsett om du föredrar diesel eller bensin.

Få jobbet gjort snabbt  
och effektivt – överallt

UTFORSKA ONLINE

Hela vårt sortiment av frontrotorklippare och tillbehör 
hittar du på husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers
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103–180 CM
Fantastiska klippaggregat för fantastiska resultat  
Klippaggregatet R180 med bakutkast använder hybridkraften från Husqvarna P 535HX  
för att maximera klippkapaciteten. Klippaggregaten Combi 132 och Combi 155 (finns till 
Husqvarna P 535HX, P 525DX och P 520DX) kan användas för både BioClip™ (mulching) 
och bakutkast. Klippkåpan är pressad i ett metallstycke, vilket ger ett optimerat luftflöde 
och är den främsta orsaken till den höga effektiviteten. Combi-aggregaten är tillverkade 
av 4,5 mm stål och är utrustade med utbytbara slitskenor för lång och tillförlitlig 
produktlivslängd.

T YS T T R A N SP OR T MED H Y BR IDDR I V L IN A

Smyg tyst mellan jobben  
eller in i garaget
Elmotorerna med högt moment gör att du kan köra 
Husqvarna P 535HX tyst och utan utsläpp mellan 
arbetsområden och in i garaget. Dieselmotorn körs när 
batteriet behöver laddas eller när kraftuttaget används.
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Våra studier* visar att storskaliga kommersiella gräsklippare bara klipper cirka 65 % av den totala ytan av de gräsmattor 
de arbetar på. Resterande 35 procent måste efterarbetas med en manuell gräsklippare eller trimmer. Detta innebär 
avsevärt lägre produktivitet och högre arbetskostnader. Och – i slutänden – sämre lönsamhet. Anledningen till detta är 
att de flesta gräsklippare inte är konstruerade för de komplexa gräsytor som professionella grönytevårdare dagligen 
hanterar. Ett undan tag är vår 500-serie bestående av kompakta frontrotorklippare. Maskinerna erbjuder mängder av 
smarta lösningar som minskar behovet av efterarbete med uppemot 20 procent. Detta innebär att du kan avsluta 
jobbet tidigare för att snabbare bege dig till nästa.

*  Enligt Husqvarnas interna tester där klipproduktiviteten hos en bakhjulsstyrd frontrotorklippare med klippaggregat på 72 tum jämfördes med en frontrotorklippare  
ur Husqvarna P 500-serien utrustad med klippaggregat på 61 tum under en hel klippsäsong.

Reducera behovet av efterarbete – spara tid och pengar

HUSQVARNAS LÖSNING KONVENTIONELL LÖSNING

KLIPPHÖJD 

Ändra klipphöjd utan  
att lämna förarsätet
Det finns olika alternativ för justering av klipphöjden 
beroende på vilket klippaggregat du väljer. På 
X-modellernas Combi-aggregat kan höjden regleras  
från förarsätet med ett hydrauliskt reglage.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Vill du hålla koll på dina gräsklippare? 
Anslut dem. 
Om du vill hantera alla dina gräsklippare professionellt bör du kolla  
in Husqvarna Fleet Services™. Allt du behöver göra är att lägga till en 
Husqvarna-sensor till varje klippare så vet du alltid var du har dem. Många 
gräsklippare har integrerad uppkoppling från början, vilket gör det ännu 
enklare. Du får meddelanden när det är dags för service och du kan alltid
ta reda på exakt antal motortimmar och se servicehistoriken samt deras 
senast kända position.
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BAKVAGNSSTYRNING

Överlägsen 
manövrerbarhet
Bakvagnsstyrningen innebär att det 
bakre hjulparet kan svänga in under 
maskinen. Detta ger enastående 
manövrerbarhet med minsta möjliga 
vändradie vid fullt rattutslag. Det 
kompakta formatet i kombi nation med 
den unika bakvagnsstyrningen gör 
maskinen lätt att  manövrera på trånga 
och svåråtkomliga ytor.

HÅLLBARHET

Konstruerad för många års 
kommersiell användning
Den styva, förstärkta fackverkskonstruktionen av metall har en 
öppen design för smidigt underhåll. För ökad hållbarhet är hela 
bakvagnen stöpt i ett enda stycke av flexibelt gjutjärn. Det hög-
presterande Combi-aggregatet är pressat i ett stycke av stålplåt. 
Maskinen har slitstarka, punkteringssäkra pivothjul med luftfylld 
kärna som ger god dämpning, smidig körning och maximal drifttid.

RIGIDA TESTER

Kvalitet är ingen slump
Du ska kunna lita på att din Husqvarna-maskin gör sitt jobb, varje dag. 
Därför har alla våra professionella produkter genomgått omfattande 
tester under realistiska förhållanden. Testerna har gjorts både i vårt labb 
och ute i verkligheten för att säkerställa att de uppfyller våra extremt 
höga krav på kvalitet och slitstyrka.
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FÖRARGRÄNSSNITT

En bekväm förare är  
en produktiv förare
Våra frontrotorklippare har ett ergonomiskt förargränssnitt 
med lättåtkomliga reglage för bekväm körning under långa 
arbetsdagar. Körningen blir mindre påfrestande tack vare 
den robusta servo styrningen. De stora bakre och främre 
hjulen ger utmärkt körkomfort, enastående åtkomst och 
minskad risk för skada på känsliga underlag.

LÅG PROFIL

Kommer in under buskar och bänkar
Det frontmonterade klippaggregatet med låg profil erbjuder många 
fördelar. Aggregatet kommer in där andra åkgräsklippare går bet, som  
till exempel under parkbänkar och buskar. På så sätt kan du klippa 
närmare intill så att du minimerar behovet av manuella arbetsmoment.

ELEKTRONISK BRÄNSLEINSPRUTNING

Mer kraft – lägre bränsle-
förbrukning och avgaser
P 524EFI är utrustad med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)  
från Kawasaki. Den effektiva bränsleförbränningen ger den extra 
kraft och det vridmoment du behöver för att hålla högre hastighet 
i ojämn terräng. Positiva sido effekter av detta är lägre bränsle-
förbrukning och mindre avgaser. Att starta är också enkelt eftersom 
det inte krävs någon manuell choke. Det är bara att vrida på 
nyckeln och köra.
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F Y R H JUL SDR IF T

Suverän terrängprestanda
Fyrhjulsdriften (AWD) ger suverän dragkraft på ojämna, våta och hala 
underlag samt i sluttningar. Maskinens låga tyngdpunkt kombinerat med 
effektiv fyrhjulsdrift ger utmärkt stabilitet på sluttande underlag. Funktionen 
reglerar automatiskt dragkraften på hjulen helt efter situation och mark-
förhållanden. Maskinen är utrustad med högspecificerade variabla kolvpumpar 
med separata växellådor för fram- och bakaxel.

SERVICEPUNKTER

Enkel åtkomst för enkelt underhåll
Fällbar huv och lättåtkomliga servicepunkter underlättar dagligt underhåll  
och service. Klippaggregatet har smörjbara knivspindlar som lätt nås ovanifrån. 
Serviceläget underlättar rengöring och serviceåtgärder under klippaggregatet.

FRON T ROT OR K L I PPA R E
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ÅRET-RUNT-ANVÄNDNING

För alla uppgifter året om
Våra frontrotorklippare är mycket mer än bara 
gräsklippare. Tack vare det breda tillbehörs-
sortimentet är de mångsidiga verktyg som  
kan användas för mängder av uppgifter inom 
grönyteskötsel. Och om du väljer utförandet 
med hytt så kan du arbeta i alla väder, året om.

Lågsäsong  
– ett minne blott
Det breda urvalet av klippaggregat och andra tillbehör, samt 

möjlighet till hytt, gör våra gräsklippare till otroligt mångsidiga 

fordon. Med ett par av dem i garaget har du alltid något att 

göra, även under perioder som normalt är lågsäsong.

SNABBFÄSTE 

Förvandla maskinen till något 
annat på nolltid
Från gräsklippare till lövblåsare till borste och tillbaka igen.  
Tack vare det unika snabbfästet tar det bara ett par minuter  
att byta tillbehör och börja arbeta med något helt annat.  
Du behöver inte ens några särskilda verktyg.
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DE SIG N

En rymlig hytt med god sikt
Hytten är rymlig och har stora vindrutor som ger dig full över-
blick över omgivningen så att du alltid ser precis vart du är på 
väg. Vindrutetorkaren är tillräckligt tilltagen för att ge dig säker 
sikt och kontroll över fordonet även vid dåligt väder.

FÖR A R P O SI T ION

Arbeta bekvämt
Bekvämligheten är av yttersta vikt då du arbetar. Förar-
sätet är därför helfjädrande och känns bekvämt att sitta 
på hela dagen. Buller- och vibrationsnivåerna är låga 
eftersom hytten är vibrationsisolerad från chassiet, och 
innertaket är klätt i ljudabsorberande material. Kalla 
dagar sprider det inbyggda värme aggregatet en 
behaglig temperatur i hytten.

AV TAG BA R H Y T T

När sommaren kommer  
är det lätt att öppna upp
Att hytten bara går att få i fabriksmonterat utförande innebär 
inte att den inte går att ta bort. Om du föredrar att arbeta under 
bar himmel kan du själv ta bort hytten, utan några special-
verktyg, och ställa undan den tills du behöver den igen.

Hytten levereras helt monterad, med Grammer™-säte, 
hydraulik sats, motvikt, reglagebox, strålkastare med blinkers, 
varningsljus och främre och bakre arbetsbelysning.
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P 535HX
DIESEL/FRONTROTORKLIPPARE

P 525DX
DIESEL/FRONTROTORKLIPPARE

P 525DX med hytt

En stor, dieseldriven frontrotorklippare, utrustad med 
20-tumshjul och en Kubota-dieselmotor på 1123 cc. 
Fyrhjuls driften och bakvagnsstyrningen gör den enkel 
att manövrera även i svår terräng och på komplexa 
ytor. Maskinerna är förberedda för effektiva klipp-
aggregat med upp till 155 cm bredd och erbjuder 
utmärkta resultat vilket gör dem perfekta för hotell, 
fastighets skötsel, kommuner och entreprenörer. 
Komponenter i professionell kvalitet för kompro misslös 
hållbarhet och maximal drifttid.

 ■ Servostyrning

 ■ Fyrhjulsdrift (AWD)

 ■ Hydraulisk redskapslyft

 ■ ROPS

 ■ Segmentdisplay med hög kontrast

 ■ Integrerad uppkoppling

 ■ Hydraultillbehörskit

 ■ Dubbla LED-lampor

En stor, dieseldriven frontrotorklippare, utrustad med 
20-tumshjul och en Kubota-dieselmotor på 1123 cc. 
Fyrhjulsdriften och bakvagnsstyrningen gör den enkel 
att manövrera även i svår terräng och på komplexa 
ytor. Maskinerna är förberedda för effektiva klipp aggre-
gat med upp till 155 cm bredd och erbjuder utmärkta 
resultat i all slags terräng vilket gör dem perfekta för 
hotell, fastighets skötsel, kommuner och entreprenörer. 
Komponenter i pro fessionell kvalitet för kompro misslös 
hållbarhet och maximal drifttid. Tack vare hytten och 
det stora till behörssortimentet är klipparen en mång-
sidig, året-runt-maskin för all slags markskötsel som  
till exempel snöröjning och sopning.

 ■ Servostyrning

 ■ Fyrhjulsdrift (AWD)

 ■ Hydraulisk redskapslyft

 ■ Segmentdisplay med hög kontrast

 ■ Integrerad uppkoppling

 ■ Hydrauliskt tillbehörskit

 ■ Viktjusterat Grammer-säte

 ■ Dubbla LED-lampor

 ■ Hytt

F RONTROTORKL IPPARE

  Cylindervolym, cm³   Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW   Klippbredd, min – max, cm    Klipphöjd, min – max, cm

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sid. 115.

 1123 cm³

 17,8 kW @ 3000 rpm

 132 /155 cm

 30 –112 mm

 1123 cm³

 17,8 kW @ 3000 rpm

 132 /155 cm

 30–112 mm

 1123 cm³

 17,8 kW @ 3000 rpm

 132/155/180 cm

 30 –112 mm

Pris inkl. moms,  
exkl klippaggregat

 234 900:–

Pris inkl. moms,  
exkl klippaggregat

 324 900:–

Pris inkl. moms,  
exkl klippaggregat

 369 900:–

Det är den mest kraftfulla frontrotorklippare i Husqvarna-
serien och den är utrustad med hybridteknik. Två el-
motorer driver hjuldrivaxlarna, medan kraftuttaget  
och elgeneratorn drivs av en Kubota™-dieselmotor  
på 1 123 cm³. Med 20-tums hjulen, fyrhjulsdriften och 
midje styrningen är det enkelt att manövrera även  
i svår terräng och på komplexa ytor. Förberedd för 
klipp aggregat med hög kapacitet på upp till 180 cm, 
vilket ger ett ut märkt resultat i alla typer av terräng. 
Kompo nenter av kommersiell kvalitet och enkel  
service ger kompromisslös hållbarhet och  
maximal drifttid.

 ■ Servostyrning

 ■ Elektrisk fyrhjulsdrift (AWD)

 ■ Hydraulisk redskapslyft

 ■ ROPS

 ■ Dynamisk färgdisplay

 ■ Integrerad uppkoppling

 ■ Tyst transport med hybriddrivlina

 ■ Hydraultillbehörskit

 ■ Viktjusterat Grammer-säte

 ■ Dubbla LED-lampor

 ■ 4,2 kWh litiumjonbatterier 52 V

 ■ Plug-in-laddning (tillbehör)
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DIESEL/FRONTROTORKLIPPARE

P 520DX
BENSINDRIVEN FRONTROTORKLIPPARE

P 524EFI
BENSINDRIVEN FRONTROTORKLIPPARE

P 524

En stor och kraftfull modell, utrustad med 20-tumshjul 
och en Kubota-dieselmotor på 898 cc. Fyrhjuls driften 
och bakvagnsstyrningen gör den enkel att manövrera 
även i svår terräng och på komplexa ytor. Maskinerna 
är förberedda för effektiva klipp aggregat med upp till 
155 cm bredd och erbjuder utmärkta resultat i all slags 
terräng, vilket gör dem perfekta för hotell, fastighets-
skötsel, kommuner och entreprenörer. Komponenter  
i professionell kvalitet för kompromisslös hållbarhet  
och maximal drifttid.

 ■ Servostyrning

 ■ Fyrhjulsdrift (AWD)

 ■ Hydraulisk redskapslyft

 ■ ROPS

 ■ Segmentdisplay med hög kontrast

 ■ Integrerad uppkoppling

 ■ Dubbla LED-lampor

Kapabel och kompakt, Kawasaki-driven frontrotor-
klippare. Klipparen är utrustad med fyrhjulsdrift och 
bakvagns styrning och är lättmanövrerad även på 
komplexa ytor, vilket gör den till ett perfekt alter nativ 
för hotell, fastig hets skötsel, kommuner och entreprenörer. 
Komponenter i professionell kvalitet för kompromisslös 
håll barhet och maximal drifttid. Den elektroniska bränsle -
insprutningen (EFI) ökar effekten och vridmomentet 
samtidigt som bränsle förbrukningen och utsläppen 
sänks. Maskinen blir även lättare att starta då det inte 
krävs någon manuell choke.

 ■ Servostyrning

 ■ Fyrhjulsdrift (AWD)

 ■ Hydraulisk redskapslyft

 ■ ROPS

 ■ Elektronisk bränsleinsprutning

 ■ Chokefri start

Kapabel och kompakt, Kawasaki-driven frontrotor-
klippare. Klipparen är utrustad med fyrhjulsdrift och 
bakvagns styrning och är lättmanövrerad även på 
komplexa ytor, vilket gör den till ett perfekt alter nativ 
för hotell, fastighets skötsel, kommuner och entre-
prenörer. Komponenter i professionell kvalitet för 
kompromisslös hållbarhet och maximal drifttid.

 ■ Servostyrning

 ■ Fyrhjulsdrift (AWD)

 ■ Hydraulisk redskapslyft

 ■ ROPS

FRON T ROT O R K L I PPA R E

 726 cm³

 15,6 kW @ 3000 rpm

 122 cm

 25 – 80 mm

 726 cm³

 13,9 kW @ 3000 rpm

 112 /122 cm

 25 – 80 mm

 898 cm³

 14,5 kW @ 3000 rpm

 132 /155 cm

 30 –112 mm

Pris inkl. moms,  
exkl klippaggregat

 159 900:–

Pris inkl. moms,  
exkl klippaggregat

 144 900:–

Pris inkl. moms,  
exkl klippaggregat

 194 900:–
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CYKLON -
SPRIDAREOGRÄSBORSTE

BORSTE

SPRIDARE

SKOPA SLAGHACK

För sand, salt eller gödningsmedel upp till 8 mm. 
Kapacitet för 70 liter, steglöst justerbar hastighet för 
rotationsplattan och ett lock som kan öppnas och 
stängas från förarstolen.

967 09 89-01 41 900:–

PTO-driven, roterande stålborste för effektiv bort-
tagning av ogräs och smuts i rännstenar, på gång vägar 
och längs trottoarkanter. Borstens vinkel kan justeras 
hydrauliskt. Borstdiameter 50 cm. Kräver hydrauliksats 
och motvikt.

597 75 08-01 71 900:–

PTO-driven borste för effektiv borttagning av tunna 
snötäcken, löv och skräp. Förstärkt version med större 
diameter och förbättrade vinkeljusteringar. Max/min 
arbetsbredd 130/120 cm. Kräver hydraulik sats och 
motvikter.

590 45 00-01 59 900:–

Elektrisk spridare för sandning och halkbekämpning  
av gångvägar. Steglöst  inställbar valshastighet. Den 
galvaniserade behållaren rymmer 70 liter.

967 33 98-01 27 900:–

Hydraulisk justering vid vinkling och tömning. 
Arbetsbredd 120 cm.  Lastkapacitet 65 kg. Kräver 
hydrauliksats och motvikt.

965 99 74-01 18 900:–

PTO-driven slaghack. Uppdaterat utförande med 
förstärkt  vinkelväxel, större inställningsområde för 
klipphöjden och bättre prestanda i tät vegetation. De 
främre stödhjulen är vridbara och punkteringssäkra. 
Arbetsbredd 120 cm. Rekommenderas endast för 
användning på P 525D. Kräver motvikt.

596 86 75-01 69 900:–

TILLBEHÖR FÖR P 535HX/P 525DX/P 520DX MODELLER

Husqvarnas Combiaggregat erbjuder effektiv BioClip™-
mulching med bakutkast. Det robusta aggregatet är 
tillverkat i ett stycke 4,5 mm tjock plåt, vilket bidrar till 
hög effektivitet tack vare det optimerade luftflödet. 
Samtliga av aggregaten är utrustade med utbytbara 
slitskydd på sidorna.  

COMBI AGGREGAT

Välj mellan 132 cm eller 155 cm klippbredd. X-modeller-
nas klippaggregat levereras med hydraulisk 
höjdjustering.

967 97 83-01, Combi 132 37 900:–
967 97 85-01, Combi 132X 47 900:–
967 97 84-01, Combi 155 41 900:–
967 97 86-01, Combi 155X 51 900:–

HUSQVARNA R180  
KLIPPAGGREGAT

Ett robust 180 cm  (72") brett klippaggregat med bak-
utkast. Optimalt för användning med hybrid frontrotor-
klipparen Husqvarna P 535HX. Hög produktivitet tack 
vare ökad klippbredd och klipphastighet jämfört med 
Husqvarna Combi-aggregat. Enkelt att installera  
och att använda.

967 98 56-01 77 900:–
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MOTVIKTER

VIKPLOG

HYDRAULIKSATS

SNÖSLUNGA

TRAFIKSATS

BLÅSARE GRAMMER™-SÄTE

SNÖBLAD

Fristående hydrauliskt justerbara snöblad. Vändbara 
skär av Hardox-stål. Två ställbara glidplattor. Max/min 
arbetsbredd 140/119 cm. Kräver hydrauliksats  
och motvikt.

965 99 72-01 47 900:–

Två hydraulkopplingar för styrning av frontmonterade 
tillbehör. Inklusive ventil, koppling och slangar med 
 kopplingar och ledningar.

Mycket effektiv och robust tvåstegs snöslunga.  
Kräver hydrauliksats och motvikt.Rekommen deras 
endast för användning på P 525D. Arbetsbredd 
120 cm, utkastarrör vridbart i 300 grader.

590 45 19-01 77 900:–

Innehåller de tillbehör som krävs för körning på allmän 
väg. Kontrollera lokala trafikregler på din marknad.

966 79 09-01, Belysningssats bak 5 290:–
529 80 78-01, Belysningssats bak 7 690:–
966 79 11-01, Triangel för långsamtgående fordon 749:–

PTO-driven blåsare för rengöring av stora, öppna  
ytor. Kraftfull fläkt med låg ljudnivå och ett luftflöde  
på 80 m³/min. Blåsriktningen justeras hudrauliskt  
i 360 grader. Kräver hydrauliksats.

587 93 29-01 49 900:–

Deluxe-stol med många möjligheter till personliga 
inställningar för optimal ergonomi. Med eller utan 
uppvärmt säte. Armstöd finns som tillbehör.

967 00 84-01 15 900:–
967 00 84-02 (m. uppvärmning) 17 900:–
965 89 68-01, armstödssats, höger 1 090:–
965 89 70-01, armstödssats, vänster 1 090:–

Robust snöblad av stål. Hydraulisk vinkeljustering och 
140 cm arbetsbredd. Kräver hydraulsats och hjulvikter. 
För att uppfylla kraven på olika marknader måste 
snöbladet vara utrustat med antingen stållister och en 
skrapa eller stödhjul och gummiskrapa. 

