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Zvýhodnená ponuka výrobkov Husqvarna, jar 2018
AKUMULÁTOROVÉ STROJE:

Efektívne, tiché a ľahké

RIDERE HUSQVARNA

Užite si kosenie

PÍLY A KROVINOREZY
HUSQVARNA

Pre profesionálny
výkon

ROBOTICKÉ KOSAČKY

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2018

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
KOSAČKY
S ROBOTICKOU PRESNOSŤOU
Husqvarna Automower je robotická kosačka,
ktorá môže pracovať nepretržito a zaisťuje dobre
udržiavaný trávnik v každej záhrade – bez ohľadu
na zlé počasie, členitý povrch, prudko sa zvažujúci
terén, úzke koridory a iné prekážky.
Tichý chod, minimálne požiadavky na údržbu,
GPS navigácia a naviac: vďaka mobilnej aplikácii
zostanete so svojou kosačkou v neustálom spojení.

ROBOTICKÉ KOSAČKY, VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2018

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Robotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií
určená pre stredne veľké trávniky. Inteligentná
technológia automaticky prispôsobí každodenný
čas kosenia podľa rýchlosti rastu trávy.
■■ Plocha: 1600 m² +/ – 20 %
■■ Sklon: až 40 %
Cena: 2 479 €

Odporúčaná
pracovná plocha
+/ – 20 %

Maximálny sklon
kosenej plochy

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

600 m²

až 25 %

1 055 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

1000 m²

až 40 %

1 829 €

AKCIA

1 699 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315

1500 m²

až 40%

2 135 €

AKCIA

1 985 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

1600 m²

až 40%

2 479 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

2200 m²

až 45 %

2 509 €

AKCIA

2 335 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

3200 m²

až 45 %

3 180 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

5000 m²

až 45 %

4 250 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

5000 m²

až 45 %

4 440 €

 V ÝKONNÉ ČISTENIE
Vďaka vysokému prevádzkovému tlaku, nastaviteľným dýzam a inteligentnej regulácii
čistiaceho prostriedku sa vysokotlakové
čističe vyznačujú maximálnym čistiacim
výkonom s minimálnou spotrebou vody.

AUTOMOWER CONNECT
X-line je rad robotických kosačiek, ktoré sú vybavené modulom
Automower Connect. Vďaka nemu zostanete v spojení s vašou kosačkou
prostredníctvom mobilnej aplikácie.

X-LINE
430X

315X
SOFISTIKÁCIA

450X

STANDARD LINE
420

105
3000 m²

KAPACITA
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 BEZPROBLÉMOVÁ PREPRAVA
A SKLADOVANIE
Vďaka kompaktným rozmerom, veľkým
kolesám a madlu na prenášanie sa môžete
s čističom ľahko pohybovať po celej záhrade. Postreková trubica, hadica a napájací
kábel pohodlne uskladníte priamo na čističi.

Samotná voda ako prírodná čistiaca kvapalina ponúka netušené možnosti pri čistení okolo domu a v záhrade.
Vysokotlakové čističe spotrebujú asi o 80% menej vody oproti bežným hadiciam s rovnakým výsledkom čistenia.

310

2000 m²

 ÚČINNÁ PRÁCA
Postreková trubica má ergonomický tvar
a otočné spojky zamedzujú zamotaniu
veľmi dlhej, pružnej vysokotlakovej hadice. Spúšťa sa automaticky.

LEPŠIE VYČISTENIE
S MENŠÍM
MNOŽSTVOM VODY

315

1000 m²

Bežná cena

4000 m²

5000 m²

Maximálny tlak

Prietok vody

Dĺžka hadice

Bežná cena

HUSQVARNA PW 125

125 bar

320 – 460 l/h

7m

135 €

HUSQVARNA PW 235R

135 bar

350 – 520 l/h

8m

225 €

HUSQVARNA PW 350

150 bar

420 – 500 l/h

9m

329 €

HUSQVARNA PW 460

160 bar

570 – 650 l/h

10 m

625 €
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AKUMULÁTOROVÉ STROJE
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PRACUJTE VŽDY
BEZ HLUKU
A EMISIÍ

AKUMULÁTOROVÉ STROJE

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2018

 Univerzálny akumulátor vhodný
pre rôzne stroje.

