
HUSQVARNA KOMUNALNI  
PROGRAM 2017

St
en

da
hl

s.
 5

8
9

 7
5

 3
8

-8
4

 S
I.

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane. Husqvarna in ostale oznake produktov in lastnosti so registrirane blagovne znamke Husqvarna Group, kot je prikazano na spletni strani www.international.husqvarna.com

husqvarna.si



Profesionalne storitve 4

Pihalniki 50

Sedežne kosilnice 84

Vrtne kosilnice 102

Obrezovalniki žive meje 42

Motorni rezalniki 78

Motorne kose in kose na nitko 16

Filozofija načrtovanja 10

Kultivatorji 106

Tehnični podatki 108

Motorne žage, gozdarski obrezovalniki  
in višinski obrezovalniki 56

Če želite izboljšati svoje poslovne rezultate, se lahko zanesete na Husqvarno in njene pooblaščene 
prodajalce. Več kot 325 let inovacij, razvoja in natančnosti je Husqvarno oblikovalo v vodilnega 
ponudnika široke palete opreme za komercialno uporabo, storitev in rešitev, ki stremi k temu, da  
bi bil več kot le dobavitelj. Naša želja je, da bi postali vaš partner, ki vam z veseljem pomaga pri 
doseganju vaših ciljev.
 Husqvarna ima dolgoletne izkušnje s sodelovanjem s profesionalci, ki se ukvarjajo z nego krajine, 
s katerimi si tudi izmenjuje izkušnje in izzive. Tako smo spoznali, da je ključ do produktivnosti 
učinkovitost uporabnika. Iz tega razloga so vsi Husqvarnini izdelki za komercialno uporabo 
zasnovani po načelu od profesionalcev, za profesionalce.
 Poleg široke palete profesionalnih strojev, orodij in profesionalne opreme vam nudimo tudi 
profesionalne storitve, s pomočjo katerih se boste lažje spoprijeli z izzivi, s katerimi se srečujete pri 
delu. Medtem ko naš servis poskrbi za to, da so vaši stroji v kar najboljši kondiciji, vam lahko 
predstavimo tudi ključne strategije za izboljšanje vaše produktivnosti in za prepoznavanje nekaterih 
opozorilnih znakov. 
 Z uvedbo storitev Husqvarna Fleet Services™ smo naš sloves inovativnega podjetja ponesli  
v digitalno dobo. S povezovanjem vaših strojev Husqvarna na internetu lahko dosežete povsem novo 
raven zmogljivosti. Prihodnost še nikoli ni bila vznemirljivejša!

Več o naših profesionalnih storitvah na spletni strani husqvarna.si

VAŠ PARTNER ZA  
VEČJO PRODUKTIVNOST
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PROFESIONALNE STORITVEPROFESIONALNE STORITVE

IZBOLJŠAJTE IZKORIŠČENOST ČLOVEŠKIH VIROV
V običajnem podjetju, ki se ukvarja z nego krajine, so najbolj dragocen 
produkcijski vir delavci. Več kot naredijo na dan, bolje za vse. Delavci 
morajo čim več časa porabiti na mestu, kjer opravljajo delo, medtem 
ko je treba čas za prevoz, priprave, čakanje in druge razloge za 
mirovanje zmanjšati na minimum. 

Iz izkušenj vemo, da neproduktivni del delovnega časa povprečnega 
 delovnega kolektiva v negi krajine lahko znaša tudi nekaj ur dnevno.

Nega krajine ali vrtov je odlično delo na prostem, ki je hkrati tudi fizično zahtevno ter polno 
izzivov in rokov. Zaradi okvar strojev, nenačrtovanih prevozov, prometne gneče, nenaklonjenih 
vremenskih pogojev in drugih nepredvidenih dogodkov se vaše delo lahko upočasni, s čimer  
se zmanjša število delovnih ur in poruši delovni načrt. K sreči obstajajo načini, kako omiliti 
negativne posledice takih dogodkov.
 Če se ukvarjate s poslom nege krajine, morate znati nadzorovati kritične dejavnike, kot so 
 izkoriščenost človeških virov, razpoložljivost strojev, sestava strojnega parka, izkoriščenost 
strojev, izpostavljenost tresljajem ter drugi zdravstveni in varnostni vidiki. Husqvarna vam 
lahko nudi  podporo na podlagi izkušenj in strokovnega znanja.
 Spodaj so navedeni številni običajni izzivi, ki smo jih prepoznali. Oglejte si jih in stopite  
v stik z nami, da se o njih podrobneje pogovorimo. Ne spreglejte storitev Husqvarna Fleet 
Services, ki so predstavljene spodaj, saj nudijo res pametne rešitve za več omenjenih izzivov.

PRIMER DELOVNEGA DNE

ČAS ADMINISTRACIJE

ČAS PREVOZA

DELOVNI ČAS 

ČAS ČAKANJA /ČAS PREMORA

DRUGI ČAS 

V primeru tega podjetja neproduktivni čas kolektiva znaša do 40% delavnika.

POVEČAJTE RAZPOLOŽLJIVOST STROJEV
Vaš kolektiv brez opreme ne more delati. Tako je ključnega pomena, da so stroji, 
ki jih potrebujejo pri vsakdanjem delu, v dobrem stanju. Stroji morajo obratovati 
vsak dan brez prekinitev. Načrtovano preventivno vzdrževanje je ob optimalnem 
rokovanju s stroji najboljši način za povečanje razpoložljivosti strojev in skrajšanje 
časa mirovanja kolektiva. Bodite pozorni na te kazalce:

 Pogosta popravila

 Preveliko število nadomestnih delovnih dni

 Velik delež nadomestnih/zamenjanih strojev

OPTIMIZIRAJTE SESTAVO STROJNEGA PARKA
Da bi lahko razvili ves svoj potencial v poslu, morate imeti dostop do najboljših strojev, 
število le-teh pa mora biti prilagojeno številu delavcev, ki jih uporabljajo. Premajhno ali 
preveliko število strojev oz. premalo ali preveč zmogljivi stroji  vodijo do nepotrebnih 
stroškov. Bodite pozorni na te kazalce:

 Veliko strojev v strojnem parku

 Stroji v visoki sezoni niso v uporabi

 Utrujenost delavcev med delavnikom

 Vodja delavcev/strojnega parka nima pregleda nad strojnim  
parkom in njegovo uporabo

IZBOLJŠAJTE IZKORIŠČENOST STROJEV
Uporaba pravega stroja za določeno opravilo s pravo rezalno opremo  
ter pravih delovnih metod in pravih veščin rokovanja ne poveča samo 
produktivnosti, ampak tudi zmanjša možnost poškodb strojev in nesreč pri 
delu. Tako se stroški usposabljanja vašega kolektiva za učinkovito, varno  
in ergonomsko delo hitro povrnejo. Bodite pozorni na te kazalce:

 Poškodbe strojev zaradi nepravilne uporabe

 Poškodbe delavcev zaradi nesreč pri delu 

 Utrujenost delavcev med delavnikom

OPRAVILO A

OPRAVILO B

OPRAVILO C

 Občutek velike “sitnosti”

 Vodja delavnice nima pregleda nad načrtovanjem 
 servisiranja

 Poškodbe strojev zaradi nepravilne uporabe

DAJTE PREDNOST ZDRAVJU IN VARNOSTI
Dajanje prednosti zdravju in varnosti je dobra strategija za skrb vaših 
zaposlenih. Npr. nadzorovanje izpostavljenosti tresljajem je predpogoj za 
izogibanje kršitvam predpisov v zvezi z ravnmi tresljajev, ki jih dovoljuje 
zakonodaja. Brez aktivnega pristopa, ki vključuje popolno dokumentiranje 
izpostavljenosti vibracijam, lahko tvegate naslednje:

 Delavci trpijo za poškodbami, ki jih povzročajo tresljaji 

Predstavljamo dodatne storitve Husqvarna Fleet Services: plošča za prikaz produktivnosti strojnega parka.