592 75 51-01 Snöblad, passar P 520/P 525 24 900:–
592 75 52-01 Kit, släpskor och stålskrapa 2 190:–
592 75 53-01 Kit, stödhjul och gummiskrapa 3 290:–

Information om hela tillbehörssortimentet 
finns på husqvarna.se

Bakre motvikt för bättre grepp och stabilitet. Måste 
användas vid användning av några av de frontmon-
terade tillbehören. Totalvikt 62 kg. Inklusive 5 × 10 kg 
stapelbara, separata vikter som installeras på  
en monteringsram (12 kg).

529 95 79-01 8 190:–
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SLAGHACK

SNÖSLUNGA

OGRÄSHARV

VIKPLOG

BORSTE

GRUSRÄFSA

SNÖBLAD

Robust och pålitlig slaghack för svårklippta ytor med 
vildvuxet gräs och  lågvuxet sly. Utrustad med en  slit-
stark vinkelväxel för maximal livslängd. Arbetsbredd 
100 cm.

966 79 65-01 23 900:–

Frontmonterat tillbehör som är  perfekt för uppluckring 
av packade grusytor och skärning av ogräsrötter. 
Rekommenderas för användning  tillsammans med 
grusräfsa för bästa  resultat. Inställbart skärdjup. 
Arbetsbredd 125 cm.

587 93 20-01 19 900:–

Kompakt och flexibel vikplog i robust stål. Tack vare 
manuell inställning av bladen kan tillbehöret användas 
som Y-plog, spetsplog eller diagonalplog. Utrustad med 
skrapblad av gummi. Arbetsbredd 120 cm.

966 85 01-01 19 900:–

Roterande borste för sopning av löv, snö m.m. Kan 
vinklas åt både höger och vänster. Arbetsbredd 120 cm.

966 79 63-01 24 900:–

Bakmonterat tillbehör avsett att användas i kom-
bination med ogräsharv för utjämning av grusytor och 
uppsamling av ogräs. Sänks och lyfts elektriskt från 
förarstolen. Arbetsbredd 125 cm.

587 93 25-01 13 900:–

Deluxe-stol med många möjligheter till personliga 
inställningar för optimal ergonomi. Med eller utan 
uppvärmt säte. Armstöd finns som tillbehör.

966 95 42-01 12 900:–

PRIMO M 
KOMFORTSTOL

TILLBEHÖR FÖR P 524 MODELLER

COMBIAGGREGAT

Husqvarnas Combiaggregat erbjuder effektiv BioClip™-
mulching med bakutkast. Det robusta aggregatet är 
tillverkat i ett stycke tre mm tjock plåt, vilket bidrar till 
hög effektivitet tack vare det optimerade luftflödet.  
Välj mellan 112 cm (44") eller 122 cm (48") klippbredd.

967 69 35-01, Combi 112, passar till P524 22 900:–
967 29 37-01, Combi 122, passar till P 524EFI  
och P 524 23 900:–

Mycket effektiv och robust enstegsslunga med en 
arbetsbredd på 100 cm och 180 graders rotation  
av utkastarröret.

966 79 64-01 24 900:–

Kraftigt stålblad med stålskär. Arbetsbredd 125 cm.

966 83 30-01 13 900:–
531 00 71-34, gummiskär 1 090:–
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FRONTROTORKLIPPARE P 535HX
P 525DX /
P 525DX MED HYTT P 520DX P 524EFI P 524

TEKNISKA DATA

Motorfabrikat Kubota Kubota Kubota Kawasaki Kawasaki

Motorbeteckning D1105 D1105 D 902 FX Series V-Twin FX Series V-Twin

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 17,8@ 3000 17,8 @ 3000 14,7 @ 3000 15,6 @ 3000 13,9 @ 3000

Transmissionstyp Elektrisk AWD Hydrostatisk AWD Hydrostatisk AWD Hydrostatisk AWD Hydrostatisk AWD

Cylindervolym, cm³ 1123 1123 898 726 726

Cylindrar 3 3 3 2 2

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A) * 105 105 103 103 104

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) ** 88 92 88 88 88

Vibrationsnivå ratt, m/s²*** 1,2 1,7 1,7 3 3

Vibrationsnivå stol, m/s²*** 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7

Motorkylning Liquid Liquid Liquid Air Air

Generator, A 40 (12 V) och 80 (48 V) 40 40 20 20

Batteri, V/Ah
12 /62 (12 V) och  
52 /40 (48 V)

12 /62 12 /62 12 /24 12 /24

Luftfiltertyp Robust, inkapslat luftfilter Robust, inkapslat luftfilter Robust, inkapslat luftfilter Robust, inkapslat luftfilter Robust, inkapslat luftfilter

Bränsletankens volym, liter 23 23 23 22 22

Oljetankens volym (inkl. oljefilter), liter 3,3 3,3 3,3 2,1 2,1

Transmissionsfabrikat Benevelli Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki

Transmissionsmodell TX2 KTM 23 KTM 23 KTM 23 KTM 23

Växlar framåt, min/max, km/h 0 –19,5 0 –19 0 –17,5 0 –13 0 –13

Växlar bakåt, min/max, km/h 0 –11 0 –15 0 –13,5 0 – 9 0 – 9

Oklippt cirkel, cm 58 58 55 50 50

Möjliga klippaggregat
R180 /Combi 155X /
Combi 155 /Combi 132X /
Combi 132

Combi 155X /Combi 155 /
Combi 132X /Combi 132

Combi 155X /Combi 155 /
Combi 132X /Combi 132

Combi 122
Combi 103 /Combi 112/
Combi 122

Klippaggregatets tjocklek, mm 4,5 4,5 4,5 3 3

Klipphöjd, min-max, cm 30 -112 30 -112 30 -112 25 –80 25 –80

Klipphöjdslägen 7 7 7 7 7

Knivkoppling Elektrisk koppling Elektrisk koppling Elektrisk koppling Elektrisk koppling Elektrisk koppling

Klippaggregatets konstruktion Fackverk Fackverk Fackverk Fackverk Fackverk

Typ av förarstol Fullt fjädrande Fullt fjädrande Fullt fjädrande Premium Premium

Däckdimension, fram, tum 20 × 10 –10 20 × 10 –10 20 × 8 –10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Däckdimension, bak, tum 20 × 10 –10 20 × 10 –10 20 × 8 –10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Hjulbas, cm 106 106 106 100 100

Markfrigång, mm 134 140 105 105 105

Längd basmaskin, cm 209 208 /227 208 205 205

Basmaskinens bredd, cm 116 115 /115 113 98 98

Basmaskinens höjd, cm
ROPS uppfälld 204,  
ROPS nedfälld 134

ROPS uppfälld 203, ROPS 
nedfälld 133, Cabin 201

ROPS uppfälld 203,  
ROPS nedfälld 133

ROPS uppfälld 192,  
ROPS nedfälld 117

ROPS uppfälld 192,  
ROPS nedfälld 117

Vikt (utan klippaggregat), kg 790 684 /918 649 432 427

EGENSKAPER

Servostyrning  • •  • •  • •  • •  • •

Fyrhjulsdrift (AWD)  • •  • •  • •  • •  • •

Oljekylare  • •  • •  • •  • •  • •

Hydraulisk redskapslyft  • •  • •  • •  • •  • •

Serviceläge  • •  • •  • •  • •  • •

Ledade armstöd  • •  • •  • •  • •  • •

Digital timmätare  • •  • •  • •  • •  • •

12 V uttag  • •  • •  • •  • •  • •

ROPS  • •  •  •   / —  • •  • •  • •

Integrerad uppkoppling  • •  • •  • • — —

Segmentdisplay med hög kontrast —  • •  • •  • • —

Hydraultillbehörskit  • •  • • — — —

Mugghållare — — —  • •  • •

Dynamisk grafisk display  • • — — — —

Hybriddrivlina  • • — — — —

*Buller i miljön uppmäts och beräknas som garanterad ljudeffektnivån enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till  produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden  
med 1–2 dB(A). Buller och ljudtrycksnivå kan påverkas av vilket klippaggregat som används. Redovisade siffror avser en maskin som är utrustad med det vanligaste klippaggregatet för den specifika 
gräsklipparmodellen. För ytterligare information, se användarmanualen. **Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 5395-1.  Redovisade data för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse)  
på 1,2 dB(A). ***Ljudtrycksnivå enligt ISO 5395-1. Redovisade vibrationsdata har ett typiskt  spridningsmått på 0,2 m /s² (ratt) och 0,8 m /s² (förarstol).

FRON T ROT OR K L I PPA R E

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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Med en Zero Turn-klippare från Husqvarna får du jobbet gjort snabbt  

och bekvämt. Du betar snabbt av gräsmattan och tack vare svängradien, 

lämnar du inga gräspartier oklippta. Z560X har tagits fram för tuff 

kommersiell användning, så du kan lita på att den ger utmärkta  

resultat år efter år.

ZERO TURN-KLIPPARE

SERVICEVÄNLIG

Enkel att serva och underhålla
Många Zero Turn-klippare kan vara svåra att serva. Inte den här. Tack 
vare maskinens öppna design kommer du lätt åt kraftöverföringen och 
klippaggregatet och kan därför justera den neutrala inställningen eller 
flytta kåpan – helt utan verktyg. Detta betyder att du kan lägga mer  
tid på att klippa gräset än på maskinunderhåll. 

SERV ICE VÄ NL IG 

Ett rent nöje att köra
Fantastisk hantering. Fantastisk balans. Fantastisk manövrer-
barhet. Bakom spakarna sitter du bekvämt på den helfjädrande 
stolen med EVC-kontroll och stödkuddar. Detta är en arbetsplats 
som är lätt att förälska sig i för en operatör!

Utmärkta resultat.
Varje gång.

UTFORSKA ONLINE

Hela vårt sortiment av spakstyrda åkgräsklippare och tillbehör 
hittar du på husqvarna.com/ProZeroTurnMowers
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HÅLLBARHET

Konstruerad för många års 
kommersiell användning
Vi har konstruerat Z560X med de tuffaste materialen – allt för att 
säker ställa ett långt och produktivt användande. Den svetsförstärkta 
stålrörsramen, drivaxlar i gjutjärn och det specialtillverkade klipp-
aggregatet är konstruerat för många års krävande användning  
i kommersiell funktion.

K L IPPK VA L I T E T

Genomgående perfekta 
resultat
Kombinationen av aggregatdjup, högpresterande 
blad och optimerade baffelplåtar på aggregatet ger 
bästa möjliga klippkvalitet och gräsklippspridning. 
Klippningen går fortare och du blir mer produktiv 
samtidigt som du klarar av större partier av 
gräsmattan.

PRODUK T I V I T E T

Får jobbet gjort på nolltid
Med körhastigheter på upp till 16 km/t, en skärbredd på 152 cm 
och precision vid noll varv är Z560X ett mycket produktivt 
klippverktyg. Ergonomiska reglage, dämpade styrspakar och 
funktioner som automatisk parkeringsbroms och handsfree 
klippaggregatlift ger användaren bekväm kontroll. 



1 18 ZERO TURN-KL IPPARE

MULCHINGSATS BELYSNINGSSATS FÖR ROPSCOLLECTION SYSTEM

FÖRARSTYRD UTMATNINGSPLUGG
En snabb dragning i spaken stänger tillfälligt av klippaggregatets utmatnings öppning 
vid klippning längs trottoarer, vägar, blomsterrabatter och liknande och garanterar 
effektivare funktion och skydd för egendom under klippningen.

966 48 87-01, Z560X 3 790:–

Reducerar gräsklippen till ett finkornigt gödnings-
material som återförs till gräsmattan.

966 44 47-01, Z560X 5 990:–
598 39 05-01, Z454X 2 990:–
582 56 00-01, Z448 2 790:–

ROPS-monterad belysningssats med dubbla halogen-
lampor på 35 W och enkel installation med klämma. 
Kopplas in i befintligt tillbehörsuttag för praktisk 
hantering via tändningsnyckeln.

576 80 90-01 1 990:–

3 collector bins

DFS-system

SPAKSTYRD ÅKGRÄSKLIPPARE

Z560X
SPAKSTYRD ÅKGRÄSKLIPPARE

Z448
SPAKSTYRD ÅKGRÄSKLIPPARE

Z454X

 726 cm³

 16,1 kW @ 3000 rpm

 122 cm

 38–114 mm

 810 cm³

 16,8 kW @ 2800 rpm

 137 cm

 38–114 mm

 810 cm³

 17,3 kW @ 2900 rpm

 152 cm

 25 –127 mm Pris inkl. moms 82 900:–Pris inkl. moms 114 900:–Pris inkl. moms 154 900:–

Zero Turn-klippare för yrkesmässigt bruk. Hög hastighet 
och fantastisk manövrerbarhet för effektiv klippning av 
stora gräsytor. Det 152 cm breda klippaggregatet ger 
fantastisk klippkvalitet medan den hållbara designen 
och enkla underhållet borgar för ett långt och 
problemfritt produktliv.

Kompakt spakstyrd åkgräsklippare av semi kommersiell 
kvalitet som är utformad för trädgårdsanläggare och 
gräsansvariga. Z448X har ett smidigt, tyst hydrostatiskt 
drivsystem och ClearCut™ 122 cm klippaggregat som gör 
den mycket produktiv och smidig. Andra viktiga funktioner 
är Kawasaki-motorn, automatiskt parkeringsbromssystem 
och kommersiell konstruktion. Sidoutkast med mulch  
som tillval.

Kraftfull spakstyrd åkgräsklippare av semi kommersiell 
kvalitet som är utformad för trädgårdsanläggare och 
gräsansvariga. Z454X har ett smidigt, tyst hydrostatiskt 
drivsystem och ett högpresterande 137 cm klipp-
aggregat som gör den mycket produktiv. Andra viktiga 
funktioner är infällbara överrullningsskydd, automatiskt 
parkeringsbromssystem och kommersiell konstruktion. 
Sidoutkast med mulch som tillval.

Effektivt uppsamlingssystem för gräsrester eller 
rensning av löv. Hållbara nylonbehållare med enkel 
montering av fläkt och uppsamlare. Den stöttåliga 
konstruktionen av hölje och fläkt minskar vikten och 
maximerar luftflödet. Fläkthjulets konstruktion ger 
maximal lufthastighet och effektivitet. Finns itre 
påsversioner eller det praktiska DFS-systemet som gör 
att du kan tömma uppsamlaren utan att behöva lämna 
sätet. Båda satserna måste kompletteras med ett 
drivkit (utom Z448).

967 32 27-01, DFS-system (390 liter), Z560X 
967 32 26-01, 3 uppsamlare(460 liter), Z560X 
966 40 72-01, drivkit, Z560X 
598 39 02-01 3 uppsamlare (320 liter), Z454X 
598 39 04-01, drivkit, Z454X 
598 53 28-02, 3 uppsamlare (320 liter), Z448 

  Cylindervolym, cm³   Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW   Klippbredd, min – max, cm    Klipphöjd, min – max, cm
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ZERO TURN-KLIPPARE Z560X Z454X Z448

TEKNISKA DATA

Motorfabrikat Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki

Motorbeteckning Vanguard Commercial Turf FR Series

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 17,3 @ 2900 16,8 @ 2800 16,1 @ 3000

Transmissionstyp Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk

Cylindervolym, cm³ 810 810 726

Cylindrar 2 2 2

Garanterad ljudeffektnivå (LWA), dB(A) * 105 105 105

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A) ** 88 88 88

Vibrationsnivå, ratt *** 1,23 1,74 1,52

Vibrationsnivå, stol *** 0,09 0,67 0,4

Motorkylning Air Air Air

Batteri, V/Ah 12 /12 12 /12 12 /12

Luftfiltertyp Kraftfullt filter av Cyklontyp Cyklonisk Autoformatpapper

Bränsletankens volym, liter 45,4 22 22

Oljetankens volym (inkl. oljefilter), liter 2,0 2,0 2,1

Transmissionsfabrikat Hydro-Gear Parker Parker

Transmissionsmodell ZT5400 HTE-12 HTE-10

Växlar framåt, min–max, km/h 0–16 0–14 0–14

Växlar bakåt, min–max, km/h 0–7 0–6,5 0–6,5

Klippaggregatets tjocklek, mm 4,5 (7 gauge) 3,5 (10 gauge) 3,5 (10 gauge)

Klippbredd, cm 152 137 122

Klipphöjd, min/max, mm 25 –127 38-114 38-114

Klipphöjdslägen 16 13 13

Knivkoppling Elektromagnetisk koppling Elektromagnetisk koppling Elektromagnetisk koppling

Klippaggregatets konstruktion
2 ×3" svetsat rörstål, 3 mm tjockt rörstål 
(11 gauge).

2 ×3" svetsat rörstål (13 gauge). 2 ×3" svetsat rörstål (13 gauge).

Klippaggregat/tjocklek Specialtillverkat/4,5 mm (7 gauge) Fabricated / 10 Fabricated / 10

Spindeltyp Gjutjärn Cast Aluminum Cast Aluminum

Förarstol Professionell, fjädring Professionell Professionell

Däckdimension, fram, tum 13 × 6,5 -6 (punkteringssäkert) 13 × 6,5 -6 13 × 6,5 – 6 

Däckdimension, bak, tum 24 ×12 -12 23 ×10,5 -12 22 ×10 -10

Hjulbas, cm 127 124 124

Längd basmaskin, cm 206 194 194

Basmaskinens bredd, cm 154 125 125

Basmaskin, höjd, cm 117 127 124

Vikt, kg 630 392,4 328,9

EGENSKAPER

Justerbar stol med djupledsinställning  • •  • •  • •

Timmätare med servicepåminnelse  • •  • •  • •

Förstärkt klippaggregat  • •  • •  • •

Strålkastare ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

KLIPPSYSTEM

Sidoutkast  • •  • •  • •

Mulching ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Uppsamling ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

( ) = Tillbehör *Buller i miljön uppmäts och beräknas som garanterad ljudeffektnivån enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till  produktions variationer samt avvikelser  
från testkoden med 1–2 dB(A). Buller och ljudtrycksnivå kan påverkas av vilket klippaggregat som används. Redovisade siffror avser en maskin som är utrustad med det vanligaste klipp aggregatet för den specifika 
gräsklipparmodellen. För ytterligare information, se användarmanualen. **Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 5395-1.  Redovisade data för ljudtrycksnivån har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse)  
på 1,2 dB(A). ***Ljudtrycksnivå enligt ISO 5395-1. Redovisade vibrationsdata har ett typiskt  spridningsmått på 0,2 m /s² (ratt) och 0,8 m /s² (förarstol).

ZE RO T URN- K L I PPA R E

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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Automatiska klipplösningar är ett perfekt komplement till maskinparken för alla företag  

som sysslar med skötsel av grönområden. På Husqvarna har vi ett brett sortiment för  

alla typer av gräsytor, från mindre gräsmattor till stora idrottsplatser. Robotgräsklipparna 

CEORA™ och Automower® ger fantastiska resultat på olika gräsytor, medan våra senaste 

modeller erbjuder klippmöjligheter som blir ännu mer flexibla genom Husqvarna EPOS™ 

satellitnavigering med virtuella gränser. När de tillbringar sina dagar med att outtröttligt  

öka kvaliteten på grönytor kan du lägga tid på att fokusera på andra uppgifter.

Innovativa lösningar  
för alla dina gräsytor

HUS QVA R N A CEOR A™

Förenklar jobbet för proffs  
på skötsel av grönytor
Vi presenterar CEORA™, nästa generation inom storskalig skötsel  
av grönytor från Husqvarna. CEORA™ är en stor nyhet för idrotts-
föreningar och andra yrkesverksamma inom grönområden. Med ett 
modulsystem som erbjuder en kostnadseffektiv och hållbar lösning 
med enastående prestanda och tillförlitlighet skär CEORA™ syste-
matiskt ned större utrymmen med suveräna resultat. Den använder 
Husqvarna EPOS™-teknik för att skapa virtuella gränser för säker  
och problemfri luftning.

LÄS MER

Läs mer om hur robotlösningar gör din arbetsdag enklare – besök 
husqvarna.com/ProRoboticMowers
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VÄ R L D SL EDA NDE

Tillförlitlig 
robotgräsklippning 
sedan 1995
Mer än två och en halv miljon av våra robot-
gräsklippare är i drift runt om i världen. Vår 
unika erfarenhet har gett oss ovärderliga 
kunskaper och insikter i robotgräsklippare.

EKONOMI

Spendera mindre.  
Få mer gjort.
Mer tid för personalen att fokusera på andra, 
viktigare, uppgifter – och mindre tid på att 
underhålla gräsytor.

BAT T ER IEF F EK T

Minska ditt avtryck
Vårt sortiment av robotgräsklippare  
är elektriska och praktiskt taget tysta. 
Detta innebär att du minimerar koldioxid-
utsläppen medan grönytan skärs ned  
utan störningar och arbetstiden minskar. 

T IL LG Ä NG L IG A DYG NE T RUN T

Arbetar dag som natt.  
I regn och solsken.
CEORA™ och Automower® robotgräs-
klippare jobbar precis när du vill. De är 
också vattentäta och ger enastående 
resultat även i de tuffaste väder-
förhållandena.

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Oslagbara resultat  
på gröna ytor och kullar
Vår professionella kategori kan hantera komplexa 
områden och har marknadsledande prestanda i 
kuperad terräng. Du får fantastisk prestanda och 
flexibilitet när du exempelvis klipper fotbollsplaner, 
hotell- och konferensanläggningar eller parkplatser. 
Den ger inte bara en perfekt klippt gräsmatta gång 
på gång: Automower® robotgräsklippare förbättrar 
gräsets övergripande kvalitet och gör det starkare 
och tätare. 
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Du kan definiera FÖRBJUDNA ZONER 
tillfälligt eller permanent genom att 
använda appDrive-funktionen i 
mobilappen. Denna funktion instruerar 
robotklipparen att undvika att klippa 
vissa områden.

FÖR REFERENSSTATIONENS EPOS™-
teknik krävs en fast referensstation. 
Detta ger exakt positionering av 
robotklipparen och hanterar signaler 
mellan klippare och satellitsystem.