AKCIA

 Tichý chod bez emisií. Môžete pracovať
kedykoľvek a kdekoľvek.

HUSQVARNA LC 141 Li

Kosačka na akumulátor s intuitívnym ovládaním je schopná bez problémov
pokosiť priemerne veľkú záhradu rýchlo a ticho na jedno nabitie.
■■ Šírka záberu 41 cm, objem koša 50 l, zber / zadné vyhadzovanie.

 Vysoký výkon pre skvelý výsledok
vašej práce.
 Jednoduché ovládanie a údržba.

Akciová cena: 465 €
Bežná cena: 495 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky.

AKUMULÁTOROVÉ STROJE

AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY

AKCIA
AKUMULÁTOROVÉ PÍLY HUSQVARNA
Hmotnosť bez
reznej časti
a akumulátora

Maximálna
rýchlosť
reťaze

Dĺžka lišty

Bežná cena

HUSQVARNA 120i

3 kg

11,5 m/s

12" / 30 cm

335 €

HUSQVARNA 436Li

2,7 kg

15 m/s

12" / 30 cm

355 €

HUSQVARNA 536Li XP®

2,6 kg

20 m/s

14" /35 cm

435 €

AKCIA 399 €

cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA T536LiXP

2,4 kg

20 m/s

12" / 30 cm

495 €

AKCIA 455 €

cena bez akumulátora a nabíjačky

Pozn.

315 €

AKCIA

cena vr. akumulátora a nabíjačky
(BLi20, QC80)
cena bez akumulátora a nabíjačky

AKUMULÁTOROVÉ KROVINOREZY A VYŽÍNAČE HUSQVARNA
Hmotnosť bez
reznej časti
a akumulátora

Pracovný nástroj

Bežná cena

Akciová cena

Pozn.

3,5 kg

vyžínacia struna

299 €

279 €

HUSQVARNA 536LiLX

3 kg

325 €

299 €

HUSQVARNA 536LiRX

3,8 kg

strunová hlava
strunová hlava, trávny
nôž, komfortné nosné
popruhy

cena vr. akumulátora a nabíjačky
(BLi10, QC80)
cena bez akumulátora a nabíjačky

375 €

345 €

cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 115iL

FÚKAČ HUSQVARNA 536LiB
■■

Hmotnosť bez akumulátora: 2,4 kg, fúkací výkon
(rýchlosť vzduchu): 57 m/s.

Akciová cena: 369 €
Bežná cena: 399 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky.
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PLOTOSTRIH HUSQVARNA 115iHD45
■■

Dĺžka lišty 45 cm, hmotnosť bez akumulátora
3,2 kg.

Akciová cena: 279 €
Bežná cena 295 €
Cena vr. akumulátora a nabíjačky (BLi10, QC80).

HUSQVARNA LC 141 VLi
Ideálna voľba pre majiteľov domov a záhrad
a na kosenie členitých plôch s vlastným pohonom
a variabilnou rýchlosťou.
■■ Šírka záberu 41 cm, objem koša 50 l,
zber / zadné vyhadzovanie.
Akciová cena: 505 €
Bežná cena: 539 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky.

HUSQVARNA LC 347 VLi
Akumulátorová kosačka s pojazdom a digitálnym
riadením rýchlosti určená na pohodlné a účinné
kosenie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
■■ Šírka záberu 47 cm, objem koša 55 l, výška
kosenia 25 – 75 mm, zber / zadné vyhadzovanie.
Cena: 659 €

HUSQVARNA AKUMULÁTOROVÝ RIDER
■■

■■

Akumulátor napätia / kapacita: 36 V / 125 Ah,
šírka kosenia 85 cm, hmotnosť 241 kg.
Kĺbové riadenie, nízka hlučnosť, mulčovanie
BioClip, zadné vyhadzovanie pokosenej trávy.