Predstavljamo dodatne storitve Husqvarna Fleet Services: Interaktivni servisni opomnik.

Predstavljamo dodatne storitve Husqvarna Fleet Services: nadzorna plošča za prikaz uporabe strojnega parka.

Predstavljamo dodatne storitve Husqvarna Fleet Services: 
nadzorna plošča za prikaz poročil o tresljajih.

Predstavljamo dodatne storitve Husqvarna Fleet Services:  
nadzorna plošča za prikaz ravnanja s stroji.

POMAGAMO VAM, DA 
OPTIMIZIRATE DELO
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PROFESIONALNE STORITVEPROFESIONALNE STORITVE

HUSQVARNA FLEET SERVICES 

OD UGIBANJA DO 
POPOLNEGA NADZORA 

VEDNO PRIPRAVLJENI ZA DELO

PAMETNEJŠI NAČINI DELA

MANJ NAPOREN DELAVNIK

Kamor koli se ozrete, lahko vidite nove izdelke, ki omogočajo povezavo  
z internetom in s tem olajšajo vaše življenje. Sedaj, ko lahko vse naše 
profesionalne stroje opremimo s senzorji, uvajamo prednosti, ki jih to 
prinaša, tudi v panogi nege krajine. Ko vsak stroj ne ve natančno samo to, 
kako je bil uporabljan in kdaj je čas za servis, ampak tudi, kakšen je bil 
delavnik, lahko izboljšate način dela in poslovanja na podlagi pravega 
vpogleda namesto ugibanja.

POSKRBITE ZA DALJŠO 
ŽIVLJENJSKO DOBO  
VAŠIH STROJEV
Storitve Husqvarna Fleet Services 
omogočajo izdelavo poročil o uporabi 
strojev, kar zagotavlja optimalno uporabo 
vsakega stroja. S tem se znatno zmanjša 
tveganje za nastanek nesreče in 
zagotovi, da ima vsak stroj čim daljšo 
življenjsko dobo.

INDIVIDUALNI NASVETI ZA IZBOLJŠANJE
V aplikaciji Fleet Services dobite nasvete o učinkovitem rokovanju z opremo, 
tako da bosta obraba in poraba goriva čim manjši. Na voljo so vam tudi 
bistvene individualne povratne informacije o uporabi.

PREVERJAJTE  
RAVNI TRESLJAJEV
Aplikacija Fleet Services 
poskrbi za dnevna poročila  
o tresljajih, tako da lahko takoj 
preverite, ali upoštevate 
omejitve. Medtem lahko vaš 
šef pridobi izčrpen pregled  
na spletni strani, kar olajša 
zagotavljanje zdravega 
delovnega okolja za delavce.

VSE, KAR MORATE VEDETI O DELOVNI NALOGI
Kje je delovišče? Kaj naj bi tam delali? Kdo ima ključ od vrat? Ali ima kdo 
telefonsko število stranke? Ne skrbite. Če uporabljate storitve Husqvarna 
Fleet Services, dobite vse informacije o delovni nalogi v aplikaciji.

STE NAŠLI NOVO POSLOVNO PRILOŽNOST?
Aplikacija vsebuje tudi značilnost, ki omogoča pošiljanje novih poslovnih 
priložnosti v pisarno. Denimo, da ste opazili novo območje, s katerim bi 
stranka lahko imela težave. S pomočjo aplikacije preprosto zajemite sliko, 
izberite stranko in opravilo, nato se bo vse skupaj samodejno prikazalo na 
vaši spletni strani storitev Husqvarna Fleet Services. 

ZAČNITE GLEDATI NA POSEL  
S POVSEM NOVE PERSPEKTIVE
Z uporabo našega spletnega orodja lahko pridobite 
individualno analizo, ki bo pokazala, kako bi vam storitve 
Husqvarna Fleet Services najbolj koristile. Za več  
informacij obiščite našo spletno stran www.husqvarna.si.

SPREMLJAJTE  
OPRAVLJENO DELO
Vas zanima, kako in koliko ste opravili  
v zadnjem času? Preverite dnevnik 
delovnega dne v aplikaciji. Ker senzorji 
delujejo vsakokrat, ko uporabite določen 
stroj, dobite dober pregled nad delavnikom. 
Preverite lahko tudi starejše podatke,  
s čimer lahko prepoznate trende.

ČAS ZA ZAMENJAVO 
OPRAVILA?
Raznolikost opravil je ključna za 
ohranjanje zdravja in zmanjševanje 
tveganja za ponovitve poškodb. 
Storitve Husqvarna Fleet Services 
vsakomur zagotavljajo resnične 
podatke o uporabi vsake vrste stroja, 
na podlagi česar lahko načrtujete 
bolj raznolik delavnik.

PRAVO ORODJE ZA VSAKO OPRAVILO
Ko na spletni strani pregledujete statistiko stroja, lahko opazite, kdaj je 
posamezen stroj prešibak ali premočan za določeno opravilo. Na ta način 
pridete do dragocenih namigov o tem, kako naj bo sestavljen strojni park. 
Tako imajo ekipe vedno na voljo opremo, ki je optimalna za določeno opravilo.

POPOLN PREGLED NAD  
VSO VAŠO OPREMO
S pomočjo storitev Husqvarna Fleet Services so 
vsi vaši stroji digitalno registrirani na enem mestu. 
Ob prijavi v sistem lahko vidite vse vrste in oznake 
ter podatke o tem, koliko so zadnje čase v uporabi 
in kdaj so bili nazadnje servisirani.

PRAVOČASNO SERVISIRANJE  
ZA PREPREČITEV DRAGIH OKVAR
Večini okvar se je moč izogniti s pravočasnim 
servisiranjem. Aplikacija Husqvarna Fleet Services 
vas pravočasno opozori, da je potreben servis 
stroja, tako da se lahko vedno dogovorite za 
termin, ki vam najbolj ustreza, ne da bi s tem 
ogrozili načrtovano delo.
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PROFESIONALNE STORITVEPROFESIONALNE STORITVE

PROFESIONALNA PODPORA  
ZA PROFESIONALNE UPORABNIKE

   IZBOLJŠANJE ZMOGLJIVOSTI  
Z ORIGINALNIMI DODATKI HUSQVARNA

Zakaj bi vam pot prekrižala slaba oprema? Z originalnimi dodatki  
Husqvarna boste lahko delali brez prestanka in pri tem dosegali odlične 
 rezultate. Če izberete originalne dodatke in maziva iz našega bogatega 
 asortimana, se lahko zanesete na visoko kakovost skozi celotno  
življenjsko dobo izdelka.

 FINANCIRANJE PO MERI 
Želimo, da vam bodo stroji, ki ustrezajo vašim individualnim 
potrebam, bolj dostopni. Kakšne so možnosti financiranja 
nakupa vašega novega stroja, preverite pri vašem 
 pooblaščenem prodajalcu Husqvarna.