HUS QVA R N A EP O S™-T EK NIK

Husqvarna EPOS™  
– de gränslösa 
möjligheternas 
drivkraft
Våra lösningar för robotgräsklippare drivs av Husqvarna 
EPOS™ (Exact Positioning Operating System). Den här 
banbrytande satellitbaserade tekniken möjliggör arbete 
inom virtuella gränser. Det är en enkel och flexibel lösning 
som är perfekt för fotbollsplaner, golfbanor, stadsparker 
eller kommersiella fastigheter – alla stora gräsytor med 
öppen yta och fri sikt uppåt som behöver underhållas.  
Bäst av allt är att avsaknaden av fysiska begränsnings-
kablar minimerar skador på grund av luftning eller 
reparation av gräsmattor.

ROBOTTEKNIK
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SÅ FUNGERAR BEGRÄNSNINGSKABELN

Kabeln som ger flexibel och 
effektiv skötsel av gräsmattan
En begränsningskabel för att definiera arbetsområden  
är också ett effektivt sätt att hantera din gräsmatta. 
Begränsningskabeln installeras vid kanterna på gräsmattan 
och guidekablarna leder din robotgräsklippare effektivt 
tillbaka till laddstationen vid behov. Installation av 
begränsningskabeln kan hanteras av din Husqvarna-
återförsäljare.

APP-DRIVEN ROBOTLÖSNING 

Enkel och storskalig  
skötsel av grönytor
Numera är det helt naturligt att använda mobil teknik för att 
hålla sig ansluten till verksamheten. Och du kan styra våra 
robotlösningar direkt från din smarttelefon. Det går snabbt 
och enkelt att styra och definiera klippningsområden eller 
ändra schemat för skötsel av grönytor. Husqvarna Fleet 
Services™ möjliggör övervakning och lokalisering på en 
karta för fullständig kontroll och stöldskydd. Genom att 
använda en app-driven robotlösning minskar också 
behovet av att bära tung utrustning.

TRANSPORTVÄGAR 
Robotgräsklipparna rör sig tyst och 
effektivt mellan dina arbetsområden 
på definierade transportvägar.

VIRTUELLA GRÄNSER  
Du definierar virtuella 
gränser genom att använda 
appDrive-funktionen i mobil-
appen. Robotklipparen 
kommer då endast att täcka 
det specifika område som du 
har instruerat den att klippa.

 NAVIGATIONSSATELLITER   GNSS (Global 
Navigation Satellite System) skickar satellit-
signaler till robotgräs klippare och referens-
station, vilket ger en noggrannhet på upp  
till centimetern. 

ROBO TTEK NI K
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HANTERA STORA GRÖNYTOR

Överlägsna resultat. På alla typer av gräsytor.
Hos Husqvarna förstår vi behovet av att tillhandahålla ett stort utbud av flexibla lösningar för dagens proffs på skötsel 

av grönytor. Och när det gäller större områden såg vi en möjlighet att utveckla något nytt. Något som skulle kunna täcka 

ett mycket större område än någonsin tidigare, men ändå ge de klippningsresultat du förväntar dig av en robotlösning 

från Husqvarna. Det är här CEORA™ kommer in i bilden. CEORA™möjliggör en enorm uppskalning av verksamheten  

för att uppfylla ökande krav på tid, gräsets kvalitet och hållbarhet. 

ROB OTTEKNIK

CEORA™ – UPP TILL 25 000 M² AUTOMOWER®  
– UPP TILL 3 500 M²

Proffssportkvalitet
Daglig skötsel av stora idrottsplatser eller golfbanor med låg klipphöjd.  
En välskött, frodig och tät gräsmatta kan klippas optimalt med CEORA™  
eller Automower® robotgräsklippare.

CEORA™ – UPP TILL 75.000 M² AUTOMOWER®  
– UPP TILL 6 000 M²

Regelbunden kvalitet
För gräsmattor med lägre krav på grästillväxt. Hög gräshöjd och normal till 
låg kvalitet på gräsmattan. CEORA™ kan klippa området två gånger i veckan.

CEORA™ – UPP TILL 50 000 M² AUTOMOWER®  
– UPP TILL 5 000 M²

Proffskvalitet
För idrottsplatser och golfbanor på medelhög nivå eller anläggningar med 
höga krav på gräskvalitet. Medelhög gräshöjd och normal, tät kvalitet på 
gräsmattan. CEORA™ kan klippa området varannan dag.
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TRÄDGÅRDSARBETARE

Den bästa lösningen för öppna ytor
Trädgårds- och skötselarbetare med ansvar för stora gräsytor – t.ex. i 
parker – måste ofta ta hänsyn till begränsningar och lokala bestämmelser 
för utsläpp och/eller buller. Ett antal robotgräsklippare kan ta hand som 
stora områden och ge perfekt resultat samtidigt som du uppfyller dina mål 
för hållbarheten. Och om du ansluter dina robotgräsklippare till Husqvarna 
Fleet Services™ blir det lättare att hålla kontroll på verksamheten och 
planera för hög- och lågsäsonger.

GREEN SPACE PROFESSIONALS

Två autonoma lösningar. Oändliga möjligheter.
Tack vare det breda utbudet av applikationer skapar Husqvarnas autonoma lösningar enorma möjligheter för alla proffs på 

grönytor att öka eller förfina sin verksamhet. Idrottsklubbar, anläggningschefer, kommuner, trädgårdsanläggare eller någon 

annan som är inblandad i kommersiell skötsel av grönytor kan dra nytta av allt från utmärkta resultat och imponerande 

terrängprestanda till möjligheten att spara både tid- och utrustningskostnader.

FASTIGHETSFÖRVALTARE

Skapa mervärde för dina kunder  
och din verksamhet
Arbetet som fastighetsförvaltare innebär ofta många olika arbets-
uppgifter under dagen. Att låta en robotgräsklippare ta hand om gräs-
klippningen minskar den övergripande investeringen och frigör värdefull 
arbetstid för andra uppgifter. Både CEORA™ och Automower® hjälper dig 
att skapa vackra, friska gräsytor som får både arbetsområdet och din 
verksamhet att se bra ut, samtidigt som hanteringstiden minimeras.

KOMMUNER

Mot grönare stadsområden
I de flesta städer och stadsområden gäller bestämmelser för utsläpp. 
Husqvarnas autonoma lösningar ger betydande hållbarhetsfördelar tack 
vare låga bullernivåer och kraftigt minskade CO2 -utsläpp jämfört med 
konventionella gräsklippare. De måttliga utrustningskostnaderna och  
de minimala arbetsinsatserna gör den till en fördelaktig lösning för 
yrkesverksamma i kommuner.

IDROTTSPLATSER OCH GOLFBANOR

En långsiktig framgång för din klubb
En golfbana eller idrottsplats, vare sig den är till för fotboll eller friidrott, 
används vanligtvis mycket. Gräset kräver därför extra omsorg. Skötseln 
är ofta besvärlig och behovet av gödning, bevattning och noggrant 
underhåll kan vara både dyrt och tidskrävande. Husqvarnas autonoma 
lösningar arbetar enligt ditt schema för att inte vara i vägen eller störa. 
Den klipper gräset varje dag eller natt och lämnar efter sig små gräsrester 
som inte behöver samlas upp. Klippresterna fungerar som ett naturligt 
gödningsmedel och gör gräsmattan starkare.

ROBO TTEK NI K
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FJÄRRSTYRNING

Full kontroll och planering  
oavsett var du är
Glöm manuella inställningar. Med Husqvarna Fleet Services™ styr du  
– och bara du – dina robotgräsklippare bekvämt oavsett var du befinner 
dig. Perfekt när du vill justera klippschemat eller klipphöjden, eller ställa  
in dem om det drar ihop sig till storm.
 Och tack vare taggning kan du få exakt kontroll över alla dina gräs-
klippare, gruppera dem och utfärda gruppkommandon direkt från 
appen på din smartphone.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Det professionella sättet att hantera 
dina robotgräsklippare
När du investerar i vår professionella robotgräsklippare får du också tillgång till Husqvarna 

Fleet Services™ – ett digitalt verktyg som enkelt låter dig övervaka och styra dem från din 

smarttelefon, surfplatta eller bärbara dator. Precis så enkelt som det ska vara.

INSYN I DRIFTEN

Se till att alla maskiner fungerar 
så smidigt som möjligt
Om något skulle inträffa, till exempel ett oväntat driftstopp hos 
en klippare, får du omedelbart ett meddelande till din mobil-
telefon. Informationen om var och hur ofta problemen uppstår ger 
dig en värdefull inblick som hjälper dig att kontinuerligt justera och 
förbättra installationen för att säkerställa smidig och effektiv drift.
 Genom ”användning av Automower®-maskinen” kan du 
granska dagliga användardata för att få mer information om 
oplanerade stopp inträffar för ofta eller om klipparens storlek  
är lämplig för arbetsområdet. Informationen sammanfattas  
på ett enkelt och lättillgängligt sätt, vilket hjälper dig att göra 
användningen av maskinparken mer effektiv och produktiv.

ROB OTTEKNIK
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ANSLUTNA MASKINER

All din utrustning på ett ställe
Om du vill kan du dessutom ansluta resten av din utrustning  
till systemet med hjälp av Husqvarna Fleet Services™-
sensorer. Läs mer på husqvarna.se

KONNEKTIVITET

Tioårig dataplan ingår
Om du investerar i någon av våra professionella robotgräsklippare ingår 
en tioårig dataplan för mobilkommunikation, vilket innebär att du kan 
använda Automower Connect® och Husqvarna Fleet Services™ under 
produktens hela livslängd. (Observera att vi bara kan garantera funktionen 
för själva produkten och inte täckning/driftstatus för tredje parts 
dataanslutning).

ÖVERSIKT

Ständig koll på dina maskiner
Vill du ha en översikt över alla dina robotgräsklippare? Då går  
du till översiktsvyn. Tack vare den inbyggda GPS-funktionen  
vet du alltid exakt var dina robotgräsklippare befinner sig  
och hur de ”mår”. Använd taggar för att utfärda kommandon  
till alla klippare i specifika områden för ännu enklare 
maskinparkshantering.

TAGGAR

Filter som gör klipparna mer 
effektiva
För större maskinparker är taggar ett praktiskt sätt att utnyttja 
klipparna på bästa möjliga sätt. Olika klippare kan ”taggas”  
till olika team eller till olika platser och sedan grupperas för 
enklare hantering. De olika användarrollerna kan också 
taggas med olika kontrollnivåer.

ROBO TTEK NI K
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TILLFÄLLIGA FÖRBJUDNA ZONER

Berätta för CEORA™ var den  
inte får vara
Oavsett om du är ansvarig för daglig skötsel av grönytor på en idrotts-
anläggning eller en stor gemensam gräsyta, finns det tillfällen då du vill 
kunna tala om för din maskin var den inte ska klippa. Anta att du anordnar 
ett litet evenemang och har bjudit in några gäster. Med CEORA™ kan du 
skapa virtuella, förbjudna zoner som enkelt kan aktiveras och avaktiveras 
när det behövs. Medan resten av ditt gräs tyst tas om hand om.

TRANSPORTVÄGAR

Tar alltid rätt väg
CEORA™ utför sitt arbete effektivt genom att köra på autonoma 
transportvägar från laddstationen till de definierade arbetsområdena. 
Detta möjliggör flexibel placering av din laddstation och garanterar 
att CEORA™ kan ta en säker och effektiv väg. Det finns också en 
funktion som gör det möjligt att tillfälligt parkera klipparen vid en 
specifik underhållspunkt längs vägen.

HÅLLBAR SKÖTSEL AV GRÖNYTOR

Tyst, synlig och säker
Som vi redan har nämnt kan en storskalig 
autonom lösning som CEORA™ täcka en hel del 
mark i sitt dagliga arbete. Den rör sig också tyst. 
Därför är också inbyggd säkerhet väldigt viktigt. 
CEORA™ kan undvika hinder genom att sänka 
hastigheten och vända om föremål upptäcks 
framför klippaggregatet. Dessutom finns det 
möjlighet att sätta på säkerhetsbelysningen när 
det är mörkt ute för att varna människor och djur.

FRAMTIDSSÄKER MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Planera för framtiden
CEORA™ är först och främst en robotgräsklippare. Men det är bara där berättelsen börjar.  
Vår vision är att möjliggöra hållbar skötsel av grönytor på lång sikt. Därför har vi utformat  
en utbytbar främre enhet som kan göra det möjligt att montera tillbehör som exempelvis  
ett fairway-kit eller en linjemålare i framtiden. Det finns också en bakre bogserpunkt  
för tillbehör på drivenheten för framtida användning
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UNDERHÅLL AV KLIPPAGGREGAT

Underhåll och rengör
Enkelt underhåll och enkel hantering av CEORA™ blir möjligt tack  
vare klippaggregatets ergonomiska serviceläge. Aggregatet kan lutas 
för enkel åtkomst vid byte av knivdiskar. Den är också tvättbar med 
slang (IPX5), vilket innebär att alla anställda snabbt och effektivt kan 
underhålla och rengöra maskinen.

SYSTEMATISK KLIPPNING MED HÖG PRECISION

Definiera dina större klipparbeten
Systematisk klippning längs parallella spår innebär att CEORA™ är lika 
effektiv oavsett om du hanterar fotbollsplaner eller andra stora grönytor.  
Du kan även definiera arbetsområden och skapa ett schema där olika  
tider och olika gräshöjder mellan 20 och 70 mm anges. Schemalägg ett 
område för en morgonklippning och ett annat för eftermiddagsklippning 
med en annan klipphöjd. Du väljer själv schema via appen Husqvarna  
Fleet Services™ i din smarttelefon. 

MODULÄRT SYSTEM MED DRIVENHET OCH FRÄMRE ENHET

Kombinationen som passar din yta
CEORA™ är ett modulärt system där du väljer den kombination som 
passar din verksamhet bäst. En delad design omfattar en drivenhet 
och en främre enhet. Drivenheten kan specificeras som CEORA™ 544 
eller CEORA™ 546. En laddstation och referensstation krävs också  
och köps separat.

AKTIVA HJULBORSTAR

Förhindrar ansamling av gräs
När du definierar ett stort område som CEORA™ ska arbeta på är det 
viktigt att veta att klippt gräs inte samlas på hög och hindrar maskinen 
från att arbeta. Ett av flera praktiska tillbehör är en uppsättning aktiva 
hjulborstar. Dessa är ständigt aktiva för att minska ansamling av gräs  
på hjulen och bidrar också till att skapa en optimal gräsmatta utan 
gräsklumpar. Maskinens dragkraft förbättras samtidigt som behovet  
av underhåll minskas. 
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SÄKERHETSEGENSKAPER

Konstruerad för att skydda  
och skyddas
Knivar som snabbt fälls undan om de stöter mot ett hinder och är 
placerade på säkert avstånd från höljets ytterkant. Lyft-, lutnings- och 
ultraljudssensorer som stoppar maskinen innan någon fara uppstår. 
Automower® robotgräsklippare är späckad med säkerhetsfunktioner.  
Det professionella gränssnittet skyddar även mot obehörig manipulering, 
och om gräsklipparen skulle bli stulen låses den omedelbart och blir 
obrukbar. Dessutom ljuder larmet, och med den inbyggda GPS-
funktionen kan du spåra klipparens position. 

AUTOMATISK HANTERING AV PASSAGER

Tar sig igenom passager  
så smala som 60 cm
Robotklipparna har en funktion som upptäcker trånga 
utrymmen vilket gör att den klarar av passager ända ner  
till 60 cm. Detta är särskilt praktiskt när man behöver  
komma åt svåråtkomliga partier av gräsmattan eller  
snabbt ta sig till och från laddstationen.

VÄDERTIMER

Ju snabbare gräset växer, desto 
snabbare klipper Automower®

Automower® arbetar lika effektivt i vått gräs. Tack vare den inbyggda 
vädertimern klipper den oftare när det har regnat eftersom gräset 
växer snabbare än det gör i torr väderlek. Detta ger ett garanterat 
jämnt klippresultat oavsett årstid.

AUTOMOWER® CLUB SOLUTION

Perfekt lösning för idrottsplatser
Automower® Club Solution är en perfekt funktion för fotbollsplaner  
och andra sportområden. Den har utformats för att fungera med 
Automower® 550, och möjliggör en enda installation för en hel plan. 
Detta innebär att upp till tre klippare kan köras samtidigt i samma 
område och luftning och gräsreparation kan utföras utan att skada 
några begränsningskablar.

ROB OTTEKNIK
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SÄKER GRÄSKLIPPNING

Automower® tar sig fram  
där du inte kan
Våra robotgräsklippare med all-wheel-drive har imponerande sluttnings-
egenskaper som ger dig en lång rad fördelar. Det faktum att den klarar lutningar 
på upp till 70 % innebär att du inte längre behöver hantera dem manuellt, vilket 
ofta är osäkert för operatören. Husqvarna Automower® 535 AWD ger perfekt 
resultat även här, på sluttningar där det nästan är omöjligt att använda en 
manuell maskin, vilket även gör din arbetsdag säkrare.

PRESTANDA I TERRÄNG / SLUTTNINGAR

Klarar lutningar på upp till 70 %
En del gräsmattor är mer problematiska än andra. Lyckligtvis  
har Automower® marknadsledande prestanda i kuperad terräng. 
Våra senaste robotgräsklippare med all-wheel-drive klarar 
sluttningar med en lutning på upp till 70 % (35°), och våra övriga 
modeller klarar enkelt lutningar på upp till 45 %.

KLIPPKVALITET

Ger grönytor ett mattliknande utseende
Din robotgräsklippare ger fantastiskt resultat var du än väljer att använda 
den. Om du klipper gräset regelbundet så ger de tre rakblads  vassa 
knivarna en perfekt, mossfri gräsmatta. De pyttesmå klippresterna göder 
gräsmattan kontinuerligt så att den håller sig frisk, frodig och grön. Klipp-
resterna innehåller också mycket vatten och därför behöver robotklippta 
ytor inte vattnas lika mycket som gräsmattor klippta på traditionellt sätt. 
Och tack vare slumpmässigt klippmönster och låg vikt så lämnar 
maskinen inga synliga spår efter sig.

ROBO TTEK NI K
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KLIPPDÄCK

CEORA™ RAZOR 43M
LADDSTATION

CEORA™ CS4

 Arbetsområdets kapacitet, m² (proffskvalitet)  Maximal sluttningskapacitet, insida, %   Klippbredd, min – max, cm  Klipphöjd, min–max, mm   Vikt, kg   

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sidorna 136–137.

 68 cm

 20–70 mm

 33 kg

Pris inkl. moms 151 900:– Pris inkl. moms 191 900:– 

Pris inkl. moms 80 900:– Pris inkl. moms 20 900:– 

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

ROBOTGRÄSKLIPPARE – DRIVENHET

CEORA™ 546 EPOS™
ROBOTGRÄSKLIPPARE – DRIVENHET

CEORA™ 544 EPOS™

Robotmodell med topprestanda och Husqvarna EPOS™-teknik för gräsklippning  
av stora områden. Fungerar autonomt och systematiskt inom virtuella gränser för 
flexibel och problemfri skötsel av grönytor. Ger mycket professionella resultat för 
idrottsplatser eller större anläggningsområden. Tyst drift och noll utsläpp när  
den används.

 ■ EPOS™-navigering med virtuella 
gränser

 ■ FOTA – Firmware Over The Air

 ■ Systematisk klippning av stora 
områden

 ■ Undviker objekt

 ■ IPX5-skyddad – kan tvättas  
med slang

 ■ Husqvarna Fleet Services™

 ■  Framtidssäker med många 
möjligheter

Robotmodell med topprestanda och Husqvarna EPOS™-teknik för gräsklippning av 
stora områden. Systematisk och exakt klippning som är skräddarsydd för optimal 
flexibilitet inom virtuella gränser. Gräsklipparen kan hantera mycket stora områden 
som flera fotbollsplaner, golfbanor eller stora hotell-, företags- eller kommunala 
anläggningar. Den ger ett professionellt resultat på gräsmattan, arbetar tyst  
och med noll utsläpp när den används.

 ■ EPOS™-navigering med virtuella 
gränser

 ■ FOTA – Firmware Over The Air

 ■ Systematisk klippning av stora 
områden

 ■ Undviker objekt

 ■ IPX5-skyddad – kan tvättas  
med slang

 ■ Husqvarna Fleet Services™

 ■  Framtidssäker med många 
möjligheter

Det skräddarsydda CEORA™ klippaggregat, Razor 43M, har ett klippsystem med  
tre knivdiskar. Totalt 15 knivblad i stål med hög hastighet håller gräsmattan på en  
hög kvalitetsnivå. Enkelt underhåll och enkel hantering tack vare ett ergonomiskt  
och unikt serviceläge som innebär att klippaggregatet snabbt kan lutas för enkel 
åtkomst till knivdiskar för byte eller för rengöring med slang (IPX5-klassificering).

Laddar om CEORA™ automatiskt och effektivt enligt ett programmerat schema.  
Kort laddtid: 3–4 timmar från tomt batteri. Mjuka markplattor finns som tillbehör för 
stöd när laddstationen installeras på mjuk mark.

ROBOTTEKNIK

 upp till 40 000 m²

 20 %

 35 kg

 upp till 50 000 m²

 20 %

 35 kg
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ROBOTGRÄSKLIPPARE

AUTOMOWER® 550 EPOS™

*  Kräver mobilanslutning från en lokal teleoperatör. En dataplan för produktens livslängd (10 år) ingår. (Observera att vi bara kan garantera funktionen för själva produkten och inte täckning/driftstatus  
för tredje parts datauppkoppling).