Akciová cena: 4 229 €
Bežná cena: 4 499 €

AKUMULÁTOROVÉ STROJE
HUSQVARNA – TICHÉ A VÝKONNÉ
Li-ion akumulátory Husqvarna sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálny výkon
až do úplneho vybitia. Odolávajú drsnému zaobchádzaniu a náročnému používaniu
počas až 1500 nabíjacích cyklov. Systém chladenia a zabudovaná elektronika chráni
akumulátory proti prebíjaniu, úplnému vybitiu a príliš vysokým pracovným teplotám.
Akumulátor možno tiež kedykoľvek napojiť a odpojiť od nabíjačky.

Akumulátory Husqvarna nesené na chrbte sú
navrhnuté tak, aby patrili k najpohodlnejším
na trhu. Kapacita je až desaťkrát vyššia ako
u integrovaného akumulátora, čo prináša viac
hodín práce do ďalšieho nabitia.

PLOTOSTRIH HUSQVARNA 536LiHD60X
■■

Dĺžka lišty 60 cm, hmotnosť bez akumulátora
3,8 kg.

Akciová cena: 429 €
Bežná cena: 469 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky.

Rad akumulátorových strojov Husqvarna zahŕňa veľa nabíjačiek - rýchlonabíjačky,
štandardnú nabíjačku, nabíjačku do auta a 12 V menič napätia s bežnými olovenými akumulátormi. Môžete si vybrať takú nabíjačku, ktorá najlepšie zodpovedá
vášmu spôsobu práce a požadovanej dobe nabitia.
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KOSAČKY NA TRÁVU
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TO PRAVÉ
PRE VÁŠ
TRÁVNIK

 AFTech™ – Technológia usmernenia
prúdenia vzduchu pre výborné výsledky
u všetkých metód kosenia. Skelet
kosačky, žací nôž a vyhadzovací tunel
vytvára optimálny tok vzduchu.

REŤAZOVÉ PÍLY

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2018

PROFESIONÁLNY
VÝKON

 RevBoost™ zaisťuje akceleráciu a vyššiu rýchlosť reťaze pre najlepší výkon pri odvetvovaní.
 LowVib® – antivibračné tlmiče efektívne absorbujú vibrácie, a tým šetria paže a ruky obsluhy.

 INSTART™ – Kosačka sa naštartuje
pritiahnutím páčky. Najpohodlnejší
spôsob uvedenia kosačky do chodu.

 ÚČINNOSŤ VŽDY A VŠADE
Užívateľsky zamerané prevedenie šetrí vaše telo.
Umožňuje vám udržať pozornosť a výkonnosť.
Preto majú naše píly veľa riešení, vďaka ktorým je
vaša práca pohodlnejšia – a produktívnejšia.

 AutoWalk™ 2 – Uľahčenie kosenia okolo
plotov a stien. Ovládanie umožňuje
variabilné nastavenie pojazdu zvlášť
pravou i ľavou rukou.

 SPOĽAHLIVÁ KONŠTRUKCIA
Odolná konštrukcia a patričná bezpečnosť
sú pri navrhovaní našich píl dôležité, aby sme
uchovali vás i stroj v dobrom stave.

Všetky naše kosačky sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálny výkon a účinnosť a zároveň mali dobre
premyslené ergonomické riešenie. Sú vybavené výkonnými motormi s ľahkým štartovaním a taktiež odolnými žacími ústrojenstvami.

HUSQVARNA LC 247SP

Kosačka s pojazdom. Ergonomická rukoväť, ľahké nastavenie
výšky kosenia. Zber a zadné vyhadzovanie pokosenej trávy.
■■ Motor Briggs & Stratton 575EX, objem valca 140 cm³,
výška kosenia 20 – 75 mm, objem koša 55 l.
Akciová cena: 499 €
Bežná cena: 529 €

Pohon kolies

HUSQVARNA LC 247S
HUSQVARNA LC 247SP
HUSQVARNA LC 253S
HUSQVARNA LC 347V
HUSQVARNA LC 347VI
HUSQVARNA LC 353V
HUSQVARNA LC 353VI
HUSQVARNA LC 356 V
HUSQVARNA LC 356 AWD
6

HUSQVARNA 565

Profesionálna píla s vynikajúcim pomerom výkon / hmotnosť. Vyrobená
s dôrazom na spoľahlivosť a odolnosť. Funkcia AutoTune™ na okamžité
optimálne nastavenie motora. Vyhrievané rukoväte u verzie XP®G.
■■ Výkon 4,3 kW*, dĺžka lišty 38 – 70 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 6,6 kg.