   PAZLJIVO IZBRANI POOBLAŠČENI 
PRODAJALCI ZA DOBRO 
POSLOVNO PARTNERSTVO 

Husqvarna ima mrežo pooblaščenih prodajalcev po 
celem svetu. Vaš pooblaščeni prodajalec Husqvarna 
vam bo z veseljem pomagal pri izbiri izdelka za nego 
vrta, gozda ali parka, ki bo kar najbolj prilagojen 
vašim potrebam in delovnemu okolju. Če še ne veste, 
kje se nahaja vaš najbližji pooblaščeni prodajalec 
Husqvarna, uporabite iskalnik pooblaščenih 
prodajalcev na spletni strani www.husqvarna.si.

 OSTANITE 100% HUSQVARNA 
Priporočamo, da pri vsakem servisu vašega stroja uporabite originalne 
nadomestne dele Husqvarna. Ti nadomestni deli so enaki delom, ki so 
vgrajeni v vaš stroj. Samo ustrezno servisiranje in uporaba pravih 
nadomestnih delov zagotovljata varno, zanesljivo in ekonomično 
obratovanje. S pomočjo računalniškega sistema nadomestnih delov  
vam lahko prodajalec takoj pove, kdaj boste dobili dele, ki jih potrebujete. 
Najpomembnejši nadomestni deli za vsak stroj so vedno na zalogi,  
kar pomeni, da so roki dobave izredno kratki. 

Prisluhnemo vašim potrebam, razumemo vaše izzive in razvijamo storitve, ki omogočajo vašo poslovno rast. Ker smo vaš 
profesionalni poslovni partner, nam lahko prepustite vse, od načrtovanja servisiranja in vzdrževanja do sestave strojnega 
parka in izobraževanja. Vaš pooblaščeni prodajalec Husqvarna dobro pozna razmere v vaši okolici, zato vam lahko svetuje 
o rešitvah in storitvah, ki bodo izboljšale vašo produktivnost.

  PROAKTIVNO VZDRŽEVANJE ZAGOTAVLJA 
OPTIMALNO OBRATOVANJE 

Vsa servisna dela opravljajo pooblaščeni servisni tehniki v delavnicah pri 
pooblaščenih prodajalcih. So specialisti, ki so še posebej usposobljeni za 
servisiranje izdelkov, ki jih uporabljate. Vse naše delavnice imajo fiksne cene 
vseh storitev, zato ni kasnejših presenečenj. Vsak izdelek ima podroben 
servisni načrt, ki je razdeljen na več intervalov. Z rednim vzdrževanjem in 
servisiranjem vašega izdelka boste zagotovili njegovo optimalno delovanje. 
Tako boste preprečili tudi nepredvidene izpade stroja, kar je povezano  
s precejšnjo porabo časa in posledično denarja.
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FILOZOFIJA NAČRTOVANJA

KO NAŠ DIZAJN POSTANE TAKO 
NARAVEN, DA SPLOH NI OPAZEN, 
SMO DOSEGLI SVOJ CILJ
Koncept Husqvarninega načrtovanja izdelkov, ki postavlja v ospredje uporabnika in je optimiziran 
glede na opravilo, je povsem preprost: Nič vas ne sme ovirati pri doseganju največje produktivnosti. 
Vaš stroj Husqvarna mora delovati kot podaljšek vas samih in vaših namer. Ko vse deluje tako tekoče, 
da niti ne opazite, imate popoln nadzor nad dogajanjem. Iz tega razloga pri snovanju naših strojev, 
zaščitne opreme, dodatne opreme in storitev upoštevamo vsak vidik vašega delovnega dne.  
Tega vodila se držimo tako pri bencinskih kot tudi akumulatorskih strojih.

 Intenzivno preizkušanje.
Preden prispejo na trg, so vsi novi stroji podvrženi temeljitemu 
preizkušanju. Preizkušamo jih več tisoč ur, da se prepričamo, da so 
zanesljivi, še zlasti, kar se tiče zmogljivosti motorja in pogonskih 
sistemov. Preverimo tudi trdnost elementov za dušenje tresljajev,  
da zagotovimo, da tresljaji ne presegajo priporočenih ravni.

PRODUKTIVNA ZMOGLJIVOST
Vsi profesionalni izdelki Husqvarna so razviti,  
da zdržijo dolgotrajne visoke obremenitve v 
ekstenzivni komercialni uporabi.

ROBUSTNA VZDRŽLJIVOST
Husqvarna načrtuje vse mehansko izpostavljene 
sestavne dele tako, da zdržijo intenzivno obrabo  
in udarce, ne da bi se zlomili.

OPTIMALNO RAVNOTEŽJE
Domišljene rešitve in optimalno razporejeno 
težišče so zelo znani Husqvarnini atributi, ki 
zmanjšujejo obremenitev uporabnika.

NIZKA RAVEN HRUPA IN 
TRESLJAJEV
Kar se tiče soočanja z zdravstvenimi in varnostnimi 
vprašanji, kot so hrup in tresljaji, je Husqvarna ena 
vodilnih na tem področju.

ENOSTAVEN ZAGON
Ne glede na izvedbo zagonske naprave, ki je lahko 
v obliki vrvice, gumba ali tipke, so vsi Husqvarnini 
stroji zasnovani za hiter in enostaven zagon. 

INOVATIVNE REŠITVE
Številne Husqvarnine inovacije, ki olajšajo 
vsakodnevno delo profesionalnih uporabnikov,  
so sčasoma postale standardi v industriji.

VISOKA STOPNJA VARNOSTI
Varnostne rešitve, ki ščitijo uporabnike in mimoidoče, 
so pri snovanju naših izdelkov vedno na prvem 
mestu.

MINIMALNA POTREBA  
PO SERVISIRANJU
Dolgi servisni intervali in dostopne servisne točke 
omogočajo, da servis strojev Husqvarna ne traja 
predolgo, zato jih v najkrajšem možnem času lahko 
začnete spet uporabljati.

UČINKOVITO ROKOVANJE
V aplikaciji Fleet Services dobite nasvete o učinko-
vitem rokovanju z opremo, tako da bosta obraba in 
poraba goriva čim manjši. 
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KAKO LAHKO NAREDITE TOLIKO  
V TAKO KRATKEM ČASU IN S TAKO 
MAJHNIM NAPOROM?
Husqvarna že od leta 1950 razvija in izpopolnjuje 
koncept svojih dvotaktnih bencinskih motorjev v mo-
deren standard današnjega časa: visoka zmogljivost, 
majhna teža in inovativna tehnologija. Odlikujejo se  
z enostavnim zagonom, uporabo in servisiranjem,  
ki ga lahko izvaja vsakdo, ki je ustrezno usposobljen, 
ter porabo goriva in emisijami izpušnih plinov, ki so 
zmanjšane na minimum. 

Naša tehnologija motorjev še vedno zasleduje isti 
osnovni princip: en valj, en bat in dva takta. Zaradi 
stoodstotne zanesljivosti lahko naši stroji Husqvarna, 
kot so gozdarski obrezovalniki, kose na nitko, višinski 
obrezovalniki, motorne žage, obrezovalniki žive meje, 
motorni rezalniki in pihalniki, iz vsake kapljice goriva 
iztisnejo kar največ.

FILOZOFIJA NAČRTOVANJA

Trpežna zasnova.
Profesionalni bencinski motorji Husqvarna so zasnovani za nemoteno 
delovanje. Robustna zasnova ročičnih gredi, ležajev, ohišij motorja, 
prenosnih mehanizmov in zobnikov prispeva k vzdržljivosti in 
zanesljivosti delovanja.

MANJ GORIVA IN EMISIJ
Naša patentirana tehnologija motorjev X-Torq® 
uporablja za splakovanje izpušnih plinov zrak  
namesto mešanice zraka in goriva. Zaradi tega je 
poraba goriva manjša, emisije izpušnih plinov pa  
so nižje v primerjavi z običajnimi 2-taktnimi motorji.