ROBOTGRÄSKLIPPARE

AUTOMOWER® 550

ROBOTGRÄSKLIPPARE

AUTOMOWER® 535 AWD
ROBOTGRÄSKLIPPARE

AUTOMOWER® 520

 5000 m²

 45 %

 24 cm

 20 – 60 mm

 13,5 kg

 5000 m²

 45 %

 24 cm

 20 – 60 mm

 14,4 kg

 3500 m²

 70 %

 22 cm

 30 –70 mm

 17,0 kg

 2400 m²

 45 %

 24 cm

 20 – 60 mm

 13,3 kgPris inkl. moms 54 900:– Pris inkl. moms 31 900:–

Fullt utrustad robotgräsklippare som är framtagen för professionell användning  
i en maskinpark. Hanterar komplexa gräsmattor på upp till 5 000 m² och klarar enkelt 
smala passager, hinder, tuff terräng och lutningar på upp till 45 %. Klipparen ger 
gröna, fräscha och perfekt klippta gräsmattor. Den håller hög hastighet på öppna  
ytor och saktar ned när den upptäcker föremål. 

 ■ GPS-navigering

 ■ Vädertimer

 ■ Objektidentifiering

 ■ Automower®Club Solution 

 ■ Husqvarna Fleet Services™*

Robotgräsklippare som är framtagen för effektiv användning i en maskinpark. Hanterar 
komplexa gräsmattor på upp till 2 400 m² och klarar enkelt smala passager, hinder, 
tuff terräng och lutningar på upp till 45 %. Dess smarta funktioner håller gräsmattorna 
gröna, friska och perfekt klippta, och du har total kontroll från kontoret.

 ■ GPS-navigering

 ■ Vädertimer

 ■ Husqvarna Fleet Services™*

Robotgräsklippare med allhjulsdrift som är framtagen för yrkesmässig användning. 
Speciellt framtagen för att klara tuff terräng och branta sluttningar (med upp till 70 % 
lutning). Den klipper enkelt 3 500 m² och tar sig genom smala passager. Dess smarta 
funktioner håller gräsmattorna gröna, friska och perfekt klippta, och du har total 
kontroll från kontoret.

 ■ Extrema sluttnings-/
terrängegenskaper

 ■ GPS-navigering

 ■ Vädertimer

 ■ Objektidentifiering

 ■ FOTA – Firmware Over The Air

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *

Fullt utrustad robotgräsklippare med Husqvarna EPOS™ technology med transport-
vägar, appDrive och exakt områdeshantering. Med virtuella gränser kan du definiera 
flera arbetsområden med olika inställningar samt ställa in tillfälliga förbjudna zoner. 
Hanterar komplexa gräsmattor på upp till 5000 m² och klarar enkelt av smala 
passager, hinder, tuff terräng och lutningar på upp till 45 %. Referensstation krävs.

 ■ EPOS™-navigering med virtuella 
gränser

 ■ FOTA – Firmware Over The Air

 ■ Klarar sluttningar med  
upp till 45 % lutning

 ■ Klarar smala passager

 ■ Objektidentifiering

 ■ Vädertimer

 ■ Husqvarna Fleet Services™

Pris inkl. moms 59 900:– Pris inkl. moms 47 900:–

ROBO TTEK NI K
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BEGRÄNSNINGS KABEL PRO

Extra tålig begränsningskabel med en diameter på 5,5 
mm för Automower®-robotgräsklippare. Passar 
områden med höga krav på slitstyrka (på grund av 
problem med gnagare, höga krav på motståndskraft 
mot ultraviolett strålning och liknande). Dubbel-
isoleringen gör kabeln mycket robust och mindre 
repkänslig utan att påverka den elektriska signalen.

593 29 77-02, 300 m 2 990:–

TILLBEHÖR FÖR ROBOTGRÄSKLIPPARE

KRAFTIG BEGRÄNSNINGS KABEL

Robust begränsningskabel för krävande Automower®- 
installationer. Kärna helt i koppar med isolerad yta för 
minimal signalförlust.

522 91 41-02, 500 m 4 190:–

EPOS™ REFERENSSTATION

Hanterar RTK-GNSS-signalerna mellan produkterna  
och satelliterna. Hanterar flera EPOS™-enheter per 
installation. Arbetsområde med radie på upp till 
500 meter.

Till Automower® 550 EPOS™,  
CEORA™ 546/544 EPOS™, 970 46 82-01 12 900:–

ENDURANCE HSS-KNIVAR

Snabbstålknivar med kärna i kolstål och härdade eggar 
för extra livslängd och robusthet. Klipper med fyra 
vassa eggar för bättre klippresultat.

599 80 52-01, 6 st Endurance HSS 349:–
599 80 52-02, 45 st Endurance HSS 1 990:–
599 80 52-03, 300 st Endurance HSS 10 900:–

Använd endast originalknivar från Husqvarna. Testad och godkänd av 
Intertek (ett anmält organ), med avseende på säkerhet, funktion och 
ljudnivåer i enlighet med EN50636-2-107 och IEC60335-2-107.

FAIRWAY KIT

Sänker den minsta klipphöjden med 10 mm. Gör det 
möjligt att klippa de mest krävande gräsmattorna, som 
fairway på golfbanor och andra gräsmattor med kort 
gräs. Lägre klipphöjd kan påverka ytkapaciteten.

Till Automower® 550 EPOS™/550/520,  
597 49 63-02 179:–

NYHET

EPOS™-TILLBEHÖRSKIT

Hållare för EPOS™-referensstation. Mått 3005250 mm, 
diameter 32 mm. För vägg- eller mastfäste Ø30–60 mm. 
Stål.

För EPOS™ referensstation, 534 97 19-01

ENHANCE HSS-KNIVAR

Blad av kolstål med två skärande delar svetsade med 
höghastighetsstål. Ger extra skärpa och livslängd för 
besvärliga gräsytor. Lämplig för Fairway-kit. Standard 
på Razor-klippaggregat. Passar alla Automower®-  
och CEORA™-robotgräsklippare.

599 80 53-01 (45 st) 1 790:–
599 80 53-02 (300 st) 9 390:–

Använd endast originalknivar från Husqvarna. Testad och godkänd av 
Intertek (ett anmält organ), med avseende på säkerhet, funktion och 
ljudnivåer i enlighet med EN50636-2-107 och IEC60335-2-107.

AUTOMOWER®-KNIVAR

Blad av härdat kolstål, konstruerade för säker hantering 
och svängbara funktioner. Passar alla Automower®-
robotgräsklippare.

577 86 46-03, 9 st 219:–
577 60 65-05, 45 st 949:–
577 60 66-04, 300 st 5 690:–

Använd endast originalknivar från Husqvarna. Testad och godkänd av 
Intertek (ett anmält organ), med avseende på säkerhet, funktion och 
ljudnivåer i enlighet med EN50636-2-107 och IEC60335-2-107.

AUTOMOWER®  
ENDURANCE-KNIVAR

Husqvarna Automower® Endurance Knivar ger mer än 
dubbelt så lång livslängd jämfört med klassiska knivar 
tack vare den nya designen. Designen möjliggör en 
hårdare och skarpare egg utan att kompromissa med 
säkerhetsstandarderna och ger klippyta på alla fyra 
sidorna.

595 08 44-01, 6 st 269:–
595 08 44-02, 45 st  1 490:–
595 08 44-03, 300 st 8 490:–

Använd endast originalknivar från Husqvarna. Testad och godkänd av 
Intertek (ett anmält organ), med avseende på säkerhet, funktion och 
ljudnivåer i enlighet med EN50636-2-107 och IEC60335-2-107.
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UTBYTBART HÖLJE

ROBO TTEK NI K

Byt utseende på din Automower® genom att byta till  
en annan toppkåpa.

Grå, 520, 591 49 60-01 999:–
Grå, 550, 591 49 61-01 999:–
Grå, 535 AWD, 596 30 02-01 999:–
Orange, 520, 591 49 60-02 999:–
Orange, 550, 591 49 61-02 999:–
Orange, 535 AWD, 596 30 02-02 999:–

KIT FÖR TUFF TERRÄNG

Ger utmärkt grepp på ojämna och sluttande gräs mattor 
och säkerställer att Husqvarna Automower® lever upp 
till dina förväntningar. Lutningskapaciteten ökar med 
cirka fem procent längs gräsmattans kant, beroende  
på väderförhållandena och gräsmattans kvalitet.

Passar Automower® 550 EPOS™/550/520,  
581 88 97-02 999:–

Om du vill se hela tillbehörssortimentet 
kan du besöka husqvarna.se

NYHET

NYHET

NYHET NYHET

KIT MED AKTIVA HJULBORSTAR HJULBORSTKIT

Ett startkit för aktiva hjulborstar finns tillgänglig för att 
hålla gräset borta från hjulen på CEORA™. Det förbättrar 
också dragkraften och minskar behovet av underhåll.

FÖR CEORA™ 546 EPOS™/544 EPOS™,  
529 31 89-01 14 900:–

Håller drivhjulen rena för bibehållen drivförmåga.

För Automower® 550 Epos™/550/520,  
581 90 31-03 449:–
Hjulborstpåfyllning, Automower® 550 Epos™/ 
550/520, 581 98 20-02 249:–
Hjulborstpåfyllning, Automower® 535X AWD,  
505 13 28-03 249:–

ÅSKSKYDD

Skyddar Automower®-robotgräsklippare samt 
laddstationen och strömförsörjningen från problem 
med elektrisk spänning på grund av åska och blixtar.

599 90 36-01 1 990:–

PLATTA FÖR LADDSTATION

Vid installation av en laddstation på mjuk, våt eller 
ojämn mark finns extra dragkraft och stöd tillgängliga  
i form av en laddstation med en mjuk markplatta.  
Det garanterar en stabil och jämn yta att montera 
laddstationen på.

För CEORA™ CS4, 535 42 31-01 3 990:–

AUTOMOWER® 
SOLBATTERILADDARE

Installera robotgräsklipparen utan behov av kraft. 
Laddarens stora (320 watt) solpanel lagrar energi i ett 
100 Ah litiumjonbatteri som ger utökad drifttid i flera 
dagar. Ett extra batteri kan läggas till vid behov. 
Klipparen har en korrosionsbeständig aluminiumram 
för hållbarhet utomhus. En allt-i-ett-lösning för snabb 
och enkel installation.

För Automower® 550 EPOS™/550/535 AWD/520,  
529 46 85-02 34 900:–



13 6

ROBOTTEKNIK CEORA™ 546 EPOS™/RAZOR 43M + CS4 CEORA™ 544 EPOS™/RAZOR 43M + CS4

KLIPPAGGREGAT Razor 43M Razor 43M

KAPACITET*

Arbetsområdets kapacitet, m², premium proffskvalitet 25 000 20 000

Arbetsområdets kapacitet, m², proffskvalitet 50 000 40 000

Arbetsområdets kapacitet, m², vanlig kvalitet 75 000 60 000

Kapacitet per timme, m² (exklusive laddning) 1 850 1 400

Maximal lutningskapacitet, insidan/vid kanten, % 20/15 20/15

KLIPPSYSTEM

Klippbredd, cm 68 68

Klipphöjd, min–max, mm 20–70 20–70

Höjdjustering Elektrisk Elektrisk

Klippsystem 3 skivor, med 5 svängbara knivblad per skiva 3 skivor, med 5 svängbara knivblad per skiva

Extra knivar, antal 45 45

NAVIGERING

Begränsningstyp Virtuell Virtuell

Navigationssystem Systematisk Systematisk

Automatisk passagehantering Ja Ja

Söksystem EPOS™-guidning EPOS™-guidning

PRODUKTDATA

Ljudnivå, upplevd, dB(A)** Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Längd ✕  bredd ✕ höjd, cm 124 ✕ 108 ✕ 44 124 ✕ 108 ✕ 44

Vikt, kg 68 68

Hastighet, cm/s 100 75

Skyddsklass (IP-kod) IPX5 (laddstation IPX3) IPX5 (laddstation IPX3)

Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning (kWh per 
månad)

Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Effektförbrukning vid klippning, W 270 270

Batterityp Li-Ion Li-Ion

Batterikapacitet, Ah 49 49

Batterispänning, V 36 36

Laddningssystem Automatisk Automatisk

Laddström, A 12,0 12,0

Huvudkabel, m 3 3

KONTROLL

Husqvarna Fleet Services™  • •  • •

Automower® Connect  • •  • •

Husqvarna EPOS™-teknik  • •  • •

Professionellt användargränssnitt/app  • •  • •

Precis ythantering  • •  • •

FOTA – Firmware Over The Air  • •  • •

SÄKERHET OCH SKYDD

Objektidentifiering  • •  • •

Undviker objekt  • •  • •

Säkerhetslampor  • •  • •

GPS-stöldspårning  • •  • •

Stöldlarm  • •  • •

PIN-kodslås  • •  • •

Lyftsensor  • •  • •

Krocksensor  • •  • •

Lutningssensor  • •  • •

TILLBEHÖR

EPOS™ referensstation ( • • ) ( • • )

Aktiva hjulborstar ( • • ) ( • • )

 ( ) = Tillbehör* Arbetsområdets kapacitet varierar beroende på grästyp, jord, klipphöjd, gräsmattans komplexitet och lutning. **Utom upplevd ljudnivå som mäts enligt ISO 11094:1991. Ej tillämpligt = värdet var inte 
tillgängligt vid publiceringen

ROB OTTEKNIK
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ROBOTTEKNIK
AUTOMOWER®  
550 EPOS™ AUTOMOWER® 550

AUTOMOWER®  
535 AWD AUTOMOWER® 520

KAPACITET*

Arbetsområdets kapacitet, m², proffskvalitet 3 500 3 500 2 500 1 700

Arbetsområdets kapacitet, m², proffskvalitet 5 000 5 000 3 500 2 400

Arbetsområdets kapacitet, m², vanlig kvalitet 6 000 6 000 4 000 3 000

Kapacitet per timme, m² (professionell kvalitet) 208 208 146 92

Maximal lutningskapacitet, insidan/vid kanten, % 45/15 45/15 70/50 45/15

KLIPPSYSTEM

Klippbredd, cm 24 24 22 24

Klipphöjd, min–max, mm 20–60 20–60 30–70 20–60

Höjdjustering Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Klippsystem 3 st svängbara knivblad 3 st svängbara knivblad 3 st svängbara knivblad 3 st svängbara knivblad

Extra knivar, antal 6 6 6 6

NAVIGERING

Begränsningstyp Virtuell Kabel Kabel Kabel

Navigationssystem Oregelbundet Oregelbundet Oregelbundet Oregelbundet

Automatisk passagehantering Ja Ja Ja Ja

Automower®-lösning för idrottsklubbar — Ja — —

GPS-stödd navigering — Ja Ja Ja

Följ guide Virtuell transportväg 3 3 3

Söksystem EPOS™-guidning Pentasearch Pentasearch Pentasearch

PRODUKTDATA

Ljudnivå, upplevd, dB(A)** 65 67 60 61

Längd ✕  bredd ✕ höjd, cm 72✕56✕32 72✕56✕31 93✕55✕29 72✕56✕31

Vikt, kg 14,4 13,5 17,0 13,3

Hastighet, cm/s 65 65 60 42

Skyddsklass (IP-kod) IPX4 (laddstation IPX1) IPX4 (laddstation IPX1) IPX4 (laddstation IPX1) IPX4 (laddstation IPX1)

Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning (kWh 
per månad)

24 23 24 17

Effektförbrukning vid klippning, W 35 35 40 30

Batterityp Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Batterikapacitet, Ah 5,0 10 5,0 3,2

Batterispänning, V 18 18 18 18

Laddningssystem Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Laddström, A 7,0 7,0 7,0 2,2

Lågspänningskabel (m) 10 10 10 10

KONTROLL

Husqvarna Fleet Services™  ••  ••  ••  ••

Automower® Connect  ••  ••  ••  ••

Husqvarna EPOS™-teknik  •• — — —

Professionellt användargränssnitt/app  ••  ••  ••  ••

Precis ythantering  •• — — —

Vädertimer  ••  ••  ••   ••

Parkeringsknapp på laddstationen —  ••  ••  ••

FOTA – Firmware Over The Air  •• —  •• —

SÄKERHET OCH SKYDD

Objektidentifiering  ••  ••  •• —

Säkerhetslampor  •• — — —

GPS-stöldspårning  ••  ••  ••  ••

Stöldlarm  ••  ••  ••  ••

PIN-kodslås  ••  ••  ••  ••

Lyftsensor  ••  ••  ••  ••

Krocksensor  • •  • •  • •  • •

Lutningssensor  ••  ••  ••  ••

TILLBEHÖR

EPOS™ referensstation ( • • ) — — —

Hjulborstar  • •  • • ( •• )  • •

 ( ) = Tillbehör* Arbetsområdets kapacitet varierar beroende på grästyp, jord, klipphöjd, gräsmattans komplexitet och lutning. **Utom upplevd ljudnivå som mäts enligt ISO 11094:1991.

ROBO TTEK NI K
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Våra professionella gräsklippare är utrustade med smarta och praktiska funktioner  

som gör ditt arbete produktivare. Maskinernas kraftfulla batteridrivna motorer  

och bensinmotorer samt hållbara klippaggregat, gör dem idealiska för alla gräsytor  

som ska klippas. Tack vare sin robusta konstruktion kommer de att vara pålitliga 

arbetskamrater åt dig i många år. Husqvarnas ständiga fokus på ergonomi och 

användarvänlighet gör att du kan arbeta effektivt i hög takt även under långa skift.

Gå bakom,  
men var steget före.
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UTFORSKA ONLINE

Hela vårt sortiment av gräsklippare och tillbehör hittar 
du på husqvarna.com/ProLawnMowers

T IL L FÖR L I T L IG BAT T ER IK R A F T

Batterikraft för  
professionell klipprestanda
De batteridrivna gräsklipparna i vår 500-serie är 
konstruerade för professionell användning. Det 
innebär att de har kraftfulla borstlösa motorer, 
hållbart aluminium chassi och superb klipprestanda 
även i högt gräs, oavsett om du föredrar mulching 
eller uppsamling. Maskinerna går att använda 
antingen med integrerade eller rygg burna batterier, 
vilket gör dem till idealiska komplement i din 
batteridrivna maskinpark från Husqvarna.
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UPPSAMLARE

Uppsamling med  
hög kapacitet
Husqvarnas nya professionella 
gräsklippare har en effektiv uppsamlare 
med dammreducering och töms enkelt 
med en hand.

POWERBOOST™

Extra klippkraft när du behöver  
den som mest
PowerBoost™-funktionen ökar varvtalet för knivarna automatiskt vid 
arbete i tuffa förhållanden såsom klippning av högt gräs. Detta ger en 
"bensinliknande" användarupplevelse.

DUBBLA BATTERIFACK

Längre batteridrift för 
kontinuerligt arbete
För maximal drifttid och produktivitet har våra 
batteri drivna gräsklippare två batterifack och  
en automatisk brytare. När det ena batteriet är 
urladdat är det bara att sätta det på laddning  
och fortsätta att arbeta med det andra batteriet. 

DIREKTDRIVNING

4 växlar  
framåt vid högt  
vridmoment
Hjulen har direktdrivning tack vare en special-
anpassad borstlös elmotor vilket ger hög produktivitet, 
energi effektivitet och lång livslängd. Vid transport kan 
framåt växeln aktiveras utan att knivarna kopplas in.

DIGITAL KNAPPSATS

Smidig drift  
och kontroll
Den digitala knappsatsen på handtaget gör  
det enkelt att kontrollera batteristatus, sätta  
på/stänga av savE™ samt justera den steglösa 
hastigheten (på självgående batteriklippare).
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CHASSIKONSTRUKTION

Hållbart aluminiumchassi
När vi valt material för våra gräsklippare har vi 
lutat oss mot vår erfarenhet och expertis. Inte 
minst när det kommer till klippaggregaten, som 
alla är gjutna i ett stycke aluminium för optimal 
vridstyvhet och ökad livslängd. Aluminium är ett 
lätt material som inte rostar och klarar många  
år av tuff användning. Vissa klippaggregat har 
sidostötskydd som skyddar aggregatet mot 
slitage och gör att maskinen bevarar sitt 
utseende längre.

MULCHINGMASKINER

Effektiv klippning och grönare 
gräsmattor
Många Husqvarna-gräsklippare är så kallade mulchingmaskiner, 
vilket innebär att gräset klipps två gånger och finhackas. Gräsklippet 
bryts snabbt ned till gödning i gräsmattan. På så sätt återförs viktiga 
näringsämnen till jorden och gräset växer sig starkare och friskare, 
vilket motverkar uppkomst av mossa och ogräs. En tätare gräsmatta 
skyddar jorden och håller kvar fukten bättre.

GRÄSK L I PPA R E

ANVÄNDARFOKUS

Vi tar hand om dig
Tack vare egenskaper och funktioner  
som avvibrerade handtag och enkel start  
får du bättre ergonomi, mindre vibrationer  
och en enklare arbetsdag.

KLIPPAGGREGATETS DESIGN

Enastående klippning i alla situationer
Klippaggregatens generösa design gör det möjligt att klippa stora mängder gräs 
samtidigt. Detta bidrar starkt till maskinernas välkända och uppskattade prestanda. 
Aggregatets konstruktion borgar också för fantastiska klippresultat på fuktiga 
underlag. Vissa gräsklippare har bromskoppling för knivarna så att du kan  
stoppa dem utan att behöva stänga av motorn.
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  Cylindervolym, cm³   Bensin: Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW Batteri: Effekt, W   Klippbredd, min – max, cm    Klipphöjd, min – max, mm.

För ytterligare tekniska specifikationer och information om motoreffekt, se sidorna 144–145.

BATTERIDRIVEN GRÄSKLIPPARE

LB 548i

BENSINDRIVEN GRÄSKLIPPARE

 LC 551SP
BATTERIDRIVEN GRÄSKLIPPARE

LC 551iV

BATTERIDRIVEN GRÄSKLIPPARE

LB 553iV

Pris inkl. moms 11 900:– Pris inkl. moms 13 900:–

Pris inkl. moms 14 500:– Pris inkl. moms 11 500:–

Självgående bensingräsklippare med 51 cm brett klippaggregat, uppsamlare och 
bakhjulsdrift. Idealisk för yrkesanvändare som behöver en prisvärd och slitstark 
gräsklippare att lita på.