Výkonná píla s prvotriednym výkonom, dostupná taktiež s dlhými
vodiacimi lištami. Vynikajúce chladenie a moderná filtrácia pre ľahké
použitie. Funkcia AutoTune™ a Air Injection™ pre rýchlu a efektívnu prácu.
■■ Výkon 3,7 kW*, dĺžka lišty 38 – 70 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 6,5 kg.

Cena: 979 € (572XP®) / 1 055 € (572XP®G)

Cena: 945 €

REŤAZOVÉ PÍLY HUSQVARNA

KOSAČKY HUSQVARNA

HUSQVARNA LC 140S

HUSQVARNA 572XP® / 572 XP®G

Motor

Šírka
kosenia

Briggs &
Stratton
40 cm
125 cm³
Briggs &
Pojazd, jedna
Stratton
47 cm
rýchlosť
125 cm³
Briggs &
Pojazd, jedna
Stratton
47 cm
rýchlosť
140 cm³
Briggs &
Pojazd, jedna
Stratton
53 cm
rýchlosť
163 cm³
Pojazd,
Briggs &
variabilná
Stratton
47 cm
rýchlosť
163 cm³
Pojazd,
Briggs &
variabilná
Stratton
47 cm
rýchlosť
163 cm³
Briggs &
AutoWalk™ 2
Stratton
53 cm
163 cm³
Briggs &
AutoWalk™ 2
Stratton
53 cm
163 cm³
Honda OHC
AutoWalk™ 2
GCV160
56 cm
160 cm³
Honda OHC
AutoWalk™ 2
GCV160
56 cm
(AWD)
160 cm³
Pojazd, jedna
rýchlosť

Výška
kosenia
25 – 75 mm

20 – 75 mm

20 – 75 mm

20 – 75 mm

Objem AFTech /
Metóda kosenia
koša
Instart
50 l

55 l

55 l

60 l

Bežná
cena

nie / nie

zber a zadné
vyhadzovanie

nie / nie

zber a zadné
vyhadzovanie

459 €

zber a zadné
vyhadzovanie

529 €

nie / nie

nie / nie

zber a zadné
vyhadzovanie

375 €

569 €

AKCIA 355 €

AKCIA 499 €
AKCIA 535 €

20 – 75 mm

60 l

nie / nie

zber, zadné
vyhadzovanie,
mulčovanie

569 €

20 – 75 mm

60 l

nie / áno

zber a zadné
vyhadzovanie

639 €

25 – 75 mm

60 l

áno / nie

zber a zadné
vyhadzovanie

605 €

25 – 75 mm

60 l

áno / áno

zber a zadné
vyhadzovanie

709 €

AKCIA 665 €

32 – 108 mm

68 l

nie / nie

619 €

AKCIA 579 €

38 – 108 mm

68 l

nie / nie

845 €

AKCIA 795 €

zber, bočné
a zadné
vyhadzovanie
zber, bočné
a zadné
vyhadzovanie

HUSQVARNA 135
HUSQVARNA 440
HUSQVARNA 445E
HUSQVARNA 450
HUSQVARNA 545
HUSQVARNA 550 XP®
HUSQVARNA 365
HUSQVARNA 565
HUSQVARNA 562 XP®
HUSQVARNA 372 XP®
HUSQVARNA 572 XP®

Výkon*

Dĺžka lišty

1,4 kW

14" / 35 cm

Hmotnosť bez lišty
a reťaze
4,4 kg

1,8 kW

15" / 38 cm

4,5 kg

425 €

2,6 kW

15" / 38 cm

5,9 kg

449 €

2,4 kW

15" / 38 cm

4,9 kg

485 €

2,5 kW

15" / 38 cm

4,9 kg

669 €

2,8 kW

15" / 38 cm

4,9 kg

699 €

3,6 kW

18" / 46 cm

6,4 kg

765 €

3,7 kW

18" / 46 cm

6,5 kg

945 €

3,5 kW

18" / 46 cm

5,9 kg

879 €

4,1 kW

18" / 46 cm

6,5 kg

845 €

4,3 kW

18" / 46 cm

6,6 kg

979 €

Bežná cena

Akciová cena

275 €

249 €
390 €
409 €
445 €
609 €
635 €
695 €
–
799 €
769 €
–

AKCIA 599 €

X-Torq®
Technológia motora X-Torq znižuje
výfukové emisie až o 75 % a spotrebu
paliva o 20 %. Vaša práca bude pohodlnejšia a hospodárnejšia.