ENOSTAVEN ZAGON
Funkcija Smart Start zmanjša upor zagonske vrvice, 
kar pripomore k varnejšemu in enostavnejšemu  
zagonu.

OPTIMALNE NASTAVITVE
Zaradi naših samodejno nastavljenih motorjev  
se lahko osredotočite na delo in pozabite na ročno 
nastavljanje uplinjača.

NIZKA RAVEN TRESLJAJEV
Naš sistem proti tresljajem Low Vib poskrbi za to,  
da ste pozorni in produktivni tudi pri dolgotrajni 
uporabi. Dobro preizkušeni dušilni elementi učinko-
vito izolirajo ročaje od škodljivih tresljajev.

DOLGI SERVISNI INTERVALI
Sistem Air Injection™ je napreden sistem, ki za  
ločevanje prahu iz polnilnega zraka izkorišča  
centrifugalno silo, preden pride v zračni filter, kar 
omogoča daljše intervale za čiščenje filtra.

SUROVA MOČ
Naši visoko učinkoviti motorji razvijejo polno moč  
in velike pospeške z največjim navorom preko  
širšega območja vrtljajev. Tako zagotavljajo surovo 
moč, ko jo najbolj potrebujete!

13
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AKUMULATOR 536LiRX / 536LiLX

LAHEK GROB

BLi300 2 h 30 min 1 h 15 min

BLi200 1 h 20 min 40 min

BLi100 35 min 20 min

BLi940X 7 h 3 h 30 min

BLi520X 3 h 50 min 1 h 50 min

ČAS DELOVANJA Z ENIM POLNJENJEM

Akumulatorski obrezovalnik žive meje
vključno z 2 akumulatorjema in 1 polnilnikom

Bencinski obrezovalnik žive meje
vključno z gorivom

St
ro

šk
i

Meseci

Prelom

MAJHNA INVESTICIJA – VELIK DONOS
Polnjenje akumulatorja stane le delček tistega, kar stane polnjenje 
rezervoarja z gorivom.

SERIJA AKUMULATORSKIH STROJEV 
ZDRUŽUJE VISOKO ZMOGLJIVOST  
IN NIZKE STROŠKE OBRATOVANJA
Husqvarnina paleta profesionalnih akumulatorskih 
strojev je zasnovana za uporabnike, ki imajo radi tiho 
delovanje brez izpušnih plinov ter enostavno uporabo, 
ne da bi se pri tem morali odpovedati zmogljivosti ali 
produktivnosti. Skoraj neslišno delovanje naših aku-
mulatorskih strojev omogoča delo na območjih in ob 
času, ko delo z bencinskimi stroji preprosto ni dovoljeno, 
celo v notranjih prostorih, npr. športnih centrih in  
koncertnih dvoranah.

FILOZOFIJA NAČRTOVANJA

PRODUKTIVNOST
Moč, navor in čas delovanja akumulatorja so prila-
gojeni za profesionalne potrebe.

EKONOMIČNOST
Pri vseh strojih lahko uporabljate enak integriran 
akumulator ali nahrbtni akumulator. Polnjenje 
akumulatorja stane le delček tistega, kar stane 
polnjenje rezervoarja z gorivom.

ODPORNOST PROTI 
VREMENSKIM VPLIVOM
Paleta profesionalnih akumulatorskih strojev 
Husqvarna je zasnovana za uporabo v vsakem 
vremenu. Stroji so kos dežju in tudi visokim 
temperaturam okolice.*

SKORAJ NESLIŠNO 
DELOVANJE
Uporabno pri delu na območjih, ki so občutljiva  
za hrup, ter v poznih ali zgodnjih urah.

ZDRŽLJIVOST
Akumulatorji z dolgo življenjsko dobo z vsaj  
1500 polnilnimi cikli. Pametne lastnosti ščitijo  
pred pregretjem, prenapolnjenjem in globoko 
izpraznitvijo.

ZANESLJIVOST 
Brezkrtačni motor je zasnovan, da zdrži celotno  
življenjsko dobo izdelka brez vzdrževanja. Zagota-
vlja velik in enakomeren navor, ki zadošča za 
košnjo močnejše in vlažne trave.

*  Uporaba v ekstremnih vremenskih pogojih lahko povzroči začasno nedelovanje  
funkcij. Polnilniki so namenjeni samo za notranjo uporabo.

Profesionalna serija akumulatorskih strojev Husqvarna 
se odlikuje z močjo, zmogljivostjo in intuitivno obliko, 
ki jih lahko pričakujete samo od Husqvarne. Stroji so 
lahki ter zasnovani za udobno, enostavno in dolgotrajno 
uporabo. Ker so precej tihi in izpolnjujejo tudi najstrožje 
okoljske predpise, jih lahko uporabljate kjerkoli in kadar-
koli. S skoraj ničelnimi tekočimi stroški in dolgo življenj-
sko dobo baterije ste lahko bolj produktivni in dosegate 
rezultate, ki jih od vas pričakujejo vaše stranke.
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NAŠE MOTORNE KOSE NE 
PRIZANAŠAJO NIČEMUR,  
RAZEN VAM
Paleta motornih kos in kos na nitko Husqvarna je zasnovana za najbolj zahtevna opravila. 
Te kose niso le zanesljive, zmogljive in učinkovite, ampak tudi dobro uravnotežene in 
enostavne za rokovanje. Z njimi opravite več v krajšem času.

Izjemno  
udobno delo.

Želimo vam omogočiti lažje in učinkovitejše delo. Iz tega razloga smo 
ročaj nagnili za sedem stopinj, kar pripomore k temu, da je rezalna 
oprema vedno neposredno pred vami in lahko kosite z manj napora. 
Ta rešitev omogoča tudi, da delate z enakomernimi zamahi na obeh 
straneh telesa. Naši nosilni stebri so izjemno visoki. Veliko strojev ima 
ročaj razporejen na 15 cm visokem stebru. Tako lahko delate v vzrav-
nanem in udobnem položaju, ki zagotavlja tudi veliko prostora za noge. 
To vam bo prišlo prav še posebej pri delu na pobočjih.

Povečajte površino košnje,  
ne da bi se premaknili.

Z našimi motornimi kosami lahko kosite precej večje površine v primerjavi 
z večino drugih strojev. Razlog je v optimiziranem prenosnem 
mehanizmu in zmogljivem motorju z ugodnim prestavnim razmerjem. 
Tako ima stroj dovolj moči, da vrti daljšo nitko, s čimer se pridobi večji 
premer košnje na vrtljaj.

Pravi kot za  
učinkovito čiščenje.

Naši kotni prenosi so nagnjeni, kar olajša košnjo trave. Natančni izračuni 
in empirične študije so pokazale, da je za ljudi povprečne višine 
optimalen kot od 24 do 35 stopinj. Ta kot zagotavlja, da se rezilo ne 
dotika tal, ampak drsi preko trave, zato lahko dosegate kar najboljše 
rezultate košnje.

MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

Zmogljive in lahke 
akumulatorske kose na nitko. 

Husqvarnin brezkrtačni elektromotor akumulatorske kose na nitko je 
zatesnjen in ne potrebuje vzdrževanja. Polno moč razvije že pri 
ničelnih vrtljajih in se odlikuje po zavidljivi zmogljivosti tudi pri košnji 
grobe trave in grmovja. Motor se lahko vrti v obe smeri, kar omogoča 
usmerjanje odrezkov trave stran od prehodov in cvetličnih gred.
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Kombiniran ščitnik se lahko uporablja  
za košnjo z rezilom za travo kot tudi za 
košnjo s kosilno glavo.