 ■ Uppsamling/bakutkast

 ■ Självgående

 ■ Justering av handtagshöjd

 ■ Central klipphöjdsinställning

179 cm³ 

2,9 kW @ 2800 rpm 

51 cm 

26 –74 mm  

1500 W 

51 cm 

26 –74 mm  

1500 W 

53 cm 

28–65 mm  

1500 W 

48 cm 

30–60 mm  

Självgående batteridriven gräsklippare med 51 cm brett klippaggregat, upp samlare 
och bakhjulsdrift. Den steglösa hastigheten ger dig mer kontroll vid klippning av 
komplexa gräsytor. Idealisk för yrkesanvändare som vill ha en tyst och kraftfull 
gräsklippare med låga driftkostnader. 

 ■ Uppsamling/ BioClip™/bakutkast

 ■ Självgående, steglös hastighet  
(4 steg)

 ■ Central klipphöjdsinställning

 ■ Borstlös motor

 ■ savE™

 ■ Dubbla batterifack och ryggsäck  
som tillval

 ■ PowerBoost

 ■ Stötdämpare på sidan

 ■ Intuitiv knappsats 

 ■ Lättfällbart handtag

Robust batteridriven gräsklippare med 48 cm mulchingaggregat. Mycket  
enkel att starta och använda. Idealisk för yrkesanvändare som vill ha en tyst  
och kraftfull gräsklippare med låga driftkostnader.

 ■ BioClip™ 

 ■ Central klipphöjdsinställning

 ■ Borstlös motor

 ■ savE™

 ■ Dubbla batterifack och ryggsäck  
som tillval

 ■ PowerBoost

 ■ Stötdämpare på sidan

 ■ Intuitiv knappsats

NYHET

Självgående, batteridriven gräsklippare med ett robust 53 cm klippaggregat med 
mulching och framhjulsdrift. Den variabla hastigheten och intuitiva knappsatsen ger 
dig full kontroll över alla gräsmattor. Perfekt för yrkesanvändare som vill ha en tyst 
och kraftfull gräsklippare med låga driftskostnader.

 ■ BioClip™

 ■ Självgående, hastighet i 4 steg

 ■ Central klipphöjdsjustering

 ■ Borstlös motor

 ■ ■savE™

 ■ Dubbla batterifack och ryggsäck  
som tillval

 ■ PowerBoost

 ■ Stötdämpare på sidan

 ■ Intuitiv knappsats
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FÄ S T E FÖR RYG G BUR E T BAT T ER I

Använd ditt rygg burna  
batteri men spara ryggen
Tack vare ett fäste (tillval) som det ryggburna 
batteriet kan placeras i slipper du bära  
batteriet i sele.
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BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE LC 551SP

TEKNISKA DATA

Motorfabrikat Kawasaki

Motorbeteckning FJ180 KAI

Cylindervolym, cm³ 179

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 2,9 @ 2800

Typ av motorsmörjning Tryck

Bränsletankens volym, liter 1,9

Drivningssystem Självgående, en växel

Drivhjul Bak

Hastighet, km/h 4,1

Material i klippkåpa Aluminium

Klippmetoder Uppsamling/BioClip™/bakutkast

Klippbredd, cm 51

Klipphöjd, min – max, mm 26 –74

Klipphöjdslägen 6

Klipphöjdsjustering Central

Däckdimension, fram/bak, mm 210 /210

Fälgar, material Aluminium

Blade type Collect

Collector type Fabric with dust blocker

Collector volume, litres 65

Handtagstyp Ergonomisk

Ljudeffektsnivå, garanterad (LWA), dB(A)* 98

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A)** 87

Vikt, kg 50

EGENSKAPER

Kullagrade hjul  • •

Gasreglage  • •

Fällbart handtag  • •

Justerbar handtagshöjd  • •

*Buller i miljön uppmäts och beräknas som garanterad ljudeffektnivån enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Den garanterade 
ljudeffektsnivån tar hänsyn till  produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden med 1–2 dB(A).  **Ljudtrycksnivå 
enligt EN ISO 5395-1. Redovisad ljudtrycksnivå har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1,5 dB(A).

GRÄS KL IPPARE

MÄRKEFFEKT Enligt EU:s maskindirektiv (2006 /42 /EC), som trädde i kraft den 1 januari 2010, måste tillverkare uppge nominell effekt för sina motorer i kilowatt (kW). Angiven märkeffekt för motorn är 
genomsnitts effekten under en normal arbetssituation som uppfyller gällande ljudnivåkrav (vid angivet varvtal, se bruksanvisning) för en konventionellt tillverkad motor för motormodell uppmätt enligt SAE standard 
J1349/ISO 1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska effekten för den motor som monteras i slutprodukten bestäms av drifthastighet,  miljöförhållanden och andra variabler.
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BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE LC 551iV LB 553iV LB 548i

TEKNISKA DATA

Strömkälla Batteri Battery Batteri

Batterityp Li-ion Li-ion Li-ion

Batterispänning, V 36 36 V 36

Effekt, W 1500 1500 1500

Drivningssystem Självgående, steglös hastighet Self-propelled, variable speed Manuell

Drivhjul Rear Front —

Hastighet, km/h 5,3 5 —

Material, klippaggregat Aluminium Aluminium Aluminium

Klippmetoder Uppsamling/BioClip™/bakutkast BioClip™ BioClip™

Klippbredd, cm 51 53 48

Klipphöjd, min–max, mm 26 –74 28-65 30 – 60

Klipphöjdssteg 6 5 6

Klipphöjdsjustering Central Central Central

Däckdimension, fram/bak, mm 210 /210 203 /203 208 /208

Fälgar, material Aluminium Aluminium Stål

Knivtyp Collect Mulcher Mulcher

Uppsamlingstyp Fabric with dust blocker — —

Uppsamlingsvolym, l 65 — —

Handtagstyp Ergonomisk Straight Rakt

Garanterad ljudeffektsnivå (LWA), dB(A)* 96 96 92

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra, dB(A)** 83 95,6 78

Vikt, kg 41 38 31

EGENSKAPER

savE™  • •  • •  • •

PowerBoost™  • •  • •  • •

Dubbla batterifack  • •  • •  • •

Dubbla kullagrade hjul  • •  • •  • •

Fällbart handtag  • • — —

Justering av handtagshöjd  • •  • •  • •

Sidostötskydd  • •  • •  • •

Ergonomiskt handtag med sidledsjustering —  • •  • •

BioClip™-sats finns som tillbehör  • • — —

*Buller i miljön uppmäts och beräknas som garanterad ljudeffektnivån enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Den garanterade ljudeffektsnivån tar hänsyn till  produktionsvariationer samt avvikelser från testkoden 
med 1–2 dB(A).  **Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 5395-1. Redovisad ljudtrycksnivå har ett statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1,5 dB(A).  
N  /A = Values were not available at time of printing
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Håll dig laddad.  
Var du vill. Hur du vill. 
Batteridriven utrustning handlar om överlägsen komfort – mindre buller och 

vibrationer att stå ut med, mindre vikt att bära med sig – och inga ångor alls.  

Att byta till batteridrift räcker långt när det gäller arbetets påverkan på miljön.

 Och med vårt lättanvända system med batterier och laddare har du allt  

du behöver för en bekväm och problemfri arbetsdag.

FLEXIBILITET

Välj ditt batteri och sätt igång
Husqvarnas batterisystem ger dig ett brett utbud av hög-
presterande alternativ, från lätta integrerade batterier till 
ryggburna batterier. Våra batterier är utvecklade för att hålla 
länge. Du laddar dem snabbt och byter ännu snabbare för att 
kunna jobba vidare. Vårt batterisystem ger flexibel användning  
i olika Husqvarna-verktyg och du kommer alltid att hitta en 
skräddarsydd batterilösning som passar din uppgift.
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SMART LADDNING

Från 0 till 80 % på 30 minuter
Våra laddare passar alla våra batterier och laddar snabbt och enkelt. 
Den smarta laddningsalgoritmen laddar snabbt upp till 80 % – och  
för de flesta batterier tar det inte mer än en halvtimma. Så även om 
batteriet laddas ur dröjer det inte länge innan du kan sätta igång igen.

BAT T ER IK A PACI T E T

All den kraft du behöver.  
Där den behövs.
Våra standardbatterier håller ungefär lika länge som en tank bensin, 
medan våra ryggburna batterier har tillräcklig kapacitet för att du ska 
kunna hålla igång hela dagen. För vår batteridrivna motorsåg med 
topphandtag ger BLi200X-batteriet din arbetsdag ännu mer kraft.  
Det här batteriet är särskilt utformat för trädvårdssågar och ger  
prestanda och effektivitet som behövs i trädtopparna.



14 8 BATTERIER  OCH LADDARE

Batterier
Utbytbara litiumjonbatterier med kapacitet  

på 94, 180 eller 337 Wh.

Ryggburet batteri
Bekväma, slitstarka ryggburna batterier 

med kapacitet för en hel arbetsdag.

Batteribälte FLEXI
Bekvämt bälte med plats för upp till tre batterier  

och extra tillbehör. Finns i två varianter.



149

Tre batterikombinationer.  
Välj din favorit.

BAT T E RIE R  OCH  LA DDA R E

MASKIN + RYGGBURET BATTERI + ADAPTER

Kombination optimerad för maximal drifttid

MASKIN + BATTERI + BATTERIBÄLTE FLEXI MED ADAPTERSATS

Kombination som är optimerad för låg vikt

MASKIN + BATTERI

Kombination optimerad för maximal rörlighet

Adapter
Adaptern låter dig ansluta ett rygg-

buret batteri eller batteribältet FLEXI 

med anslutningssats till en maskin,  

för att minska belastningen på armar 

och axlar och öka drifttiden.

Laddare
Våra laddare med aktiv batterikylning 

laddar snabbt både inbyggda och 

ryggburna batterier.

1

2

3
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BATTERI LADDNINGS-
CYKLER

QC500 QC330 QC80F

LADDNINGSNIVÅ LADDNINGSNIVÅ LADDNINGSNIVÅ

BLi950X 1500 1 t 40 min 2 t 20 min 3 t 4 t 5 min — —

 

BLi300 1500 35 min 1 t 55 min 1 t 20 min 4 t 4 t 20 min

BLi200X/ 
BLi200

1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 t 25 min 2 t 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 t 5 min 1 t 25 min

 Temperatur som krävs för laddning: min. 5°C, max. +40°C.

BATTERIER  OCH LADDARE

ARBETSTID PÅ EN LADDNING

Hur länge håller batteriet?
Den möjliga arbetstiden med ett fulladdat batteri beror på tre variabler: batteriets kapacitet, 
vilken maskin batteriet används med, samt om arbetet består av lätt eller krävande arbete.  
I tabellen visas en uppskattning av den drifttid som du kan förvänta dig av Husqvarnas 
batteridrivna produkter i olika arbetssituationer.
 Laddningstiden för ett helt urladdat batteri beror på batteriets kapacitet och vilken laddare 
som används. I många fall är laddningstiden kortare än arbetstiden. Det betyder att du kan 
arbeta kontinuerligt med två batterier – du laddar det ena medan du använder det andra.

LADDNINGSTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERi 540iXP®/ 535i XP® 540iXP®/ 535i XP®/
T540iXP®/T535i XP®

540iXP®/  
T540iXP®

530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/  
535iFR

520iRX/520iLX

SNICKERI BESKÄRNING
STOCK- 

SÅGNING BESKÄRNING FÄLLNING RÖJNING RÖJNING KRÄVANDE KRÄVANDE LÄTT KRÄVANDE

BLi950X 18 t 45 min 7 t 30 min 3 t 30 min 17 t 30 min 12 t 8 t 15 min 3 t 20 min 1 t 50 min 2 t 25 min 8 t 15 min 4 t 15 min

BLi300 5 t 30 min* 2 t 15 min 1 t 5 t 30 min* 3 t 30 min 2 t 30 min 1 t 30 min 45 min 2 t 15 min 1 t 15 min

BLi200X 3 t* 1 t 15 min* 35 min* 3 t* 2 t* 1 t 20 min 30 min 15 min 25 min 1 t 20 min 40 min

BLi200 3 t 1 t 15 min 35 min 3 t 2 t 1 t 20 min 30 min 15 min 25 min 1 t 20 min 40 min

BLi100 1 t 30 min 40 min 15 min 1 t 30 min 1 t 40 min — — — 40 min 20 min

Drifttiderna är maximitider och motsvarar arbetstid med savE™: faktiskt arbete, underhåll och rörelse/klättring som krävs för allmänna arbetsuppgifter. * Rekommenderas för maximala prestanda.  
** Kräver ryggburet BLi-batteri eller batteribälte FLEXI. *** Kräver fäste och adapter för användning med ryggburna batterier. *** Adapterplatta och batteriadapter krävs för användning med ryggburet batteri.



151BAT T E RIE R  OCH  LA DDA R E

Så mycket kan ett arbetslag 
spara på två år

UTRUSTNING*

2 handhållna lövblåsar, 3 trimmers/röj-
sågar, 2 häcksaxar, 1 stånghäcksax med 
jämförbar kapacitet och prestanda

INTEGRERADE BATTERIER

2 × BLi100, 5 × BLi200 och 3 × BLi300

RYGGBURNA BATTERIER

1 × BLi950X

LADDARE

4 × QC500

TANKNING/LADDNING*

* Jämförelserna är baserade på daglig och normal, professionell 
användning, med säsonger som sträcker sig från 50 till 150 dagar. 
Bränslekostnaderna är baserade på alkylatbensin (23 kr/l, 
inköp via tankstation) eller elektricitet (1 kr/kWh). Övriga 
kostnader, såsom service och reparationer, ingår inte.

När du investerar i batteridriven utrustning dröjer det inte länge förrän du får pengarna tillbaka.  
På lång sikt kan du faktiskt spara mycket pengar genom att gå över till batteri drift. Exemplet  
är baserat på ett arbetslag om tre personer som under två års tid arbetar med jämförbar utrustning.

BATTERi 540iXP®/ 535i XP® 540iXP®/ 535i XP®/
T540iXP®/T535i XP®

540iXP®/  
T540iXP®

530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/  
535iFR

520iRX/520iLX

SNICKERI BESKÄRNING
STOCK- 

SÅGNING BESKÄRNING FÄLLNING RÖJNING RÖJNING KRÄVANDE KRÄVANDE LÄTT KRÄVANDE

BLi950X 18 t 45 min 7 t 30 min 3 t 30 min 17 t 30 min 12 t 8 t 15 min 3 t 20 min 1 t 50 min 2 t 25 min 8 t 15 min 4 t 15 min

BLi300 5 t 30 min* 2 t 15 min 1 t 5 t 30 min* 3 t 30 min 2 t 30 min 1 t 30 min 45 min 2 t 15 min 1 t 15 min

BLi200X 3 t* 1 t 15 min* 35 min* 3 t* 2 t* 1 t 20 min 30 min 15 min 25 min 1 t 20 min 40 min

BLi200 3 t 1 t 15 min 35 min 3 t 2 t 1 t 20 min 30 min 15 min 25 min 1 t 20 min 40 min

BLi100 1 t 30 min 40 min 15 min 1 t 30 min 1 t 40 min — — — 40 min 20 min

Drifttiderna är maximitider och motsvarar arbetstid med savE™: faktiskt arbete, underhåll och rörelse/klättring som krävs för allmänna arbetsuppgifter. * Rekommenderas för maximala prestanda.  
** Kräver ryggburet BLi-batteri eller batteribälte FLEXI. *** Kräver fäste och adapter för användning med ryggburna batterier. *** Adapterplatta och batteriadapter krävs för användning med ryggburet batteri.

530iPT5/ 
530iP4

520iHT4/520iHE3/ 
520iHD70/520iHD60

550iBTX** 530iBX***/ 525iB LB 553iV*** LC 551iV**** LB 548i**** K 535i

BESKÄRNING LÄTT KRÄVANDE LÄTT KRÄVANDE LÄTT KRÄVANDE KLIPPNING KLIPPNING KLIPPNING KAPNING

BLi950X 11 t 30 min 12 t 30 min 6 t 1 t 45 min 1 t 3 t 30 min 1 t 45 min 1 t 50 min 1 t 35 min 2 t 20 min —

BLi300 3 t 30 min 3 t 45 min 1 t 45 min — — 1 t 35 min 35 min 30 min 45 min
upp till  

240 stycken

BLi200X 2 t 2 t 1 t — — 35 min 15 min — — —
upp till  

140 stycken

BLi200 2 t 2 t 1 t — — 35 min 15 min 20 min 15 min 25 min
upp till  

140 stycken

BLi100 50 min 1 t 30 min — — 20 min 10 min — — — —

 Bästa alternativ

20 000 SEK

30 000 SEK

40 000 SEK

50 000 SEK

60 000 SEK

70 000 SEK

80 000 SEK

90 000 SEK

100 000 SEK

110 000 SEK

BENSIN BATTERI

K
O

S
TN

A
D

17 780:–
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RYGGBURET BATTERI

HUSQVARNA BLi950X

BATTERI

HUSQVARNA BLi300

LADDARE

HUSQVARNA  
QC500 / QC330

BATTERI

HUSQVARNA BLi200X
BATTERI

HUSQVARNA BLi200

LADDARE

HUSQVARNA QC80F

BATTERI

HUSQVARNA BLi100

SPÄNNINGS OMVANDLARE

HUSQVARNA VI600F

 337 Wh

 1,9 kg

 180 Wh

 1,3 kg

 180 Wh

 1,3 kg

 94 Wh

 0,9 kg

BATTERIER  OCH LADDARE

RYGGBURET BATTERI

SELE

Ryggburet batteri på 31,1 Ah med mycket hög kapacitet, långvarig effekt och först-
klassig prestanda som möjliggör effektivare arbete utan så många pauser. Den 
justerbara selen är ergonomiskt utformad och erbjuder utmärkt komfort tack vare 
breda, vadderade remmar och höftbälte. Går att ladda upp till 1 500 gånger.

967 09 32-01 15 900:–
579 82 22-01, endast batteri 14 500:–

Ergonomiskt utformad sele för användning tillsammans 
med ryggburet batteri. Batteriet går lätt att ta av och 
skifta mellan olika medarbetare utan att du behöver  
ta av selen som är optimalt inställd för just dig. Selen 
fungerar också perfekt tillsammans med röjsågen 530iPX. 

582 90 90-01 899:–

Inbyggt 9,4 Ah batteri för yrkes använd-
ning. Ger utmärkt drifttid och marknads-
ledande kapacitet/viktförhållande. 
Laddningsindikator med 4 lysdioder, 
allvädersdrift och utmärkt kylning.  
Går att ladda upp till 1 500 gånger.

967 07 19-01 3 990:–

Mycket snabbladdande enhet. Aktiv 
kylning av batterier. Statusindikator med 
två LED-lampor.

QC500, 970 44 95-01 1 790:–
QC330, 970 52 22-01  1 290:–

Inbyggt 5,0 Ah batteri för yrkes använd-
ning. Ger lång drifttid med kompakt 
format. Laddningsindikator med fyra 
lysdioder, allvädersdrift och utmärkt 
kylning. Går att ladda upp till 1 500 
gånger.

967 09 19-01 2 490:–

QC80F är en fältladdare för laddning  
via bilens/pickupens 12V-uttag under 
körning.

967 62 83-01 849:–

Inbyggt 2,6 Ah batteri för yrkes-
användning. Ger låg vikt. Laddnings-
indikator med fyra lysdioder, allväders-
drift och utmärkt kylning. Går att ladda  
upp till 1 500 gånger. 

967 09 18-01 1 790:–

Möjliggör snabbladdning när du är ute 
på jobb genom omvandling av 12 V DC 
från ett blysyra batteri till 220 V AC för 
QC500, QC330 eller QC80 laddare.

967 62 85-01 2 490:–

 1120 Wh

 9,4 kg med sele

Inbyggt 5,0 Ah-batteri som är opti merat 
för användning med motor sågen  
T540i XP®. Ger lång drifttid i ett kompakt 
format. Laddindikator med fyra lysdioder, 
allvädersanvändning och utmärkt kylning. 
Laddningsbar upp till 1 500 gånger.

970 44 89-01 2 790:–

NYHET

LADDARE

HUSQVARNA C80

Husqvarna C80 är en kompakt bords-
laddare som passar för laddning över 
natten. 
970 48 78-01 549:–
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1 3

5

6 7 8

4

2

BATTERIBÄLTE FLEXI 

ADAPTER KIT
BATTERIBÄLTE FLEXI 

CONNECTOR KIT

BAT T E RIE R  OCH  LA DDA R E

1. SELE FÖR BATTERIBÄLTE FLEXI
Tack vare de stoppade axelremmarna fördelar selen 
belastningen över axlarna när du använder maskiner  
i olika vinklar.

593 83 76-01 429:–

2. ADAPTER
Ansluter din handhållna utrustning till ett ryggburet 
batteri eller batteribälte FLEXI med anslutningssats för 
en bekvämare arbetsdag.

582 78 05-01 1 290:–

3. FÖRVARINGSHÖLSTER
Praktisk väska för ditt batteribälte FLEXI. För förvaring 
av alla slags små verktyg, vattenflaska och andra 
tillbehör.

596 25 29-01 119:–

4. BLi-HÅLLARE
Anslut upp till tre BLi-hållare till ditt FLEXI-batteribälte 
eller en hållare till din Balance XB-sele.

590 77 72-01 199:–

5.  KOMBIHÖLSTER MED KILFICKA 
Kombihölster för lyftsax eller lyftkrok samt en ficka  
för kilar. 

593 83 83-02 329:–

6. HÅLLARE FÖR FIL OCH KOMBIVERKTYG
Hållare för en rund- och en plattfil samt kombiverktyg. 
Hållaren eliminerar effektivt risken för trasiga eller 
förlorade verktyg.

593 83 94-01 329:–

7. HÅLLARE FÖR SPRAYBURK
Hölster för sprayburk, ser till att burken hålls stadigt  
på plats.

593 83 95-01 129:–

8. BÄRKROK
En universalkrok som håller olika verktyg, 
vattenbehållare eller annan utrustning. 

593 83 96-01 129:–

Husqvarnas batteribälte FLEXI
Med Husqvarnas batteribälte FLEXI kan du ta med dig 

upp till tre Husqvarna BLi-batterier och tillbehör på 

höfterna för högre komfort under långa, produktiva 

arbetsdagar. När du ansluter din produkt till batteriet  

och bär batteriet i ett bälte minskar du belastningen  

på dina armar och händer. Robust design med hög 

komfort för ansträngande arbeten.