AutoTuneTM
Vďaka systému AutoTuneTM nestratíte čas manuálnym nastavovaním
karburátora. Elektronicky riadený
karburátor kompenzuje rôzne palivá
a klimatické podmienky.

Air InjectionTM
Systém čistenia vzduchu odstredivou
silou Air InjectionTM zabraňuje prieniku
prachu a nečistôt do motora. Tým
predlžuje životnosť motora a znižuje
potrebu čistiť vzduchový filter.

Smart Start®
Motor a štartér boli navrhnuté tak, aby
stroj naštartoval rýchlo a s minimálnou námahou. Odpor štartovacieho
lanka je znížený až o 40 %.
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KROVINOREZY, VYŽÍNAČE, PLOTOSTRIHY, FÚKAČE
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NÁROČNÉ
KOSENIE BEZ
NÁMAHY

RIDERE, TRAKTORY

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2018

STAŇTE SA
MAJSTROM
V KOSENÍ

 MOTOR X-TORQ
Technológia X-Torq znižuje škodlivé emisie až o 75 % a spotrebu paliva až o 20 %.
 Ľ AHKÉ ŠTARTOVANIE
Smart Start – motor a štartér boli
navrhnuté tak, aby stroj naštartoval pri
minimálnej námahe.
 VIACÚČELOVÝ
Deliteľná nosná rúrka uľahčuje výmenu
rezacích nástrojov. Dáva vám tiež väčšiu
flexibilitu pri vašej práci. Preprava a skladovanie nie je problém.

 Kĺbové riadenie ridera pre vynikajúcu
manévrovateľnosť s minimálnym
polomerom otáčania.
 Žacie ústrojenstvo ridera umiestnené
vpredu pre pohodlné kosenie v rohoch,
pod kríkmi, lavičkami a pod.
 BioClip® mulčovanie pre perfektný
vzhľad trávnika. Pokosená tráva je
rozsekaná na malé kúsky, ktoré nemusíte
zbierať a trávnik zároveň hnojí.

KROVINOREZY A VYŽÍNAČE HUSQVARNA
HUSQVARNA 122C
HUSQVARNA 129R
HUSQVARNA 135R
HUSQVARNA 525RX
HUSQVARNA 535 RX
HUSQVARNA 545RX

Objem valca

Výkon*

21,7 cm³

0,6 kW

Hmotnosť bez
príslušenstva
4,4 kg

27,5 cm³

0,85 kW

5,4 kg

315 €

34,6 cm³

1,4kW

6,8 kg

535 €

25,4 cm³

1 kW

5,1 kg

425 €

34,6 cm³

1,6 kW

6,1 kg

609 €

45,7 cm³

2,1 kW

8,7 kg

795 €

Bežná cena

Akciová cena

185 €

165 €
285 €
499 €
395 €
565 €
739 €

 NÍZKA HMOTNOSŤ A VEĽKÝ VÝKON
Ľahká, pritom však robustná konštrukcia
a výkonné a hospodárne motory sú u našich strojov zárukou vysokého pomeru
výkonu k hmotnosti.

RIDER
SO ZBEROM

Cena: 8 690 €
(Cena bez žacieho ústrojenstva.)