Posebna zasnova oprtnika obsega  podložene 
naramnice in vbočeno podporno ploščo  
v hrbtnem delu za kar  najboljšo oporo.

TEHNIČNI PODATKI 545RXT

Prostornina valja, cm³ 45,7

Moč, kW * 2,1

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 3,2/2,9

Teža (brez rezalne opreme), kg 8,5

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109,

TEHNIČNI PODATKI 545RX

Prostornina valja, cm³ 45,7

Moč, kW * 2,1

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 3,2/2,9

Teža (brez rezalne opreme), kg 8,8

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109,

TEHNIČNI PODATKI 555RXT

Prostornina valja, cm³ 53,3

Moč, kW * 2,8

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 1,5/1,6

Teža (brez rezalne opreme), kg 9,2

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109,

HUSQVARNA 555RXT

Naša najzmogljivejša motorna kosa  
za najbolj zahtevna opravila.

TEHNIČNI PODATKI 553RBX

Prostornina valja, cm³ 50,6

Moč, kW * 2,3

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 2,7/3,8

Teža (brez rezalne opreme), kg 12,1

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

HUSQVARNA 553RBX

Nahrbtna motorna kosa za lažje 
delo na neravnih površinah.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo  
goriva in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta   
k prijetnejšim delovnim pogojem.

■■ Funkcija Autotune™ uravnava razlike v gorivu, višini, vlagi in temperaturi 
okolice, kar pripomore k prihranku časa in povečani moči. 

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik Balance XT™ je vključen.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Optimalna dolžina vodilne cevi in kotni prenos s kotom 35 stopinj 
 omogočata lažje upravljanje stroja. Zaradi navedenih lastnosti rezalna 
oprema reže vzporedno s tlemi, kar daje najboljše rezultate.

■■ Nagnjen in udoben ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ Visok in nagnjen nosilni steber zagotavlja uporabniku večjo svobodo 
 gibanja in več prostora za noge, še zlasti na pobočjih.

■■ Ker je rezervoar za gorivo nameščen pred motorjem, je stroj  
izjemno uravnotežen.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo goriva 
in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta   
k prijetnejšim delovnim pogojem.

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik Balance X™ je vključen.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Optimalna dolžina vodilne cevi in kotni prenos s kotom 35 stopinj 
 omogočata lažje upravljanje stroja. Zaradi navedenih lastnosti rezalna 
oprema reže vzporedno s tlemi, kar daje najboljše rezultate.

■■ Nagnjen in udoben ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ Visok in nagnjen nosilni steber zagotavlja uporabniku večjo svobodo 
 gibanja in več prostora za noge, še zlasti na pobočjih.

■■ Ker je rezervoar za gorivo nameščen pred motorjem, je stroj  
izjemno uravnotežen.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo goriva 
in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta  
k prijetnejšim delovnim pogojem.

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik Balance XT™ je vključen.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Optimalna dolžina vodilne cevi in kotni prenos s kotom 35 stopinj 
 omogočata lažje upravljanje stroja. Zaradi navedenih lastnosti rezalna 
oprema reže vzporedno s tlemi, kar daje najboljše rezultate.

■■ Nagnjen in udoben ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ Visok in nagnjen nosilni steber zagotavlja uporabniku večjo svobodo 
 gibanja in več prostora za noge, še zlasti na pobočjih.

■■ Ker je rezervoar za gorivo nameščen pred motorjem, je stroj  
izjemno uravnotežen.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo goriva 
in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Kotni prenos v preizkušeni kombinaciji z vzdržljivo kosilno glavo 
 zagotavljata brezskrbno delo. 

■■ Ergonomsko oblikovan ročaj je enostavno nastavljiv, zato omogoča 
preprosto upravljanje pri uporabi stroja pod različnimi koti.

■■ Prilagodljiva povezava med oprtnikom in motorjem olajša prosto gibanje 
z boki in zagotavlja boljši delovni položaj na neravnih površinah in 
nagnjenem terenu.

■■ Kombiniran ščitnik se lahko uporablja tako za košnjo z rezilom za travo 
kot tudi za košnjo s kosilno glavo.

■■ Vključuje ergonomsko oblikovan oprtnik s podporno ploščo za boljšo 
podporo in podložene naramnice.

■■ S črpalko za gorivo je zagon motorja povsem preprost.

MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

Funkcija AutoTune™ uravnava razlike v 
gorivu, višini, vlagi in temperaturi okolice, 
kar pripomore k prihranku časa in povečani 
moči.

Dobro prilagojena dolžina vodilne cevi  
za bolj učinkovito čiščenje.

X-Torq motorna tehnologija zagotavlja 
večjo moč in dobre pospeške. Odlikuje se 
tudi po manjši porabi goriva in nižjih emisijah 
izpušnih plinov.

Dobra uravnoteženost in majhna teža za 
večjo okretnost in manj naporno delo.

Povečan premer košenja za bolj 
učinkovito delo.

Velik rezervoar za gorivo pomeni manj 
prekinitev za dolivanje goriva.

HUSQVARNA 545RXT

Motorna kosa z velikim navorom  
in učinkovito funkcijo Autotune™.

HUSQVARNA 545RX

Zmogljiva motorna kosa, primerna  
za dolgotrajno delo.
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■■ Opremljena s 4-taktnim motorjem, ki deluje samo na bencin. 

■■ Kombinirani ščitnik, ki se lahko uporablja tako s kosilno glavo  
kot tudi z rezilom za travo, je standardna oprema.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Vključno z oprtnikom Balance 35.

■■ S črpalko za gorivo je zagon motorja povsem preprost.

TEHNIČNI PODATKI 524R

Prostornina valja, cm³ 25

Moč, kW * 0,8

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 2,9/3,1

Teža (brez rezalne opreme), kg 5,5

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

HUSQVARNA 524R

Motorna kosa za košnjo tako fine trate  
kot tudi visoke trave.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo goriva 
in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta  
k prijetnejšim delovnim pogojem (velja za 525RXT).

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik Balance 55 je vključen (velja za 525RXT).

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Kotni prenos pod naklonom 35 stopinj omogoča delovanje rezalne 
 opreme vzporedno s tlemi.

■■ Nagnjen in udoben ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ Visok in nagnjen nosilni steber zagotavlja uporabniku večjo svobodo 
 gibanja in več prostora za noge, še zlasti na pobočjih.

■■ S črpalko za gorivo je zagon motorja povsem preprost.

HUSQVARNA 525RXT/525RX

Lahki in učinkoviti motorni  
kosi za enostavno uporabo.

TEHNIČNI PODATKI 525RXT 525RX

Prostornina valja, cm³ 25,4 25,4

Moč, kW * 1,0 1,0

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 1,8/1,9 2,1/2,3

Teža (brez rezalne opreme), kg 5,4 5,1

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo  
goriva in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta  
k prijetnejšim delovnim pogojem.

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik je vključen.

■■ Kotni prenos pod naklonom 35 stopinj omogoča delovanje rezalne 
 opreme vzporedno s tlemi.

■■ Nagnjen in udoben ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ Visok in nagnjen nosilni steber zagotavlja uporabniku večjo svobodo 
 gibanja in več prostora za noge, še zlasti na pobočjih.

■■ S črpalko za gorivo je zagon motorja povsem preprost.

HUSQVARNA 535RXT/535RX

Produktivni, zanesljivi in  
udobni motorni kosi.