TILLBEHÖR FÖR BATTERIBÄLTET FLEXI

För anslutning av Husqvarna-produkter med ett fack för 
BLi-batteri. Låter dig också ta med extra batterier och 
tillbehör.

590 77 67-02 1 590:–

För anslutning av Husqvarnas 530iBX-blåsare.  
Låter dig också ta med extra batterier och tillbehör. 
Tillgång till adapter för anslutning till Husqvarna-
produkter med ett fack för BLi-batteri (säljs separat).

590 77 67-03 1 690:–

BATTERILÅDA
Låda för säker transport och förvaring av Husqvarnas batterier, laddare och andra 
tillbehör. Medelstor låda 400×300×210 mm med vaddering i lock och plastöppning, 
passar sex BLi 100/200-batterier eller fyra BLi 100/200/300-batterier och en 
QC330/500-laddare

597 16 85-01 729:–

BATTERILÅDA, PLYWOOD
En robust, hållbar trälåda för bekvämt skydd och transport av två 36V BLi-batterier och en 
laddare. Konstruerade för yrkesanvändare. Den är UN 3480-certifierad för transport av 
litiumjonbatterier. Yttermått: 408 x 234 x 224 mm.
529 47 51-01 1 390:–
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Ge din Husqvarna  
en sund kost
Om du vill att din utrustning ska fungera på topp, dag in och dag ut, är det viktigt 

att alltid använda bränsle och smörjmedel av bästa kvalitet. Med produkterna  

i vårt sortiment kan du vara säker på att få samma förstklassiga kvalitet som  

vi använde när vi utvecklade och testade din Husqvarna-maskin.

HUS QVA R N A BEN SINDUNK A R

Fyll på och tanka 
på nolltid
Med våra bränsledunkar går tankningen som  
en dans. Välj mellan flera storlekar och varianter, 
med överfyllnadsskydd och andra praktiska 
funktioner. Kombi dunkar är särskilt praktiska 
eftersom de har separata behållare för bränsle 
och kedjeolja samt en liten verktygslåda.

BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
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HUSQVARNA XP® POWER 2 BRÄNSLE

Minska dina koldioxidutsläpp 
De bästa verktygen förtjänar det bästa bränslet. Husqvarna XP®   
Re-Power 2 är ett förblandat bränsle för Husqvarnas tvåtaktsmotorer. 
Re-Power 2 består av vår etanolfria, alkylatbensin av hög kvalitet och 
med förnybart innehåll, blandat med exakt rätt mängd helsyntetisk XP® 
tvåtaktsolja. Bränslet ger garanterat ren och effektiv förbränning med 
mindre skadliga emissioner och lägre risk för rostangrepp och 
avlagringar på motorns komponenter. 

Fem fördelar med  
Husqvarna XP®-olja

 ■ Ger din Husqvarna-motor de bästa förutsättningarna att 
prestera på topp i förhållande till kostnad/specifikation. 

 ■ Minimerar driftstopp och servicebehov. 

 ■ Maximerar motorns livslängd. 

 ■ Förbättrar din arbetsmiljö.

 ■ Minskar din miljöpåverkan. X P®- OL JA

B RÄN SLE  OCH SMÖ R JMEDEL

HUSQVARNA TVÅTAKTSOLJA, XP® 
SYNTHETIC

Den perfekta oljan för  
alla våra tvåtaktsmotorer
Helsyntetisk och biologiskt nedbrytbar tvåtakts olja utvecklad 
för krävande användning under stor belastning och hög motor-
hastighet. Lämpar sig för användning tillsammans med alla 
Husqvarna-produkter, särskilt motorer med en cylindervolym på 
över 55 cm³. Uppfyller kraven enligt JASO FD/ISO EGD och Rotax 
253 snöskoter test. VEF-godkänd.

0,1 liter, 578 18 03-03  39:–
1 liter dosering, 578 03 70-03  219:–
4 liter, 578 03 71-03  799:–
10 liter, 578 18 00-03  1 899:–
208 liter, 57818 04-03 39 500:–

HUSQVARNA TVÅTAKTSOLJA, LS+
Halvsyntetisk Low Smoke-olja motverkar angrepp orsakade  
av övermättad bränsle blandning eller avlagringar på kolvarna. 
Tillsatspaketet är ett av de bästa på marknaden. Uppfyller 
kraven enligt JASO FD/ISO EGD och Rotax 253 snöskotertest.  
VEF-godkänd.

0,1 liter, 578 18 03-02 29:–
1 liter dosering, 578 03 70-02 139:–
4 liter, 578 03 71-02 479:–
10 liter, 578 18 00-02 999:–
208 liter, 578 18 04-02 20 900:–
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HUSQVARNA KEDJEOLJA BIO, X-GUARD
Kedjeolja av premiumkvalitet baserad på förnybara rå material. 
Biologiskt nedbrytbar och inte giftig. Rekommenderas för 
användning året om med förstklassig smörjning och vid-
häftning. Mycket goda korrosions- och lagringsegenskaper. 

1 liter, 596 45 73-01 64:–
5 liter, 596 45 73-02 219:–
10 liter, 596 45 73-03 399:–
20 liter, 596 45 73-04 799:–
200 liter, 596 45 73-05 7 990:–

HUSQVARNA MINERALISK 
SÅGKEDJEOLJA
Med bindemedel för högpresterande motorsågar. Garan-
terat lågt slitage för kedjor och svärd. För universal-
användning året om.

1 liter, 579 39 60-01 54:–
5 liter, 579 39 61-01 199:–
20 liter, 579 39 62-01 729:–
200 liter, 579 39 63-01 7 290:–

HUSQVARNA FYRTAKTSOLJA, 
SAE 10 W-50
Helsyntetisk motorolja för växellådorna i Husqvarnas fyr-
hjuls drivna maskiner. Extremt temperaturstabil olja, för 
både kalla och varma miljöer. Uppfyller kraven enligt  
API SM och ACEA A3/B 4,4 liter.

597 68 70-04 649:–

HUSQVARNA XP® RE-POWER 2

Bränslet din  
Husqvarna xvill ha
Husqvarna XP® Re-Power 2 består av alkylatbensin med 
förny bart innehåll. XP® Re-Power 2 är förblandat med 
Husqvarna XP®-olja som är helt syntetisk och biologiskt 
nedbrytbar. Bränslet uppfyller kraven enligt JASO FO/ISO EGD. 
Rekommenderas för alla Husqvarna 2-taktsmotorer för 
maximal prestanda. Re-Power 2 med förnybart innehåll 
reducerar mängden skadliga utsläpp jämfört med vanlig 
bensin. Detta minskar effekten på klimatet och förbättrar  
din arbetsmiljö.

5 liter, 597 66 99-01 260:–

HUSQVARNA RE-POWER 4
Husqvarna Re-Power 4 består av alkylatbensin med 
förnybart innehåll och är optimerat för mindre 4-takts -
motorer. Re-Power 4 ger renare förbränning inuti 
motorn samt längre produktlivslängd och lägre 
service behov. Re-Power 4 med förnybart innehåll 
reducerar mängden skadliga utsläpp jämfört med 
vanlig bensin. Detta minskar effekten på klimatet  
och förbättrar din arbetsmiljö.

5 liter, 597 66 98-01 250:–

HUSQVARNA ACTIVE 
CLEAN SPRAY
Husqvarna Active Clean Spray är fri  
från fosfater och biologiskt nedbrytbar. 
Rengör effektivt motorsågar, trädgårds -
maskiner, luftfilter och kläder.

0,5 liter, 597 25 57-01 129:–

HUSQVARNA TRANSMISSIONSOLJA, 10W-30
Högpresterande hydrostatisk drivvätska som utvecklats speciellt för 
användning med Husqvarnas AWD-fordon för att förlänga produktens 
livslängd. Ger exceptionell skjuvstabilitet samt oxidations-och slitage-
skydd. Lämplig för både varma och kalla förhållanden.

1 liter, 597 68 70-01 219:–
4 liter, 597 68 70-04 649:–

HUSQVARNA FYRTAKTSOLJA, SAE 10 W-40
Högkvalitativ olja för alla våra fyrtaktsmotorer. Utvecklad för enkel start 
vid låga temperaturer, perfekt smörjning under alla driftsförhållanden och 
låg oljeförbrukning. Uppfyller kraven i API SL (CF), ACEA A3 (B3).

0,08 liter, 531 00 92-71 34:–
1 liter, 577 41 97-04 149:–
1,4 liter, 577 41 97-02 179:–

HUSQVARNA OLJA TILL SNÖSLUNGA, 5W-30
En högkvalitativ syntetisk motorolja för användning vid låga temperaturer, 
speciellt utvecklad för att skydda motorer som ska uppfylla API SN- och 
ILSAC GF-5-standarder. Lämplig för användning i snöslungor, luftkylda och 
vattenkylda fyrtaktsgräsklippare och små traktorer.

1 liter, 597 68 68-01 219:–
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HUSQVARNA KOMBIDUNK, 5/2,5 LITER

All bensin och kedjeolja  
du behöver – i en dunk
För snabb tankning utan stänk eller spill. De två behållarna är 
ut formade för optimalt förhållande mellan bränsle och kedjeolja. 
Inbyggd verktygslåda för ofta förekommande reservdelar. Godkänd 
enligt UN-rekommendationer.

Kombidunk, 580 75 42-01 549:–
Bränslepip till kombidunk, 586 11 04-01 229:–
Oljepip, 586 11 05-01 229:–
Oljepip för vinterbruk, 586 11 07-01 119:–

HUSQVARNA UNIVERSALFETT
Fett med bra rostskydd och belastnings-
förmåga. Lämplig för allmänna smörjuppgifter.

225 g, 502 51 27-01 99:–

HUSQVARNA ECO-FETT
För vinkelväxel på röjsåg. Ett beprövat  
fett som smörjer transmissionen och 
absorberar axiella krafter. Miljöanpassat. 
Biologiskt nedbrytbart.

100 g, 503 97 64-01 99:–
HUSQVARNA BENSINDUNK,  
15 LITER

Ett lättare sätt  
att tanka
Bensindunk för hjulburna maskiner. Med 
dunken blir tankningen något helt annat  
– främst tack vare de tre smart placerade, 
ergonomiska grepp punkterna och den 
specialdesignade hällpipen. Allt detta gör  
det lättare att lyfta och bära dunken och – 
viktigast av allt – tanka snabbt utan stänk  
och spill.

Bensindunk 15 l, 580 75 45-01 549:–
Hällpip, 586 11 06-01 279:–

FETTSPRUTA
För smörjning av svärdsspetsens lager  
och kopplingens nållager. 

595 01 17-01, förfylld 149:–

HUSQVARNA 
BENSINDUNK, 6 LITER
Dunk med effektivt överfyllnadsskydd. 
Godkänd enligt UN-rekommendationer.

505 69 80-01 479:–

HUSQVARNA KOMBIDUNK, 
6/2,5 LITER
Kombidunk med effektivt överfyllnads-
skydd. När tanken är full stängs flödet 
automatiskt av och du kan lyfta upp 
dunken utan att spilla. Godkänd enligt 
UN-rekommendationer.

505 69 80-00 429:–
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Bra skyddsutrustning måste klara krävande förhållanden och ge nödvändigt 

skydd. Därför använder vi bara material av högsta kvalitet. Alla jobb bjuder  

på egna utmaningar och därför tar vårt sortiment av skyddskläder hänsyn till 

alla arbetsförhållanden. Vårt breda sortiment av säkerhets kläder med det 

senaste inom innovation i design och material förser dig med den skyddsnivå 

och komfort du behöver för att få jobbet gjort.

Arbeta säkert.  
Rör dig fritt.

SERIE FÖR GRÖNYTEVÅRDARE

Speciellt framtagen för röjning  
och trimning
För dig som arbetar med trimmer eller röjsåg har vi utvecklat vår 
Technical-serie för röjning. Den är konstruerad i lätta men samtidigt 
hållbara material med extra vaddering som avlastar dina skuldror och 
skyddar höger höft så att du kan arbeta bekvämare i sele hela dagen  
– oavsett förhållanden. Läs mer på sidan 166–167.

UTFORSKA ONLINE

Vårt omfattande utbud finns online  
på husqvarna.com/ppe
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TECH-KNEE-TEKNIK

Utmärkt skydd och mobilitet
EXTRA SKYDDSLAGER Tech-Knee erbjuder överlägset sågskydd tack 
vare sina extra lager av sågskyddsmaterial. Detta förbättrar säkerheten, 
särskilt i situationer där byxan sitter snävt kring knäet. 

FÖRBÖJT MATERIAL Hela knäet, inklusive sågskyddsmaterialet, är 
förböjt för att säkerställa en perfekt passform i alla arbetsställningar. 

VATTENAVVISANDE Knäet har ett vattenbeständigt innerfoder och ett 
utvändigt skikt av vattenavvisande material som hindrar vatten och fukt 
från att tränga in i sågskydds lagren. På så sätt kan du arbeta bekvämt 
även i våta förhållanden under en längre tid.

KOMFORT

Ett nöje att arbeta i
Vårt sortiment av skyddskläder är utformat för att du 
ska kunna arbeta bekvämt och fokuserat dagen lång. 
Kläderna är noggrant skräddade för perfekt passform  
i lätta stretchmaterial och med extra vaddering och 
förböjda partier på de rätta ställena så att du kan röra 
dig fritt med minimal ansträng ning. Våra ventilerade 
jackor, byxor och hjälmar hjälper dig att hålla 
kroppstemperaturen nere även vid hårt arbete.

SK Y DD

Tumma inte på säkerheten
Utomhusarbete kan ibland vara farligt. För att minimera 
skaderisken är det viktigt att välja rätt skyddsutrustning. 
Sortimenten Technical och Technical Extreme har tagits  
fram speciellt för professionella skogs- och grönyteproffs 
med högt ställda krav. Produkterna är tillverkade i 
kvalitetsmaterial och är utrustade med sågskydd och 
användarvänlig design. Därigenom skyddas ditt huvud  
och dina armar, ben, öron och ögon från skador.
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TECHNICAL EXTREME

Lätt och ledig. Varje dag.
Husqvarna Technical Extreme är vårt ultimata sortiment av skyddskläder. 

Sortimentet är framtaget för den som behöver lätta, bekväma plagg som 

andas och erbjuder skydd i extrema arbetsförhållanden. Med förböjda 

knän och ärmar, kroppsnära passform, hållbart stretchmaterial, sågskydd 

och smart, ändamålsenlig design garanteras topprestanda hela dagen.

Ställ in perfekt passform
Plaggen har kardborrband vid handleden och ankeln, 
jackan har elastisk dragsko i midjan och nedtill så att 
du kan ställa in perfekt passform.

Fickor för mobiltelefon
Bröstfickorna har vadderat foder för mobiltelefonen 
så att du ständigt har den nära till hands och väl 
skyddad.

SKOGSJACKA, TECHNICAL EXTREME

Den ultimata skogsjackan
Designad för långa arbetspass i de mest krävande miljöer. Lätta material som andas  
och förböjda armbågar för ökad rörelsefrihet. Effektiva ventilations öppningar på oket  
och i sidorna håller dig sval vid hårt arbete. Med material i varselfärg och reflexband.

582 33 10-xx, storlekar S–XXL 3 490:–
582 34 07-xx, damstorlekar XS–M 3 490:–

MIDJEBYXA, TECHNICAL EXTREME

Säkerhet har aldrig  
känts så bekvämt
Designad för heltidsarbete i skogen på professionell nivå. Tack vare smart 
användning av reflekterande material, lätt stretchmaterial och Cordura®-
förstärkta partier säkerställs hållbarhet och produktivitet under hela arbetsdagen. 
Modern, kropps nära passform med justerbar midja ger överlägsen komfort och 
rörelsefrihet, Tech-Knee, förböjda knän och ventilerande öppningar. Hängslen 
ingår. Uppfyller kraven enligt EN ISO 11393 Klass 1 (20 m /s). Storlekar XS–XXL.

529 51 58-xx 3 990:–
Finns även med +7 cm ben (stl M–XL). 

Tech-Knee för exceptionellt skydd
De extra fiberlagren förbättrar säkerheten, särskilt  
i situationer där byxan stramar kring knäet.

Hängslen ingår
Byxorna är försedda med kvalitetshängslen vilket  
gör att de sitter säkert och bekvämt hela dagen.
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TECHNICAL ROBUST

Fästing- och snöskydd
Tättslutande med resårband och knappar med  
olika lägesinställning kring ankeln. Förhindrar snö  
och fästingar från att komma in i byxorna.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

Håll din utrustning  
i gott skick
Skyddskläder måste tvättas regelbundet för att bibehålla 
sina skyddande egenskaper. Tvättmedlet är biologiskt 
nedbrytbart och fritt från fosfater samt klassat som miljö-
kompatibelt. Även effektivt för rengöring av sågkedjor, 
trädgårdsmaskiner, luftfilter m.m.

583 87 69-01 149:–

Med hållbarhet i fokus
Tack vare slitstarka material och gren- och 
ankelförstärkningar av Dyneema®, Aramid-
stretch och Cordura® tål byxorna påfrestande 
användning.

MIDJEBYXA, TECHNICAL ROBUST

Utvecklad för långa,  
hårda arbetsdagar
Stilren design för maximal slitstyrka, med robust Dyneema®-tyg på framsidan 
och förstärkningar av Aramid-stretch i grenen och Cordura® runt anklarna. 
Fästingskydd runt anklarna och stretchmaterial på baksidan av byxorna 
garanterar hög komfort och produktivitet – så att du får ut mer av varje arbets-
pass. Uppfyller kraven enligt EN ISO 11393 Klass 1 (20 m /s). Stl. S–XXL.

529 51 61-xx 3 290:–

SKYD D SU TRU STNI NG

God ventilation
Öppningar i oket och i nedre delen av ryggen 
säkerställer god ventilation. Med dragkedjorna  
under armhålorna och baktill på benen justerar  
du luftflödet som du vill.

Håller byxorna på plats
Fäst stövelkroken på insidan av kragen för 
skosnörena så att de sitter fast ordentligt.
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Förlängt byxben
Ytterligare tre centimeter har lagts till för att  
se till att byxbenen stannar kvar ovanför kängan 
under klättring, för skydd och bättre komfort.

Hängslen med kardborreband
Hängslena är lätta att ta av och på och gör  
det enkelt att byta kläder för olika arbeten.

SKYDDSBYXA, TECHNICAL EXTREME ARBOR

Utvecklad för arborister, designad 
för klättring
Technical Extreme Arbor-byxan är utvecklad för påfrestningar i samband med 
klättring och arbete i träd och kombinerar säkerhet, rörelsefrihet och funktion.  
Den har starka och lätta förstärkningar av Dyneema®, Cordura® och Kevlar® som  
gör att den tål slitage på de mest utsatta ställena. Designen kombinerar Technical 
Extreme-seriens främsta egenskaper med funktioner anpassade för arboristens 
behov av att fästa klätterutrustning. Uppfyller kraven enligt EN ISO 11393 Klass 1 
(20 m /s). Stl. S–XL.

529 51 59-xx 3 990:–

ARBORISTHJÄLM, SPIRE VENT

Håll huvudet kallt  
och skyddat
Lätt, bekväm hjälm med varseldetaljer för yrkesarborister. 
Optimerad ventilation tack vare de många luftintagen och 
luftutrymmet inuti hjälmen. Med bekväm vaddering av 
snabb torkande material som enkelt tas av för rengöring. 
Kan utrustas med hörselskydd – passivt eller med X-COM R 
– med adapter. Godkänd enligt EN 12492.

597 68 18-01 1 390:–
Kan utrustas med tre sorters stöttåliga visir av polykarbonat  
för att passa dina önskemål: klar, spegel eller rökgrå.

Klar, 598 86 23-01 599:–
Rökgrå, 598 86 23-02 649:–
Spegel, 598 86 23-03 799:–

Välventilerad
Ventilerad för optimal andningsförmåga och komfort 
under krävande arbete och varma förhållanden.

Bekväm hakrem
Fyrpunktshakremmen är tillverkad av tvättbart 
ekologiskt läder för maximal komfort och bekväm 
passform.
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Slitstarka och lätta förstärkningar
Tekniskt avancerade material med Dyneema®, 
Cordura® och Kevlar® för maximal slitstyrka  
på de mest utsatta ställena. Extra förstärkning  
av stretchmaterial i grenen.

Lättåtkomliga fickor
Sidofickor med dragkedjor som öppnas neråt  
för enkel åtkomst samt sele och dubbla lårfickor  
med öglor för förvaring.

SKOGSJACKA,  
TECHNICAL ARBOR
Kombinerar slitstarka material med 
ändamåls enlig design och sågskydd  
för arbete i för hållanden som kräver 
sågskydd på överkroppen. Jackan är 
gjord i tvåvägsstretch (polyester)  
med skräddarsydd passform och 
förstärkningar från armbåge till 
handled, vilket ger god rörelse frihet, 
slitstyrka och höga prestanda hela 
dagen. Uppfyller kraven enligt EN ISO 
11393, Klass 1. Storlekar S–XL.

529 51 62-xx 3 290:–

KLÄDER FÖR ARBORISTER

 Framtagna för trädvård och 
beskärning på hög nivå 
Professionella arborister har särskilda krav på skyddskläder när det gäller säkerhet, 

rörlighet och komfort. När vi designar och tillverkar kläder för arborister väljer vi ut  

de bästa plaggen i våra kollektioner Technical och Technical Extreme och stöper  

om dem till ultimata plagg för arborister.
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TECHNICAL

Klä dig för en produktiv  
dag på jobbet
Plaggen i Husqvarna Technical-serien är designade och konstruerade för att prestera hela dagen, alla 

dagar. Här möter ändamålsenlig design ett modernt stilspråk medan slitstarka, lätta stretchmaterial, 

förstärkta partier, förböjda knän och armbågar erbjuder slittålighet, hållbarhet och prestanda.  