Motor

HUSQVARNA R 112C
HUSQVARNA R 213C
HUSQVARNA R 216
HUSQVARNA R 216T AWD

BENZÍNOVÉ STROJE PRE PERFEKTNE UPRAVENÚ ZÁHRADU
HUSQVARNA 122HD60
HUSQVARNA 226HD75S
HUSQVARNA 325HE3
FÚKAČE
HUSQVARNA 125BVX
HUSQVARNA 525BX
HUSQVARNA 530BT

Vysoko kvalitný rider s novým prístupom k zbieraniu
trávy – menej upchávania a veľká kapacita zberného koša.
Posilňovač riadenia a pohon všetkých kolies.
■■ Motor Briggs&Stratton Endurance Series 7220, výkon
12,6 kW pri 3100 ot./min., šírka kosenia 103 – 112 cm,
hmotnosť 327 kg.

RIDERE HUSQVARNA

 OPTIMALIZOVANÉ ROZLOŽENIE ZAŤAŽENIA
Kvalita a konštrukcia nosného popruhu vám pri celodennej práci s ťažkým
vybavením pozitívne alebo negatívne
môžu ovplyvniť priebeh práce. Záleží ako
na vašej telesnej konštitúcii, tak na type
stroja, ktorý nosíte. Kompletný rad
Husqvarna zahŕňa ergonomické popruhy,
ktoré zohladňujú všetky aspekty.

PLOTOSTRIHY

HUSQVARNA RIDER RC 320TS AWD

NOVINKA

0,6 kW

Dĺžka strihacej
lišty
59 cm

Hmotnosť bez
príslušenstva
4,9 kg

23,6 cm³

0,85 kW

75 cm

6 kg

649 €

25,4 cm³

1 kW

55 cm

6,4 kg

Objem valca

Výkon*

Hmotnosť

28 cm³

0,8 kW

25,4 cm³
29,5 cm³

Objem valca

Výkon*

Bežná cena

Akciová cena

21,7 cm³

385 €
795 €

359 €
599 €
739 €

Fúkací výkon

Bežná cena

Akciová cena

4,35 kg

76 m/s

379 €

0,85 kW

4,3 kg

86 m/s

385 €

0,9 kW

6,7 kg

75 m/s

499 €

355 €
359 €
465 €

HUSQVARNA R 316 Ts AWD
HUSQVARNA RC 320Ts AWD

Briggs&Stratton
PowerBuilt
Briggs&Stratton
Intek
Briggs&Stratton
Intek
Briggs&Stratton
Intek
Kawasaki FS
V-Twin
Briggs&Stratton
Endurance Series

Čistý výkon pri
prednastavených
otáčkach, kW

Prevodovka

Šírka
kosenia

Hmotnosť

Bežná cena

Akciová cena

6,4 kW @ 3000 rpm

hydrostatická

85 cm

191 kg

3 035 €

2 855 €

6,7 kW @ 3000 rpm

hydrostatická

94 cm

229 kg

4 190 €

3 939 €

9,6 kW @ 2900 rpm

hydrostatická

197 kg

3 600 €*

3 385 €*

226 kg

5 099 €*

4 795 €*

246 kg

6 970 €*

6 549 €*

328 kg

8 690 €*

9,6 kW @ 2900 rpm
9,6 kW @ 2900 rpm
12,6 kW @ 3100 rpm

hydrostatická
AWD
hydrostatická
AWD
hydrostatická
AWD

94 alebo
103 cm
94 alebo
103 cm
94, 103
alebo 112 cm
103 alebo
112 cm

–

* Cena bez žacieho ústrojenstva.

ZÁHRADNÉ TRAKTORY HUSQVARNA

Briggs&Stratton

Čistý výkon pri
prednastavených
otáčkach, kW
6,3 kW @ 2800 rpm

Briggs&Stratton

11,1 kW @ 2600 rpm

97 cm

320 l

hydrostatická

3 020 €

Briggs&Stratton

11,1 kW @ 2600 rpm

97 cm

320 l

hydrostatická

3 780 €

Kawasaki FR Series

13,3 kW @ 2600 rpm

107 cm

320 l

hydrostatická

4 590 €

Motor

HUSQVARNA TC 130
HUSQVARNA TC 139T
HUSQVARNA TC 239T
HUSQVARNA TC 342T
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Šírka
kosenia

Zberný kôš

Prevodovka

Bežná cena

Akciová cena

77 cm

200 l

hydrostatická

2 199 €

2 069 €
2 839 €
3 555 €
4 315 €
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PRÍSLUŠENSTVO