TEHNIČNI PODATKI 535RXT 535RX

Prostornina valja, cm³ 34,6 34,6

Moč, kW * 1,6 1,6

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 2,4/3,1 3,4/4,1

Teža (brez rezalne opreme), kg 6,2 6,1

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

Visok in nagnjen nosilni steber za več 
prostora za noge pri delu na pobočjih.

Kotni prenos kosilne glave je optimiziran, 
tako da se uporabnik povprečne višine z 
rezilom tal ne bo dotikal, kar omogoča  
nemoteno delovanje.

Kombiniran ščitnik se lahko uporablja tako 
za rezilo kot tudi za kosilno glavo.

Nagnjen in udoben ročaj zagotavlja idealen 
delovni položaj ter udoben oprijem.

X-Torq motorna tehnologija zagotavlja 
večjo moč in dobre pospeške. Odlikuje se 
tudi po manjši porabi goriva in nižjih emisijah 
izpušnih plinov.

Model 524R je opremljen s 4-taktnim mo-
torjem z velikim navorom – tako vam ni 
treba goriva mešati z oljem.
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■■ Pri nas razvit brezkrtačni motor zagotavlja veliko moč za veliko 
zmogljivost košnje v zahtevnih pogojih.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično zmogljivost  
pri visokih temperaturah.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši čas obratovanja brez menjave 
akumulatorja.

■■ Intuitivna tipkovnica omogoča enostavnejša zagon in izklop stroja.

■■ Obojestransko vrtenje kosilne glave, ki preprečuje, da bi se pokošena 
trava znašla na prehodih.

■■ Kosilna glava z dvema nitkama s funkcijo Tap‘n Go za hitro in enostavno 
podaljševanje nitke.

■■ Kosilna glava T25B je standardna oprema – jekleno rezilo za košnjo 
močnejše podrasti pa je na voljo kot dodatna oprema. 

■■ Pri nas razvit brezkrtačni motor zagotavlja veliko moč za dobro 
zmogljivost rezanja v zahtevnih pogojih.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično zmogljivost  
pri visokih temperaturah.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši čas obratovanja brez menjave 
akumulatorja.

■■ Intuitivna tipkovnica omogoča enostavnejša zagon in izklop stroja.

■■ Obojestransko vrtenje kosilne glave, ki preprečuje, da bi se pokošena 
trava znašla na prehodih.

■■ Kosilna glava z dvema nitkama s funkcijo Tap‘n Go za hitro in enostavno 
podaljševanje nitke.

■■ Jekleno rezillo za košnjo močnejše podrasti in kosilna glava T25B sta 
standardna oprema. 

■■ Visok in nagnjen nosilni steber s širokim ročajem zagotavlja večjo 
svobodo gibanja in več prostora za noge, še zlasti pri delu na pobočjih.

■■ Udoben oblazinjen oprtnik je priložen.

HUSQVARNA 536LiLX

Učinkovita in lahka akumulatorska  
kosa na nitko.

HUSQVARNA 536LiRX

Zmogljiva akumulatorska motorna  
kosa z jeklenim rezilom in kosilno glavo  
za zahtevno delo.

MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

St
ro

šk
i

Meseci

vključno z 2 akumulatorjema in 1 polnilnikom

vključno z gorivom

AKUMULATORSKA MOTORNA KOSA

BENCINSKA MOTORNA KOSA

Prelom

TEHNIČNI PODATKI 536LiRX

Širina košnje, cm 40

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

,
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 1,2/0,7

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 3,8

Priporočen akumulator: BLi200 in BLi300, nahrbtna akumulatorja BLi520X in BLi940X. 

TEHNIČNI PODATKI 536LiLX

Širina košnje, cm 40

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

,
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 1,2/0,7

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 3

Priporočen akumulator: BLi200 in BLi300, nahrbtna akumulatorja BLi520X in BLi940X. 

Zatesnjen brezkrtačni elektromotor, razvit 
v Husqvarni, ne potrebuje vzdrževanja. 
Zagotavlja veliko moč za dobro zmoglji-
vost rezanja v zahtevnih pogojih.

Z edinstveno kosilno glavo Husqvarna z 
obojestranskim vrtenjem lahko spreminjate 
smer vrtenja, s čimer preprečite, da bi se 
pokošena trava znašla na prehodih ali 
cvetličnih gredah.

Preklopite z nitke na jekleno rezilo za travo 
na površinah z visoko travo.

Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih 
akumulatorjev omogoča zdržljivost in od-
lično zmogljivost pri visokih temperaturah.

Majhna investicija – velik donos.
Polnjenje akumulatorja stane le delček tistega, kar stane polnjenje 
rezervoarja z gorivom. Vaša točka preloma je odvisna od vrste 
stroja, ki ga uporabljate in od pogostosti uporabe. Na spletni strani 
husqvarna.com najdete računalnik točke preloma, s katerim  
si lahko izračunate svojo točko preloma.
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AKUMULATOR 536LiLX/536LiRX

LAHEK GROB

BLi300 2 h 30 min 1 h 15 min

BLi200 1 h 20 min 40 min

BLi100 35 min 20 min

BLi940X 7 h 3 h 30 min

BLi520X 3 h 50 min 1 h 50 min

Časi delovanja ustrezajo času obratovanja in vključujejo: dejansko obratovanje, osnovno vzdrževanje in premikanje /plezanje, potrebno za splošna opravila.

KOLIKO ČASA ZDRŽI AKUMULATOR?

MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

Domišljena dodatna oprema za lažje delo.

HITRI POLNILNIKI QC500 / QC330 /QC80

S hitrimi polnilniki Husqvarna lahko zelo hitro 
napolnite vaše akumulatorske stroje Husqvarna. 
Čas polnjenja je odvisen od velikosti polnilnika in 
kapacitete akumulatorja. Spodnja preglednica 
prikazuje čase polnjenja vseh polnilnikov in 
akumulatorjev Husqvarna.

Polnilniki za vsak namen.

ŠE BOGATEJŠA PALETA 
AKUMULATORJEV

PRETVORNIK VI600F

Omogoča hitro polnjenje vaših akumulatorskih 
strojev Husqvarna na terenu s pretvorbo 
enosmerne napetosti 12 V iz kakršnega koli 
svinčevega akumulatorja v izmenično napetost 
220 V. Za hitra polnilnika QC330 in QC500.

ŠKATLA ZA AKUMULATORJE

Škatla za varen prevoz in shranjevanje Husqvarninih 
akumulatorjev, polnilnikov in ostalih dodatkov. Je 
popolnoma združljiva s sistemom Systainer.

TORBA ZA BATERIJO BLi

Ohranja akumulatorje tople tudi pozimi, kar 
zagotavlja kar najdaljši čas delovanja. Učinkovito 
absorbira udarce in ščiti pred prahom, umazanijo 
in vlago. Se lahko pritrdi na pas. Primerna za 
akumulatorje BLi80, BLi150, BLi100 in BLi200.

BOČNA OPORA

Bočna opora za oprtnik za nahrbtne akumulatorje. 
Za udobnejši in bolj sproščen delovni položaj ter 
manjšo obremenitev ramen in rok.

* Priporočljiva globoka praznitev akumulatorja.

12 V TERENSKI POLNILNIK QC80F

Omogoča polnjenje vaših akumulatorskih strojev 
Husqvarna na terenu s pomočjo obstoječe 12 V 
vtičnice v vašem avtomobilu ali tovornjaku.

Naj ima vsak  
član ekipe svoj 
lastni oprtnik. 
Ko si člani ekipe delijo nahrbtne akumula-
torje, lastni oprtniki omogočajo hitro  
odstranitev in zamenjavo akumulatorjev, 
medtem ko oprtnik ostane optimalno  
prilagojen. 