Kläderna får dig att se bra ut. Och du kommer att arbeta ännu bättre.

FUNCTIONAL
Hela sortimentet finns på husqvarna.se

CLASSIC
Hela sortimentet finns på husqvarna.se

SKOGSJACKA,  
TECHNICAL VENT
Designad för skogsarbete i varmare för-
hållanden. Jackan har 100 % mikro polyester 
på framsidan, axlarna och ärmarna och 100 % 
stickad polyester under ärmarna och på 
ryggen, vilket ger extra ventilation för att  
du ska hålla dig sval och torr. Storlekar S–XXL.

582 33 43-xx 1 290:–

SKOGSJACKA,  
TECHNICAL EN 20471
Slitstarkt men ändå lätt material och ända-
måls enlig design gör jackan idealisk för skogs-
arbete i miljöer där det är viktigt att man  
syns väl. Jackan uppfyller kraven enligt  
EN ISO20471 Klass 3, och är tillverkad i lätt 
två vägs stretch (polyester) med skräddarsydd 
passform. Storlekar S–XXL.

596 30 37-xx 2 790:–

SKYDDSBYXA MED 
VARSELFÄRG, TECHNICAL
För arbetsuppgifter där du behöver synas 
tydligt, t.ex. längs vägar. Fyrvägsstretch  
på ställen där det behövs så att du kan röra 
dig fritt, säkert och bekvämt. De förböjda 
byxbenen ger maximal rörelsefrihet, 
reflexbanden ger hög synlighet och bättre 
säkerhet samtidigt som förstärkta knän  
och byxben ger högre slitstyrka under tuff 
användning. Uppfyller kraven enligt EN ISO 
11393 Klass 1 (20 m /s) och EN ISO 20471 
Klass 2. Stl. S–XXL.

529 51 83-xx 2 990:–

SKYDDSBYXOR, CLASSIC
Tillförlitligt skydd för sporadiska motorsågs-
användare. Tillverkade av tålig polyester/
bomullsväv. Sågskyddsinlägget är förstärkt 
nedtill på insidan för att tåla slitage från 
stövlar. Uppfyller EN ISO 11393 klass 1  
(20 m/s). Storlek 44 – 64.

Midjebyxa, 529 51 89-xx 1 150:–
Finns även med –5 cm ben (44–64)

Hängslebyxa, 529 51 96-xx 1 350:–

ARBETSTRÖJA HIGH-VIZ, 
TECHNICAL
Arbetströja med blixtlås fram, förlängt rygg-
parti, lättåtkomlig framficka och reflexband. 
Den här varseltröjan är testad och godkänd 
enligt EN ISO 20471 klass 2 och drar fukt från 
kroppen, så att du håller dig sval och torr. Finns 
med långa eller korta ärmar. Storlek S–XXXL.

Kortärmad, 596 30 39-xx 499:–
Långärmad, 596 30 38-xx 599:–

ARBETSTRÖJA, TECHNICAL
Lätt och sval tröja tillverkad av återvunnen 
polyester. Med blixtlås fram, förlängt rygg-
parti och lättåtkomlig framficka med blixtlås. 
Tröjan är perfekt för användning i varmare 
väder. Materialet leder bort fukt från kroppen 
och torkar snabbt.  Finns med långa eller  
korta ärmar. Storlek S–XXXL.

Kortärmad, 597 66 11-xx 399:–
Långärmad, 597 66 12-xx 499:–

SKYDDSBYXOR, FUNCTIONAL
Designade för att vara enkla att bära för 
lättare arbete i skogen. Tillverkade av tåliga 
material av hög kvalitet, samt Cordura®-
förstärkning. Högkvalitativa fästningar ger 
god passform, medan ventilationsdragkedjor, 
tumstocksficka, reflexband och förstärkta 
knän och vrister garanterar säkerhet, pro-
duktivitet och komfort. Uppfyller EN ISO 
11393. Storlek 46–62.
Midjebyxa Klass 1, 529 51 85-xx 1 790:–
Midjebyxa Klass 2, 529 51 88-xx 2 490:–
Hängslebyxa Klass 1, 529 51 86-xx 1 990:–

NYHET

BYXHOLKAR, FUNCTIONAL
Bekväma byxholkar designade för 
motorsågsarbete i alla väder. Lätta att sätta på 
och bära över arbetsbyxorna. Midjan och 
benen kan enkelt anpassas med remmar och 
spännen, samt fastspänning av krok och ögla 
runt vaderna. Cordura®-förstärkning på knä 
och vrister ger ökad hållbarhet. Orange 
framsida med reflekterande logotyp 
garanterar god synlighet. Uppfyller EN ISO 
11393 klass 1 (20 m/s). Storlek S–L.

529 88 00-xx 1 590:–
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God ventilation
Öppningar i oket och i sidorna säkerställer god 
ventilation. Tack vare ventilationsdragkedjor  
under ärmhålorna och baktill på benen justerar  
du luftflödet enligt önskemål.

Förböjda knän
Knäna är förböjda och skräddarsydda för maximal 
rörlighet utan att kompromissa med säkerheten.

Lättåtkomliga fickor
Jackan har två fickor på bröstet och en ficka,  
avsedd för första förband. Byxorna har två 
framfickor, två bakfickor, en benficka och  
en dubbel tumstocksficka.

Ställ in för perfekt passform
Plaggen har elastiska dragskor i midjan och nedtill  
på jackan så att du kan ställa in perfekt passform.

SKYDDSBYXA, TECHNICAL

Förstärkta delar  
där de behövs
Utvecklad för vardagligt skogsarbete. Med Aramide- och 
Cordura®-förstärkning. Tack vare lätta stretchmaterial och 
kroppsnära passform blir arbetet bekvämt och effektivt.  
De förböjda knäna plus ventilerande fickor och dragkedjor  
gör vartenda arbetspass riktigt produktivt. Uppfyller kraven 
enligt EN ISO 11393 Klass 1 (20 m /s). Storlekar S–XXL.

Midjebyxa, 529 51 64-xx 2 990:–
Finns även med +7 cm ben (S–XL) 
Finns även med -5 cm ben (S–XL)

Hängslebyxa, 529 51 75-xx 3 190:–
Finns även med -7 cm ben (S–XL)

SKOGSJACKA, TECHNICAL

Stretchmaterial  
för ökad rörlighet
Tillverkad i slitstarkt men ändå ändamålsenligt material, 
vilket är idealiskt för arbetspass i skogen. Tack vare 
fyrvägsstretch (polyester) med skräddar sydd passform  
kan du röra dig bekvämare och med mindre påfrestning. 
Ventilations öppningar på oket och i sidorna ger ökad  
komfort och prestanda. Storlekar S–XXL.

582 33 21-xx 2 590:–
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TECHNICAL FÖR RÖJNINGSARBETE

Bekvämt skydd mot kvistar  
och grenar 
Arbete med sele under långa arbetspass med röjsåg eller trimmer, kräver bekväma  

och funktionella kläder. Praktiska detaljer på rätt ställen, såsom vaddering och fickor med 

dragkedja är lika viktigt som skönt foder och bekvämt placerade sömmar, ventilerande 

dragkedjor och slitstarkt skydd mot grusstänk.

SKYD DSUTRUSTNING

Hög rörlighet
Specialanpassad armdesign, ergonomiskt förböjda 
ärmar och knän och fyrvägsstretch i ryggen ger hög 
rörlighet.

Förstärkningstyg
Materialet i knäområdet och benslutet är vatten-
avvisande och förstärkt för ökad hållbarhet  
och skydd.

Fickor för extra vaddering
Fickor utformade för vadderande inlägg för att 
skydda och göra belastningen lättare på axlar  
och höfter under trimning.

Ventilationsöppningar
Ventilationsdragkedja framtill, under armarna och  
på benens baksida. Bröst- och bakfickor i mesh och 
öppet ok i jackans rygg ger god temperatur reglering.

RÖJNINGS- OCH TRIMMERJACKA, TECHNICAL

För en bekväm dag med sele på
Jackan är särskilt utformad för arbete i många timmar med sele. Plats för extra 
vaddering för att avlasta axlarna. Fickor som är lätta att komma åt vid arbete  
med sele. Ventilationsdragkedja framtill, under armarna och ett ok i ryggen 
håller temperaturen på en behaglig nivå. En ny armkonstruktion och ergonomiskt 
förböjda ärmar ger dig hög rörlighet tillsammans med tyget i fyrvägsstretch  
i ryggen. Storlek S-XXL.

597 66 02-xx 1 390:–

RÖJNINGS- OCH 
TRIMMERBYXOR, TECHNICAL

Förstärkt för extra 
skydd
Byxor särskilt utformade för långa arbetspass 
med röjsåg eller trimmer. Plats för extra vaddering 
för att avlasta höfterna. Vatten avvisande 
material på framsidan och sidan av benen med 
extra vaddering mot grus. Ytbehandlat material 
så att du enkel borstar av vått gräs. Förstärk-
ning på ut satta ställen ökar hållbarheten och 
livslängden. Ventilationsdragkedjor på benens 
baksida håller temperaturen på en behaglig nivå. 
Ergonomiskt förböjda knän. Storlek 46–60.

597 66 06-xx 1 450:–
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Hög visibilitet
Uppfyller högsta tillämpliga standard för hög 
visibilitet. Jackan är godkänd enligt EN ISO 20471, 
klass 3. Byxan är godkänd enligt EN ISO 20471,  
klass 2.

Fickor med plats för extra vaddering
Fickor för extra vaddering som skyddar och avlastar 
axlar och höfter under trimning.

Fästing- och snöskydd
Tättslutande med resårband och knappar med olika 
lägesinställning kring ankeln. Förhindrar snö och 
fästingar från att komma in i byxorna.

Hög rörelsefrihet
Specialsydd ärmdesign, ergonomiskt förböjda  
ärmar och knän samt 4-vägsstretch i ryggen  
ger hög rörelsefrihet.

RÖJ- OCH TRIMBYXA MED VARSELFÄRG, 
TECHNICAL

Hållbar byxa som alla 
lägger märke till 
Byxan är speciellt framtagen för långa arbetspass med röjsåg  
eller trimmer. Hög visibilitet med godkännande enligt EN ISO 
20471, klass 2. Med plats för extra vaddering för avlastning av 
höften. Vattenavvisande material framtill och extra skydd på 
sidan av benen mot grus. Ytbehandlat material som underlättar 
borttagning av vått gräs. Förstärkningar på utsatta ställen ökar 
hållbarheten och livs längden. Ventilationsdragkedjor baktill på 
benen håller temperaturen på en bekväm nivå. Ergonomiskt 
förböjda knän. Stl 46 – 60.

597 24 62-xx 1 590:–

RÖJ- OCH TRIMJACKA MED 
VARSELFÄRG, TECHNICAL

Se till att vara synlig  
och säker – hela dagen 
Jackan är speciellt framtagen för långa arbetspass med sele. 
Hög visibilitet med godkännande enligt EN ISO 20471, klass 
3. Plats för extra vaddering för avlastning av skuldror. 
Fickorna nås enkelt även vid arbete med sele. Ventilations-
dragkedjor under ärmarna och ventilationsok på ryggen 
säkerställer behaglig temperatur. Ny ärmdesign och ergo-
nomiskt förböjda ärmar ger stor rörelsefrihet kombinerat 
med 4-vägsstretch på ryggen. Stl S–XXL.

597 24 59-xx 1 650:–
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Alltid synlig
Uppfyller den högsta klassificeringen enligt gällande 
standard för god synbarhet. Jackan är godkänd enligt 
EN ISO 20471 klass 3.

Utmärkt andningsförmåga
Laminat i kombination med ventilationsdragkedjor 
och funktioner som det öppna oket i jackans rygg 
samt meshöppningar på baksidan av byxorna hjälper 
dig att hålla dig torr och sval.

REGNJACKA VENT HIGH-VIZ, 
TECHNICAL
En regnjacka av hög kvalitet med extra  
för stärkning på utsatta ställen. Jackan är 
vatten avvisande och andas tack vare 
tekniken med laminat och tejpade sömmar. 
Tillverkad av hållbart polyestermaterial  
med mekanisk stretch. Jackan är justerbar  
i midjan och har en avtagbar huva med 
tryckknappar. Fickorna har vattentäta 
dragkedjor för säker förvaring av tillhörig-
heter. Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 3 
och EN 343. Storlek XS-XXL.

597 66 26-xx 2 290:–

REGNBYXOR VENT, 
TECHNICAL
Regnbyxor av hög kvalitet tillverkade av 
hållbart laminerat polyestermaterial med 
mekanisk stretch som tillsammans med 
tejpade sömmar ger ett vattenavvisande och 
ventilerande plagg. Förstärkningstyg över 
områdena ovanför knät och nedtill på insidan 
av benet. Funktioner som långa dragkedjor  
i sidorna gör det enklare att ta på och av 
byxorna när det behövs. Justering i midjan 
och hakar för skosnören hjälper till att hålla 
byxorna på plats. Godkända enligt EN 343.  
Storlek XS-XXL.

597 66 27-xx 1 150:–

R EG NK L Ä DER T ECHNICA L

Håller dig torr  
och bekväm
I Husqvarnas Technical-sortiment med 
regnkläder finns plagg som är vatten avvisande 
men ändå andas tack vare tekniken med laminat 
och tejpade sömmar. Laminatet håller regnet 
borta men svett kan ändå passera ut genom 
plagget. De är lätta att ta på och av, gör dig mer 
synlig och håller dig varm under hårda 
arbetsdagar i regnet.
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UNDERSTÄLL, 1 LAGER
Tillverkat i 100 procent interlockstickad polyester som 
består av både spunnen och vävd polyester. Materialets 
egenskaper transporterar bort fukten från kroppen till 
nästa klädlager och gör ditt dagliga arbete bekvämare 
tack vare sina ventilerande egenskaper. Storlek 46-58.

Överdel, 544 96 41-xx 299:–
Underdel, 544 96 42-xx 299:–

HUSQVARNA 
HÄNGSLEN
Extra breda hängslen med 
justerbar längd. 

Läderstroppar,  
505 61 85-10 249:–
Kraftiga metallclips,  
505 61 85-00 249:–

Lätta att bära,  
lätta att ta av
Tack vare den smarta sido-
dragkedjan är byxorna lätt  
att ta av när vädret klarnar  
upp, med minimala störningar 
för arbetet.

Alltid synlig
Jackan, byxorna och byx-
holkarna är testade och god-
kända enligt standarden  
EN ISO 20471 för god 
synbarhet.

REGNRYGGSKYDD, FUNCTIONAL
Ryggskydd tillverkat av polyestertrikå med en hållbar ensidig 
PU-beläggning med svetsade sömmar – ett starkt men ändå 
lätt och ljudlöst material. Designat för arbetspositioner vid 
arbete med motorsåg. Extra lång rygg med en regnkant så att 
regnet rinner av mot sidorna när du arbetar i regnet med böjd 
rygg. En justerbar främre knäppförslutning så att du kan 
justera bredden vid behov. Godkänd enligt EN 343.  
En storlek.

597 66 32-10 729:–

REGNBYXHOLKAR HIGH VIZ, 
FUNCTIONAL
Regnbyxholkar tillverkade av polyestertrikå med 
en hållbar ensidig PU-beläggning med svetsade 
sömmar – ett starkt men ändå lätt och ljudlöst 
material. Designade för att fästas på ett bälte eller 
verktygsbälte. Godkända enligt EN ISO 20471 klass 
1 och EN 343. En storlek.

597 66 33-10 629:–

REGNBYXOR HIGH VIZ, FUNCTIONAL
Regnbyxor tillverkade av polyestertrikå med en hållbar 
ensidig PU-beläggning med svetsade sömmar – ett starkt 
men ändå lätt och ljudlöst material. Dragkedjor på benets 
sidor och öppningar framtill för enkel åtkomst. Midje-
justering med stretch och dragsko samt ventilations-
öppningar på baksidan. Godkänd enligt EN ISO 20471 
klass 2 och EN 343. Storlek XS-XL.

597 66 29-xx 829:–

REGNJACKA HIGH VIZ, FUNCTIONAL
Regnjacka tillverkad av polyestertrikå med en hållbar 
ensidig PU-beläggning med svetsade sömmar – ett starkt 
men ändå lätt och ljudlöst material. Designen möjliggör 
luftflöde i jackan under långa arbetsdagar i regnet. Bröst-
ficka på insidan och dolda fickor framtill för att förhindra 
att vatten tränger in håller dina tillhörigheter säkra. 
Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 3 och EN 343. 
Storlekar: XS–XL.

597 66 28-xx 1 290:–

REGNKLÄDER FUNCTIONAL

Tänk inte på vädret
Functional-sortimentet med regnkläder är vattentätt tack vare en hållbar ytter-

beläggning på tyget. Det gör plaggen 100% vattentäta och vindtäta, men mindre 

ventilerande. Designen är därför optimerad för att få in så mycket luftflöde som 

möjligt. Modellerna är särskilt utformade för avverkning och är lätta att ta på  

och av när det behövs vid regn under arbetsdagen.

ARBETSKLÄDER

ARBETSSKJORTA
En mjuk och bekväm skjorta 
med bra rörelseutrymme i 
fina Husqvarna-färger som 
passar lika bra på arbetet 
som på fritiden. 100 % för-
krympt bomull. Storlek 
S–XXL.

578 78 57-xx 399:–

Ventilationsöppningar 
Blixtlås för ventilation under 
armarna, nät i bröstfickorna 
och ett öppet ok på ryggen 
ger god temperaturreglering.
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Vattentåligt material
TE-POR®-membranet ser till att kängorna är både 
bekväma och vatten avvisande – och håller fötterna 
torra i alla väder.

Förstärkta fram
Förstärkningar fram gör att kängorna tål slitage och 
ger längre livslängd.

LÄDERKÄNGOR MED SÅGSKYDD, FUNCTIONAL
Vattenavstötande, lätta läderkängor med god stabilitet som passar för tuff användning. 
Förstärkta fram och bak för ökat stöd och vadderad plös och ovandel för bekvämlighet. 
Hållbart Perwanger®-läder och TE-POR®-membran håller fötterna torra samtidigt som 
Vibram®-sulan ger bra grepp även under kalla, våta och halkiga förhållanden. Utrustad 
med rullhakar för enkel justering av skosnörena och överlappande tåskydd för ökad 
säkerhet. Uppfyller EN ISO 17249:2013 Nivå 2 (24 m/s). Storlek 38–47.

597 65 93-xx 2 990:–

LÄDERKÄNGOR MED SÅGSKYDD, TECHNICAL

Tåliga kängor för hårt arbete
Väldigt bekväma och lätta skyddskängor för användning i alla väderförhållanden. 
Väl designad hälkonstruktion, högre, stadig ovandel med mjuk insida för komfort. 
Vibram®-sulan ger utmärkt grepp i kalla, våta och hala förhållanden och den stöt-
dämpande mellansulan gör kängorna skonsamma för fötterna under långa arbets-
dagar. Kängorna är tillverkade av läder med Sympatex®-membran, ett vattenavvisande 
material som andas och håller hög kvalitet. Kängorna har extra vaddering runt 
vristen, hälen och högst upp samt ståltåhätta och avtagbar och tvättbar innersula. 
Den nedre delen av kängan är förstärkt med gummi för extra skydd. Dragband på 
plösen och baktill samt låshakar/rullhakar för enkel justering och hantering av 
kängorna. Uppfyller EN 17249:2013 Nivå 2 (24 m/s). Storlek 36–48.

597 65 92-xx 3 490:–

LÄDERKÄNGOR MED SKYDD, TECHNICAL LIGHT
Den här skyddskängan är lämplig för park- och trädgårdsarbete i alla väder. Tillverkade  
av högkvalitativt läder med vattenavvisande Sympatex®-membran, polyesterfoder och 
tåskydd i stål så att de är bekväma hela dagen. Fram- och bakdel förstärkta med gummi. 
Försedda med praktiska rullhakar för enkel snörning. Dragband baktill för att göra dem 
enklare att ta på sig. Uppfyller EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Storlek 36–47.

597 65 95-xx 1 690:–

Förstärkning framtill och i hälen
Förstärkningar både framtill och i hälen gör att 
kängorna tål slitage och ger längre livslängd.

Sympatex®-membran
Läder av hög kvalitet med vattenavvisande 
Sympatex®-membran som gör kängorna ventilerande 
och 100% vattentäta.

Behåll greppet
Stabil Vibram®-sula med optimerat grepp så att du 
inte halkar vid kalla och våta förhållanden. Den stöt-
dämpande mellansulan gör kängan skon sammare  
för fötterna under långa arbetsdagar.

360 graders gummiförstärkning
Gummiförstärkning runt hela foten för att bättre  
tåla slitage under långa arbetsdagar.

Designade för arbete
Mjuk häl och insida för komfort under långa 
arbetsdagar.

Torr och bekväm
Vattenavvisande Sympatex®-membran med perfekt 
andningsförmåga håller fötterna torra.
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GUMMISTÖVLAR MED SÅGSKYDD, FUNCTIONAL 
Handgjord stövel med godkänt sågskydd. Förstärkt del uppe på övre delen 
med tåhätta och förstärkning kring sulan. Ny hälkappa som gör stövlarna 
lättare att ta av och på. Bomullsfoder. Sulan är förberedd för dubbning. 

EN 17249:2013 Nivå 2 (24 m /s), Stl. 37– 47,  
595 00 24-xx 1 090:–
EN 17249:2013 Nivå 3 (28 m /s), Stl. 37-50,  
595 00 28-xx 899:–

SKOFETT
Håller lädret mjukt och behagligt och ger det en vatten- 
och smutsavvisande yta. Rekommenderas för läder-
handskar och läderkängor. Innehåller ullfett, bivax, 
vaselin och minkolja. 200 ml.