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2018

MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ A POHODLIE
PRI VAŠEJ PRÁCI

STAVEBNÉ STROJE | GARDENA | MCCULLOCH

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2018

STAVEBNÉ STROJE

HUSQVARNA K 970

Robustná, spoľahlivá, ľahká a výkonná rozbrusovacia píla je vždy pripravená na prácu.
■■ Priemer kotúča 350 / 400 mm, objem
valca 94 cm³, výkon 4,8 kW*, hmotnosť
10,9 / 11,9 kg, hĺbka rezania 125 / 145 mm.

www.sk.husqvarnacp.com

DIAMANTOVÉ KOTÚČE

Profesionálne diamantové kotúče pre všetky typy
rezania. Vynikajúci výkon vďaka technológii Diagrip.
K dispozícii je viac typov pre rôzne druhy rezania.

HUSQVARNA TS 350 E

Píla na murivo a dlaždice s vysokou reznou kapacitou
na všetky druhy tehál a stavebných blokov.
■■ Max. dĺžka rezania 700 mm, max. hĺbka
rezania 100 mm.

HUSQVARNA DS 250
HUSQVARNA
TS 60 E
Výkonná píla na
dlaždice s vysokou
reznou kapacitou
na všetky druhy dlaždicového
materiálu. Táto stolová píla umožňuje maximálnu
dĺžku rezu 700 mm. Je to všestranná píla, ktorá
ľahko zvláda zapustené alebo šikmé rezy pri 45°.

TECHNICAL EXTREME

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

OCHRANNÉ PRÍSLUŠENSTVO
RADU TECHNICAL EXTREME

OCHRANNÉ PRÍSLUŠENSTVO
RADU TECHNICAL

OCHRANNÉ PRÍSLUŠENSTVO
RADU FUNCTIONAL

OCHRANNÉ PRÍSLUŠENSTVO
RADU CLASSIC

Bunda

Bunda na prácu v lese
265 €

Ochranné nohavice s trakmi
AKCIA
299 €

Chrániče sluchu
AKCIA
10

17,99 €

Bunda na prácu v lese

225 €
Bunda na prácu v lese – arbor
320 €
Ochranné nohavice
265 €
Ochranné nohavice
– robust
279 €
Pracovné tričko
(krátky alebo dlhý rukáv)
36,69 – 46,29 €
Ochranná obuv
145 €
Kožené členkové boty
s ochranou proti prerezaniu
295 €
Rukavice s ochranou proti prerezaniu
AKCIA
19,39 €
Rukavice
AKCIA
17,79 €
Rukavice tenké
AKCIA
16,99 €
Prilba na prácu v lese
AKCIA
84,59 €

Traky s koženými pútkami
alebo kovovými prackami
AKCIA
15,39 €

112 €
Ochranné nohavice
150 €
Kožené členkové boty
s ochranou proti prerezaniu
159 €
Ochranná obuv 28
100 €
Ochranná obuv 24
78,99 €
Rukavice s ochranou proti
prerezaniu
AKCIA
17,79 €
Rukavice
AKCIA
17,79 €
Zimné rukavice
15,89 €
Prilba na prácu v lese
AKCIA
61,69 €

Ručná jadrová vŕtačka na vŕtanie za sucha i za mokra.
Vŕtačka umožňuje vŕtať v ruke do priemeru 80 mm
a pri použití stojanu až do priemeru 150 mm. Je vhodná
predovšetkým na jednoduché vŕtacie práce, ako je
vŕtanie otvorov na vzduchotechniku, priechodky
na kúrenie, vodu, káblové rúrky, na elektroinštaláciu.

www.gardena.sk

Akumulátorové výrobky – plný výkon, nízka hlučnosť, žiadne emisie

Akumulátorové nožnice
na trávu ClassicCut
s násadou – súprava

Nástenný box na hadicu
35 roll-up Li

232,99 €

93,79 €

Akumulátorová kosačka
PowerMax Li-40/32 – súprava

322,79 €

Ochranné okuliare
14,79 €

Univerzálny vysávač /
fúkač PowerJet 40 Li –
súprava

Akumulátorová vretenová
kosačka 380 Li

350,59 €

449,99 €

V ponuke značky McCulloch
kompletný sortiment
záhradnej techniky.