TEHNIČNI PODATKI BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Tip Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapaciteta, Ah 26,1 14,4 9,3 5,0 2,5

Energija, Wh 940 520 335 180 90

Teža, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Daljši čas delovanja – za večjo produktivnost.

HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

Velik Li-onski akumulator zagotavlja dolgotrajno delovanje in vrhunsko zmogljivost ter omogoča 
učinkovito delo z malo prekinitvami za polnjenje akumulatorja. Široke podložene naramnice in bočna 
opora za udobno uporabo oprtnika tudi pri dolgotrajnem delu. Več možnosti nastavitve za različno 
visoke uporabnike. Adapter za akumulator ustreza vsem ročnim akumulatorskim strojem Husqvarna.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi300

Vrhunski akumulator, ki nudi dolg čas delovanja 
in ima odlično razmerje kapaciteta/teža. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. 9,3 Ah.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi200

Podaljšan čas delovanja in odlična zdržljivost. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. 5,0 Ah.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi100

Dolg čas delovanja in majhna teža. Opremljen  
je z indikatorjem polnjenja s 4 LED diodami in 
dobrim hlajenjem ter primeren za delovanje  
v vsakem vremenu. 2,5 Ah.

Stroji so lahki ter zasnovani za udobno, enostavno in dolgotrajno uporabo. Ker so precej tihi, jih lahko 
uporabljate kjerkoli in kadarkoli.

NOVO!
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Hitra zamenjava.
Pametna zasnova s hitrimi spojkami olajša zamenjavo priključkov,  
zato ne izgubljate dragocenega časa.

Brez kompromisov.
Motorji skupaj s priključki so tako zmogljivi in učinkoviti kot običajne  
kose na nitko, višinski obrezovalniki, obrezovalniki žive meje, itd.  
So zanesljivi sodelavci, ki opravljajo delo kjerkoli in kadarkoli.

Naše kombinirane kose so v vseh pogledih pametna investicija. 
Tako vam pred odhodom na delo ni potrebno na prikolico 
 naložiti več različnih strojev. Samo dolijete gorivo in zaženete 
en sam stroj. Omogočajo hitro in enostavno zamenjavo različ-

nih priključkov, tako da se lahko spoprimete z različnimi opravili 
in porabite manj časa in denarja za vzdrževanje in servisiranje, 
kar je le nekaj prednosti uporabe kombinirane kose.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo  
goriva in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Priključki za košnjo trave, obrezovanje žive meje, obrezovanje  
dreves, pometanje, obdelovanje zemlje in košnjo robov trate. 

■■ Gred je deljiva, zato je prenašanje in shranjevanje lažje. 

■■ S črpalko za gorivo je zagon motorja povsem preprost.

■■ Ergonomsko oblikovan okrogel ročaj zagotavlja preprosto  
upravljanje pri uporabi stroja pod različnimi koti.

HUSQVARNA 525LK

Učinkovita kombinirana kosa  
za vse vrste delovnih nalog.

TEHNIČNI PODATKI 524LK

Prostornina valja, cm³ 25

Moč, kW * 0,8

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 4,1/4,1

Teža (brez rezalne opreme), kg 5,4

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

TEHNIČNI PODATKI 525LK

Prostornina valja, cm³ 25,4

Moč, kW * 1,0

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 3,0/3,3

Teža (brez rezalne opreme), kg 4,7

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

■■ Vzržljiv 4-taktni motor z velikim navorom in nizko porabo goriva.

■■ Deluje na bencin, zato ni potrebe po mešanju olja in bencina. 

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Priključki za košnjo trave, obrezovanje žive meje, obrezovanje dreves, 
pometanje, obdelovanje zemlje in košnjo robov trate.

■■ Gred je deljiva, zato je prenašanje in shranjevanje lažje.

■■ Črpalka goriva odstrani zrak iz uplinjača in sistema za dovod goriva  
za enostavnejši zagon.

■■ Ergonomsko oblikovan okrogel ročaj zagotavlja preprosto upravljanje  
pri uporabi stroja pod različnimi koti.

HUSQVARNA 524LK

Lahka, visoko zmogljiva kombinirana  
kosa s 4-taktnim motorjem.

Shranjevanje in prenašanje kose je zaradi 
deljive gredi zelo preprosto.

MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

UČINKOVITE KOMBINIRANE  
KOSE ZA RAZLIČNE POTREBE

X-Torq motorna tehnologija zagotavlja 
večjo moč in dobre pospeške. Odlikuje se 
tudi po manjši porabi goriva in nižjih emisijah 
izpušnih plinov.

Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter 
zagon z manjšim uporom zagonske vrvice.

Stroje lahko opremite s priključki za košnjo 
trave, obrezovanje žive meje, obrezovanje 
dreves, pometanje, obdelovanje zemlje in 
košnjo robov trate.
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1. VIŠINSKI OBREZOVALNIK PA 1100

Zagotavlja dodatni doseg. Omogoča 
 obrezovanje vej z debelino do 15 cm. 

2. KULTIVATOR CA 230

Idealen priključek za obdelavo zemlje 
cvetličnih gredic in okoli dreves.

3. ROBILNIK EA 850

Za brezhibno oblikovane robov trat,  
poti in cvetličnih gred.

4.  OBREZOVALNIKA ŽIVE MEJE  
HA 850/HA 110

Rezanje ravnih robov odslej ni več problem. 
Na voljo v dveh različnih dolžinah za  
različne pogoje obrezovanja.

5.  PRIKLJUČEK Z LISTOM KROŽNE 
ŽAGE CSA 850-24

Za čiščenje grmovja in manjših dreves. 
Komplet obsega gred, ščitnik in list krožne 
žage Scarlett 200–22.

6.  PRIKLJUČEK Z NOŽEM ZA TRAVO 
BCA 850-24

Za košnjo visoke trave. Komplet obsega 
gred, ščitnik prenosa in rezilo za travo 
Multi 255-4 vključno s podložko.

7.  PRIKLJUČEK S KOSILNO GLAVO  
TA-850

Za košnjo običajne trave. Komplet obsega 
gred, ščitnik in kosilno glavo T35.

8. RAHLJALNIK DT 600

Novi rahljalnik odstranjuje mah na trati. 
Ščitnik je priložen standardno.

9.  PRIKLJUČEK ZA POMETANJE  
SR 600-2

Zmogljiva gumijasta metlica za čiščenje 
peska in proda s poti, prehodov in trat. 
Ščitnik je priložen standardno. Zamenjava 
za BA 600.

10. PODALJŠEK EX 780

Podaljšek gredi za povečanje dosega,  
ki znaša skoraj 80 cm.

11. PIHALNIK BA 101

Zmogljiv pihalnik za čiščenje listja, smeti in 
koščkov trave s poti in prehodov Zamenjava 
za pihalnik BAC.

12. ŠČETKA BR 600

Robustna ščetka za odstranjevanje 
umazanije s poti, prehodov in celo 
globokih špranj. Ščitnik je priložen 
standardno.

Priključki za 
kombinirane kose LK.
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Visok nosilni steber ročajev zagotavlja več 
prostora za noge pri delu na pobočjih.

Kotni prenos v preizkušeni kombinaciji  
z vzdržljivo kosilno glavo za brezskrbno 
delo.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo  
goriva in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Priključki „Click-on“ s kosilno glavo, rezilom za travo in listom  
krožne žage.

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta  
k prijetnejšim delovnim pogojem.

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik je vključen.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Gred je deljiva, zato je prenašanje in shranjevanje lažje.