590 65 22-01 99:–
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Gjorda för hårda tag
För att utföra jobb med hög kvalitet behöver du arbetskläder av hög kvalitet. Och det betyder 

såklart beprövade förstklassiga skor och handskar. Husqvarnas sortiment av stövlar och handskar  

har designats och utvecklats för att ge dig allt du behöver när det gäller skydd, värme och 

funktionalitet för att få jobbet gjort på ett säkert och effektivt sätt.

NYHET

NYHET NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

HANDSKAR, TECHNICAL  
MED SÅGSKYDD
Korta, täta och bekväma för hög rörlighet. 
Vattentåligt getskinn i handflatan. Laminerat 
spandextyg på baksidan. Pekskärmsvänlig 
knoge. Frottétyg på tumme. Uppfyller  
EN ISO 11393-4:2019 klass 1 (20 m/s)  
och EN 388:2016. Storlek 8–10.

599 65 12-xx 479:–

HANDSKAR, TECHNICAL LIGHT
Täta och bekväma med manschett i neopren. 
Handflata, knoge och fingertoppar i vatten-
beständigt getskinn. Laminerat spandextyg 
på baksidan. Pekskärmsvänlig knoge. Upp-
fyller EN 388:2016. Storlek 6–12.

599 65 11-xx 279:–

HANDSKAR, TECHNICAL
Korta, täta och bekväma för hög rörlighet. 
Vattentålig handflata i getskinn. Laminerat 
spandextyg på baksidan. Pekskärmsvänlig 
knoge. Frottétyg på tumme. Uppfyller  
EN 388:2016. Storlek 9–12.

599 65 03-xx 329:–

HANDSKAR, FUNCTIONAL  
MED SÅGSKYDD
Bekväma handskar med stickad manschett. 
Vattentålig handflata i getskinn. Nylon-
neopren över knogarna och skumlaminerad 
spandex på ovansidan. Pekskärmsvänlig 
knoge. Uppfyller EN ISO 11393-4:2019  
klass 0 (16 m/s) och EN 388:2016.  
Storlek 8–10.

599 65 16-xx 349:–

HANDSKAR, FUNCTIONAL
Bekväma handskar med stickad manschett. 
Vattentålig handflata i getskinn. Nylon-
neopren över knogarna och skumlaminerad 
spandex på ovansidan. Pekskärmsvänlig 
knoge. Uppfyller EN 388:2016. Storlek 7–12.

599 64 98-xx 279:–

HANDSKAR, FUNCTIONAL 
VINTER
Varma och bekväma med stickad manschett. 
Vattenavstötande innermembran och foder 
med Thinsulate® och mikrofleece. Pekskärms-
vänlig knoge. Uppfyller EN 388:2016.  
Storlek 8–12.

599 64 97-xx 399:–

HANDSKAR, FUNCTIONAL 
LIGHT NON-SLIP
Bekväma handskar som ger en exakt känsla 
och utmärkt grepp även under våta för hållan-
den. Stötdämpande vaddering i handflatan 
och elastisk manschett. Pekskärmsvänlig 
knoge. Handtvätt 30°C. Storlek 7–10.

529 88 02-xx 219:–

HANDSKAR, FUNCTIONAL 
LIGHT COMFORT
Bekväma handskar med handflata tillverkade 
av hållbart, naturligt vattenbeständigt get-
skinn. Stötdämpande vaddering i handflatan 
och elastisk manschett. Pekskärmsvänlig 
knoge. Storlek 8–10.

599 64 94-xx 219:–

HANDSKAR, TECHNICAL GRIP
Bekvämt åtsittande handskar som ger god 
känslighet, perfekt för klättring. Hållbar nitril-
beläggning för utmärkt grepp i oljiga eller våta 
förhållanden. Pekskärmsvänliga fingrar. 
Handtvätt 30°C. Storlek 7–12.

529 88 03-xx 89:–

HANDSKAR, FUNCTIONAL 
LIGHT VENT
Ventilerade handskar med handflata av 
snabbtorkande syntetiskt läder som andas 
och ger bra grepp. Stötdämpande vaddering  
i handflatan och elastisk manschett. Pek-
skärmsvänlig knoge. Handtvätt 30°C.  
Storlek 7–10.

529 88 01-xx 219:–
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SKOGSHJÄLM, TECHNICAL

Effektivt skydd,  
bekväm passform
Robust men ändå lätt hjälm med genomtänkt design. Smarta lösningar 
som minskar vikten ger en personligare passform och bättre huvud-
temperatur. Förbättrat synfält och fäste för pannlampa. 

Fluorescerade orange, 585 05 84-01 1 490:–
Fluorescerade orange, med X-COM R, 595 08 43-01 4 190:–

Säkerhets detaljer  
som aldrig är i vägen
Skyddsprodukterna för de mest utsatta kroppsdelarna har genomgått 

omfattande forskning och teknisk produktutveckling på Husqvarna.  

Tack vare ett nära och långvarigt samarbete med yrkesanvändare  

kan vi erbjuda en utmärkt kombination av ergonomiskt utformad 

utrustning vars främsta syfte är att skydda dig.

Svalt och bekvämt
Ventilationssystemet håller huvudet svalt och 
bekvämt även under hårt arbete i varm väderlek.

Frisiktsvisir
Unik design som ger en tydlig siktlinje när visiret  
är uppfällt.

Enkelt att justera
Tack vare spärrhjulet med enhandsinställning  
kan användaren snabbt och enkelt ändra storlek  
med en hand.

Åldersindikator för UV-strålning
Visirets skyddsförmåga minskar vid exponering  
för solljus. Indikatorn visar skicket för hjälmen  
och när det är dags att byta ut den.

VISIR V310
Etsat visir för skogshjälmen Tehchnical med svag 
ljusreduktion och design som innesluter ansiktet och 
ger effektivt skydd i alla riktningar. Visir med tjockare 
och kraftigare nät. Skyddar mot fint sågdamm. 

597 68 17-01 479:–

VISIR V300
Etsat visir för skogshjälmen Tehchnical med svag 
ljusreduktion och design som innesluter ansiktet  
och ger effektivt skydd i alla riktningar.

586 40 96-01 349:–

UTFORSKA DIN  
ARBORIST HJÄLM

SIDAN 162

ANSLUT  
MED X-COM R!
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HÖRSELSKYDD MED VISIR
Hörselskydd som ger dig möjlighet att justera trycket ca 20 %. 
Idealiskt vid gräsröjning och trimning. Nätvisir ska alltid användas  
i kombination med skyddsglasögon. 

Med plexivisir, 505 66 53-48 499:–
Med metallvisir, 598 75 01-01 499:–

HÖRSELSKYDD MED  
BLUETOOTH®-TEKNIK

Håll kontakten.  
Håll dig säker.
Med Husqvarna X-COM R med trådlös Bluetooth®-teknik kan 
du ta emot och ringa telefonsamtal, ansluta till en extern 
snabbtelefon eller lyssna på musik direkt i ditt hörselskydd. 
Stor samtalsknapp för enkel användning och inbyggd 
FM-radioantenn.

Hjässbygel, 595 08 40-01 2 990:–
Hjälmbaserat, 595 08 42-01 2 990:–
Mikrofon, extern, 596 48 95-01  849:–

HÖRSELSKYDD MED FM-RADIO
Hörselskydd med FM-radio och en special-
designad hjässbygel som trycker mindre mot 
huvudet. Hörselkåporna följer huvudets 
rundning och erbjuder en perfekt passform. 
Utrustad med 3,5 mm ljudingång (AUX).

Hjässbygel, 578 27 49-03 1 390:–
Hjälmbaserat, 578 27 49-04 1 390:–

HYGIENSATS
Komplett bytessats för hörselskydd. Innehåller 
absorbenter och öronkuddar.

505 66 53-26,  för passivt hörselskydd HP200-1  
och HP200-2 129:–

578 40 23-01, för hörselskydd med FM-radio 129:–
596 48 94-01, för hörselskydd X-COM R 179:–

HÖRSELSKYDD MED 
HJÄSSBYGEL
Hörselskydd som ger dig möjlighet att justera 
trycket ca 20 %. Med mjuk och luftig stoppning 
i hjässbygeln. Hörselskydden är utvecklade  
för optimal ergonomi.

505 66 53-04 349:–

SKYDDSGLASÖGON X
Reptåliga glasögon med bågar som kan för längas och vinklas. 
Gulfärgade glas för bättre sikt i mörka arbetsförhållanden.  
Gråa linser för UV-skydd.

Klara X, 544 96 37-01 149:–
Tonade X, 544 96 37-03 179:–
Gula X, 544 96 37-02 179:–

SKYDDSGLASÖGON
Reptåliga glasögon med bågar som inte går att förlänga.  
Finns med klara glas och glas med UV-skydd.

Klara, 544 96 38-01 119:–
Tonade, 544 96 38-02 129:–

Knappsats för streaming av musik.
Streama musik från din telefon – det är enkelt. 
Använd knapparna på din X-COM R medan telefonen 
ligger kvar i fickan.

Missa aldrig ett samtal.
Tryck på den stora, lättåtkomliga knappen för att 
svara och tala bekvämt in i den inbyggda mikro fonen. 
Använd den externa bom mikrofonen vid högre 
omgivningsljud. (Den externa mikrofonen på bilden 
säljs separat.)
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Visa vem du är, även om du inte utför något krävande arbete just nu. 

Husqvarna Xplorer-serien har utvecklats för just detta. Fritidskläderna  

och tillbehören hjälper dig att känna dig avslappnad och bekväm – så  

att du kan visa samma självförtroende som i arbetet även på fritiden.

Byt kläder.  
Inte personlighet.

XPLORER TILLBEHÖR

Ta med eget på turen
För varje uppgift eller utflykt finns det saker du behöver ha med  
dig, för att behålla skärpan och en skön känsla. Vi har till exempel 
Husqvarna Xplorer matbehållare och flaskor med isolering tillverkade 
av krossäkert rostfritt stål. Tack vare dubbel vakuumisolering av 
koppar håller de drycken varm i 6 timmar och kall i upp till 24 timmar. 
Silikontätningar håller maten fräsch och den elektropläterade ytan  
ser till att termosen inte avger eller suger upp smaker.

UTFORSKA ONLINE

Se hela sortimentet på 
husqvarna.com/LeisureWearXplorer
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MATTERMOS MED SKED, ISOLERAD
Fyll snabbt på energidepåerna och servera lunch från denna 
praktiska mattermos. I locket finns en hopfällbar sked. Locket 
håller tätt utan att läcka och den vida öppningen gör det enkelt 
att äta, fylla på och rengöra termosen efter användning.

0,6 liter, 597 41 78-01  279:–

VATTENFLASKA
Var noga med att hålla vätskenivåerna uppe men undvik att 
använda onödiga engångsartiklar av plast. Den här flaskan  
av rostfritt stål har förstärkt, tättslutande kork och lock för 
fastsättning av karbinhake eller rem i ryggsäcken. 

0,5 liter, 597 41 81-01 249:–

FLASKA, ISOLERAD
Ta din favoritdryck till ditt favoritställe i den här isolerade, 
krossäkra termosen i rostfritt stål. 

0,75 liter, 597 41 79-01 279:–
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Kvalitetskläder  
för kvalitetstid
Känn dig bekväm på fritiden – och ta vara på allt som den dyrbara lediga 

tiden kan erbjuda. Med fritidskläderna i Husqvarnas Xplorer-kollektion är du 

alltid redo för en härlig utomhusupplevelse, utan några kompromisser med 

komfort, passform eller stil. Kläderna och utrustningen tillverkas av kvalitets-

material och är anpassade för att göra dina naturupplevelser ännu bättre.

RULLVÄSKA, 90 LITER
Rullväska, som rymmer 90 liter, perfekt för transport  
av allt du behöver. U-formad drag kedja på ovansidan ger 
enkel packning och organisering och formgjutna sidor 
och underdel ser till att väskan kan stå upprätt utan 
stöd. En praktisk finess är att väskan har förvarings -
påsar och en ID-ficka, så att du lätt kan hitta den. 

593 25 81-01 1 290:–

RYGGSÄCK, 30 LITER
En bekväm, högkvalitativ ryggsäck för alla väder, 
tillverkad av ett slitstarkt TPU-/ribstop-material som 
håller insidan torr och dessutom gör ryggsäcken är  
lätt att rengöra. Stora fack för till exempel din bärbara 
dator, vattenflaska och termos, samt en upprullnings-
bar tätning som kan stängas på två sätt för att hålla 
vattnet ute.

593 25 82-01 749:–

XP L ORER FR IT IDSKOLLEKTION

UTOMHUSBYXA
Bekväm och hållbar byxa för aktiviteter utomhus, med 
4-vägs stretch på knä- och ryggparti, förstärkt material 
på utsatta ställen och förböjda knän för ökad komfort 
och rörelsefrihet. Smidig inställning för midja och längd 
ger perfekt passform.

Dam, mörkgrå/orange/lila, XS–L,  
597 43 08-xx 1 550:–
Herr, mörkgrå/skogsgrön, S–XXL,  
597 41 85-xx 1 550:–

NYHET

T-SHIRT TREE RING CROWN
Kortärmad T-shirt tillverkad av återvunnet 
plast avfall och ekologisk bomull: perfekt att 
bära under varma dagar eller under en 
tröja. Skogsgrön färg och stor Husqvarna-
logotyp på bröstet, tryckt  
i mörka årsringar. Storlek XS–XXL. 

529 90 75-xx 229:–
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DUFFELVÄSKA, 70 LITER
En slitstark, 70-liters duffelväska av robusta material 
och med smarta finesser för alla situationer. Ytter-
materialet – tarpaulin – håller innehållet torrt och är 
lätt att rengöra. Nätfickan på insidan gör det lätt att 
organisera innehållet och axelremmar samt två 
praktiska förvaringspåsar ingår också.

593 25 83-01 979:–

FLEECEJACKA
Fleecejackan är en mysig kompis för alla årstider. Kalla 
dagar tidigt på våren eller hösten fungerar den fint som  
ett mellanlager eller en bekväm ytterjacka. Jackan finns 
både i herr- och damstorlekar och du kan alltid hitta en  
med perfekt passform.

Dam, stålgrå, XS–L, 593 25 22-xx 1 090:–
Herr, granitgrå, S-XXL, 593 25 23-xx 1 090:–

HALSKRAGE
Halskragen är speciellt utvecklad för att ge extra 
värme och hindra vinden från att kyla ner dig under 
enklare arbeten i skogen eller under blåsiga och kalla 
dagar. Halskragen finns i orange med vårt bark-
kamouflage mönster och Husqvarnas logga. 

593 25 76-01 59:–

BEANIE MED PIONEER-SÅG
Beanie-mössan levereras i svart med tryck på fram-
sidan som föreställer vår Pioneer-såg. Tillverkad i 
materialet Coolmax som andas.

593 25 37-01 179:–

SKALJACKA
En vattentålig skaljacka i strechigt material som 
andas ger dig högsta möjliga komfort. Försedd med 
tejpade sömmar och smarta finesser som mobilficka 
med stoppning, dold ventilation under ärmarna för 
justerbart luftflöde samt kardborreband i ärmsluten.

Dam, druvlila, XS–XL, 593 25 04-xx 2 190:–
Herr, skogsgrön, S–XXL, 593 25 05-xx 2 190:–

KEPSAR
Oavsett om solen skiner eller ej så är Husqvarnakepsen 
alltid en favorit. Den här kollektionen innehåller kepsar 
med tre olika stilar: en klassisk orange med justerbart 
kardborreband och tryck som föreställer vår Pioneer-
såg, en granitgrå kanvaskeps med justerbart läderband 
och en klassisk mörkgrön keps med justerbart läder-
band som har ett tryck med vårt skogsgröna bark-
kamouflagemönster samt en mörkorange skärm. Alla 
kepsar kan justeras med ett band i nacken så att de 
sitter perfekt på huvudet. 

Pionjärsåg, orange, 593 25 39-01 229:–
Granitlädermärke, granitgrå, 593 25 40-01 279:–
Barkkamouflage, skogsgrön, 594 72 97-01 229:–

XP LORE R FR IT ID SKO LLEKTI O N

VINTERMÖSSA
Denna sköna och bekväma 
mössa ger extra värme under 
kallare dagar. Tillverkad i 
Sverige av merinoull med 
spårbart ursprung. Granitgrå

593 25 38-01 329:–

NYHET

NYHET

T-SHIRT BARK CAMO
Långärmad T-shirt tillverkad av återvunnet 
plastavfall och ekologisk bomull: perfekt för kyliga 
dagar när du klär dig i lager-på-lager. Ljusgrå med 
kamouflagemönster och Husqvarnas logotyp på 
den högra ärmen. Storlek XS–XXL.

529 90 91-xx  349:–

HUVTRÖJA
Huvtröjan är perfekt att ha med sig ut i naturen  
som ett extra värmande lager eller som en jacka. 
Unisexstorlekar som passar både för män och kvinnor. 
Huvtröjan är tillverkad av mjuk bomull och återvunnen 
polyester av insamlade och återvunna PET-flaskor.  
Den finns i färgen Air Blue så att du kan känna dig  
som ett med naturen.

531 42 80-xx 849:–
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Ett pålitligt partnerskap

HUSQVARNA CARE™

LÄS MER

Mer information om Husqvarna Care™ för just din marknad finns  
på husqvarna.com/HusqvarnaCare

När du köper en Husqvarna-produkt köper du in dig i ett komplett supportsystem av kvalitet och tillförlitlighet.  
En av de största fördelarna med detta är det lugn som kommer av att veta att dina produkter alltid får bästa möjliga 
vård och att rätt reservdelar och komponenter alltid används.
 Med Husqvarna Care™ erbjuder vi ett brett utbud av garantier, serviceavtal och fördelaktiga finansierings-
alternativ. Genom vårt återförsäljarnätverk får du även tillgång till expertkunskap och servicealternativ samt ett 
system för leverans av originaldelar från Husqvarna över natten när det är extra bråttom.*
 Husqvarna Care™ har tagits fram för att ge dig och ditt företag den drifttid och kostnadseffektivitet som krävs  
för en verkligt framgångsrik verksamhet. Vi bryr oss. Så att du slipper.

*Gäller vid expressorder i somliga städer. 



WARRANTY PLUS 

Skyddet dina produkter förtjänar 
Även de mest pålitliga produkterna behöver en pålitlig garanti. Du kan lägga till 
Warranty Plus något som förlänger fabriksgarantin och finns tillgängligt för flera av 
våra produkter. Ett bra exempel är våra Automower® -klippare som levereras med 
ett års standardgaranti, men genom att lägga till Warranty Plus kan du enkelt 
förlänga detta med ytterligare fyra år.

UPCARE SERVICE 

Extra trygghet 
Det lugn som uppstår när du vet att dina Husqvarna-produkter alltid är i goda 
händer är ovärderlig. Upcare Service är vårt omfattande serviceavtal som omfattar 
förebyggande underhåll och garantireparationer som dina produkter eventuellt kan 
behöva. Allt utformat för att ge dig den prestanda och pålitlighet du förväntar dig 
av professionella produkter. Tillgängligt för Automower®, CEORA™, handhållet 
bensin, batteriprodukter, BLi batterier och 500-serie Rider.

UPCARE LEASE 

Ett nytt sätt att hitta rätt verktyg för jobbet 
På Husqvarna har vi mer än ett sätt att lägga rätt produkt i dina händer. Upcare 
Lease är vårt leasingavtal för yrkesanvändare, avtalet erbjuder produkter och 
tjänster som en komplett lösning till en fast månadsavgift. UpCare Lease omfattar 
produkt och installation*, förebyggande underhåll, reparationer och försäkring 
samt förbrukningsdelar*. Avtalet finns tillgängligt för Automower®, CEORA™,  
500 serie handhållet bensin, 500 serie batteri produkter, batteri och  
500 serie Rider.

WARRANTY  
PLUS

UPCARE  
SERVICE

UPCARE  
LEASE

Garantireparationer  ••  ••  • •

Förebyggande underhåll ( •• )  ••  • •

Vinterförvaring* —  ••  • •

Förbrukningsartiklar* —  ••  • •

Installation* ( •• ) ( •• )  • •

 = Ingår i serviceerbjudandet  ( ) = Krävs men ingår inte * Om tillämpligt

HUSQVARNA-ÅTERFÖRSÄLJARE

Kunskap och expertis
Husqvarnas återförsäljarnätverk är globalt. Din lokala Husqvarna-återförsäljare står 
alltid redo att hjälpa dig med de produkter och servicelösningar du behöver för just 
din verksamhet. De kan även bistå med högklassiga reparationer och förebyggande 
service samt ge dig tips och råd i underhållsfrågor. Om du inte redan hittat din 
närmsta lokala Husqvarna-återförsäljare kan du använda sökfunktionen på  
www.husqvarna.se

HUSQVARNA ORIGINALDELAR

Originaldelar för originalprestanda
Genom att välja Husqvarna originaldelar kan du alltid vara säker på att din 
Husqvarna-produkt bevarar sin prestanda över tid. Originaldelarna är special-
tillverkade för att uppfylla samma krav som fabriks monterade delar i den ursprungliga 
produkten. Genom regelbunden skötsel och service, samt användning av 
Husqvarnas originaldelar, säkerställer du kontinuerligt hög driftsäkerhet, lång 
produktlivslängd och en trygg och smidig Husqvarna-upplevelse.
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Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are 
trademarks of Husqvarna Group or its licensors. Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken 
som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Husqvarna sker med licens.

www.husqvarna.se

 ■ Övervaka och styr dina robotgräsklippare

 ■ Fullständig kontroll över lagret

 ■ Platsinformation för all utrustning

 ■ Uppdaterad användningsstatistik

 ■ Underlag för service/byte

 ■ Öppen plattform: Anslut alla dina maskiner

Skapa bara ett konto, köp de sensorer du behöver, anslut maskiner och användare 
till Husqvarna Fleet Services™ och upptäck hur din verksamhet kan förbättras:

Prova Husqvarna Fleet Services™  
– det är enkelt att komma igång