979 €

749 €

Vysúšač obuvi
AKCIA

Bunda na prácu v lese
AKCIA
52,29 €
Reflexná bunda na prácu v lese
105 €
Ochranné nohavice do pásu
AKCIA
66,29 €
Ochranné nohavice s náprsenkou
AKCIA
87,39 €
Ochranné návleky
93,99 €
Kožené boty
s protiporezovou ochranou
AKCIA
139 €
Rukavice
AKCIA
8,89 €
Rukavice Light
AKCIA
6,99 €
Prilba na prácu v lese
AKCIA
34,99 €

HUSQVARNA DM 220

DS 250 je stredne
veľký stojan na jadrové
vŕtanie. Vhodný na
vŕtanie otvorov do priemeru 250 mm. Správna
voľba na vŕtanie po
obvode veľkých dier
a vŕtanie pod uhlom,
napr. pre vzduchotechniku, priestupy.

Sekerka
7,49 €

32,79 €

McCulloch RM600

McCulloch RM1000

Odporúčaná pracovná plocha: 600 m²
(+/– 20 %), maximálny sklon svahu 25 %.

Odporúčaná pracovná plocha: 1000 m²
(+/– 20 %), maximálny sklon svahu 25 %.

www.mcculloch.sk
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PROFESIONÁLNY PREDAJ A SERVIS VAŠICH STROJOV
Autorizovaní dealeri Husqvarna vám poradia s výberom správneho stroja a poskytnú taktiež prvotriedny servis výrobkov. Vďaka svojim skúsenostiam a vedomostiam
dokonale poznajú záhradnú a lesnú techniku a môžete si byť istí, že zaistia optimálnu funkčnosť vášho stroja.

SLUŽBY
AUTORIZOVANÝCH
DEALEROV:
• Poradenstvo a zaškolenie
• Predpredajný a autorizovaný servis
• Financovanie na splátky
• Originálne náhradné diely
• Zapožičanie náhradného stroja

Navštívte najbližšieho autorizovaného predajcu Husqvarna.
Viac informácií získate na www.husqvarna.sk
alebo na bezplatnej infolinke 0800 199 999.

Predajné ceny výrobkov a akciových výrobkov vrátane
DPH, obsiahnuté v tomto akciovom letáku, sú iba odporúčané a boli aktuálne pri zadaní akciového letáku do
tlače. Tieto hodnoty sa môžu v priebehu doby platnosti
akciovej ponuky meniť. Všetky spomínané ceny sa počas
tej doby môžu meniť aj v súvislosti s fluktuáciou meny.
Predajná akcia trvá od 7. 3. 2018 do 6. 6. 2018 vrátane,
avšak ponuka predaja jednotlivých akciových výrobkov

za zvýhodnené akciové ceny v rámci tejto predajnej
akcie platí len do vypredania ich zásob.
Zodpovednosť vyhlasovateľa predajnej akcie za tlačové
chyby je vylúčená. Skupina Husqvarna neustále vyvíja
svoje výrobky, a preto si vyhradzujeme právo meniť
dizajn, špecifikáciu a vybavenie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

Sledujte nás

na Facebooku
Husqvarna Slovensko, s.r.o., Revolučná 573, 031 05 Liptovský Mikuláš
infolinka: 0800 199 999, www.husqvarna.sk, e-mail: info@sk.husqvarna.com
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
Husqvarna a ďalšie značky výrobkov a funkcií sú obchodné známky skupiny Husqvarna Group, ako sú uvedené na www.international.husqvarna.cz.

* MENOVITÝ VÝKON
Menovitý výkon motora je priemerný čistý výkon
(pri ot / min) typického motora pre model motora
meraný podľa štandardu SAE J1349 / ISO1585. Sériovo
vyrábané motory sa od tejto hodnoty môžu odlišovať.
Skutočný výkon motora nainštalovaného v konkrétnom
stroji sa bude líšiť podľa prevádzkovej rýchlosti, okolitých podmienok a ďalších premenných.