■■ Nagnjen in udoben ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ Visok in nagnjen nosilni steber zagotavlja uporabniku večjo svobodo 
 gibanja in več prostora za noge, še zlasti na pobočjih.

■■ S črpalko za gorivo je zagon motorja povsem preprost.

HUSQVARNA 525RK

Zmogljiv in zelo prikladen kombiniran stroj za enostavno uporabo.

TEHNIČNI PODATKI 525RK

Prostornina valja, cm³ 25,4

Moč, kW * 1,0

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 2,1/1,9

Teža (brez rezalne opreme), kg 5,6

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

Priključki za kombinirane kose RK.
1.  PRIKLJUČEK Z NOŽEM ZA TRAVO  

BCA 850-24

Za košnjo visoke trave. Komplet obsega gred, 
ščitnik prenosa in rezilo za travo Multi 255-4 
vključno s podložko.

2. S KOSILNO GLAVO TA-850

Za košnjo običajne trave. Komplet obsega gred, 
ščitnik in kosilno glavo T35.

3. KULTIVATOR CA 230

Idealen priključek za obdelavo zemlje cvetličnih 
gredic in okoli dreves.

4.  PRIKLJUČEK Z LISTOM KROŽNE ŽAGE  
CSA 850-24

Za čiščenje grmovja in manjših dreves. Komplet 
obsega gred, ščitnik in list krožne žage Scarlett 
200–22.

5. PIHALNIK BA 101

Zmogljiv pihalnik za čiščenje listja, smeti in 
 koščkov trave s poti in prehodov. Zamenjava  
za pihalnik BAC.

6. PRIKLJUČEK ZA POMETANJE SR 600-2

Zmogljiva gumijasta metlica za čiščenje peska  
in proda s poti, prehodov in trat. Ščitnik je priložen 
standardno. Zamenjava za BA 600.

7. ŠČETKA BR 600

Robustna ščetka za odstranjevanje umazanije  
s poti, prehodov in celo globokih špranj. Ščitnik  
je priložen standardno.

8. RAHLJALNIK DT 600

Novi rahljalnik odstranjuje mah na trati. Ščitnik  
je vključen.

MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter 
zagon z manjšim uporom zagonske vrvice.

Intuitivni elementi za upravljanje čoka in 
odstranjevanje zraka iz uplinjača so lahko 
dostopni.
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PRIKLJUČEK GTA 850-28

Za košnjo običajne trave. Komplet obsega 
gred, ščitnik in kosilno glavo T35.

PRIKLJUČEK Z NOŽEM ZA TRAVO  
BCA 850-28 

Za košnjo visoke trave. Komplet obsega 
gred, ščitnik prenosa in rezilo za travo 
Multi 300-3 vključno s podložko.

PRIKLJUČEK Z LISTOM KROŽNE  
ŽAGE CSA 850-28

Za čiščenje grmovja in manjših dreves. 
Komplet obsega gred, ščitnik in list krožne 
žage Scarlett 200–22 (ni na voljo  
za 543RBK).

■■ Priključki „Click-on“ s kosilno glavo, rezilom za travo in listom  
krožne žage.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo goriva 
in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Kotni prenos pod naklonom 35 stopinj omogoča kar najučinkovitejše 
 delovanje rezalne opreme vzporedno s tlemi.

■■ Kombiniran ščitnik se lahko uporablja tako za košnjo z rezilom za travo 
kot tudi za košnjo s kosilno glavo. 

■■ Nagnjen in udoben ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ S črpalko za gorivo je zagon motorja povsem preprost.

■■ Gred je deljiva, zato je prenašanje in shranjevanje lažje.

■■ Vključno z oprtnikom Balance 35.

HUSQVARNA 336RK

Robustna, zaneslijva in vsestranska  
motorna kosa.

■■ Priključki „Click-on“ s kosilno glavo in rezilom za travo.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo goriva 
in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Kotni prenos v preizkušeni kombinaciji z vzdržljivo kosilno glavo 
 zagotavljata brezskrbno delo. 

■■ Ergonomsko oblikovan ročaj je enostavno nastavljiv, zato omogoča 
preprosto upravljanje pri uporabi stroja pod različnimi koti.

■■ Prilagodljiva povezava med oprtnikom in motorjem olajša prosto gibanje  
z boki in zagotavlja boljši delovni položaj na neravnih površinah in 
nagnjenem terenu.

■■ Kombiniran ščitnik se lahko uporablja tako za košnjo z rezilom za travo 
kot tudi za košnjo s kosilno glavo.

■■ Vključuje ergonomsko oblikovan oprtnik s podporno ploščo za boljšo 
podporo in podložene naramnice.

■■ S črpalko za gorivo je zagon motorja povsem preprost.

TEHNIČNI PODATKI 336RK

Prostornina valja, cm³ 34,6

Moč, kW * 1,4

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 3,5/5,0

Teža (brez rezalne opreme), kg 7,4

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

TEHNIČNI PODATKI 543RBK

Prostornina valja, cm³ 40,1

Moč, kW * 1,47

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 4,8/4,6

Teža (brez rezalne opreme), kg 10,6

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 108–109.

HUSQVARNA 543RBK

Zmogljiva nahrbtna motorna kosa  
za različne potrebe čiščenja.

Kombinirani priključki za stroje RK/RBK.

X-Torq motorna tehnologija zagotavlja 
večjo moč in dobre pospeške. Odlikuje  
se tudi po manjši porabi goriva in nižjih 
emisijah izpušnih plinov.

Posebna zasnova oprtnika obsega podlo-
žene naramnice in vbočeno podporno 
ploščo v hrbtnem delu za kar  najboljšo 
oporo.

Kombiniran ščitnik se lahko uporablja tako 
za rezilo kot tudi za kosilno glavo.

Prilagodljiva povezava med oprtnikom  
in motorjem olajša prosto gibanje z boki  
in zagotavlja boljši delovni položaj na 
 neravnih površinah in nagnjenem terenu.
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Povečajte površino košnje,  
ne da bi se premaknili.

Z našimi motornimi kosami lahko kosite precej večje površine v 
primerjavi z večino drugih strojev. Razlog je v optimiziranem 
prenosnem mehanizmu in zmogljivem motorju z ugodnim prestavnim 
razmerjem. Tako ima stroj dovolj moči, da vrti daljšo nitko, s čimer se 
pridobi večji premer košnje na vrtljaj.

KOMPLET JEKLENEGA REZILA

Komplet vključuje J-ročaj in trizobo rezilo za  
gosto travo, a ne za olesenelo podrast. Idealno  
za čiščenje podrasti.

OPREMA ZA KOŠNJO OPREMA ZA KOŠNJO

NITKA ‘X’ FORCE™

‘X’ Force™ daje poudarek moči in trpežnosti za optimalno zmogljivost glede na čas rezanja. ‘X’ Force™ 
združuje novo formulo kopolimera z robustnim vzorcem na površini. Za več nitk obiščite spletno stran  
www.husqvarna.si.

Nitka Whisper X je do 50% 
tišja v primerjavi z drugimi 
nitkami enakega premera. 

Tap-n-Go – s kosilno glavo narahlo udarite 
ob tla, nitka se bo samodejno podaljšala.  

To omogoča prihranek na času.

Naše kosilne glave, nitke in rezila niso namenjena samo rezanju. Zaradi izredne zasnove, 
kakovostnih materialov in enostavne tehnologije nudijo tudi največjo zmogljivost, 
učinkovitost in varnost. 

IZBOLJŠAJTE ZMOGLJIVOST  
Z OPTIMALNO IZBIRO REZALNE 
OPREME

AVTOMATSKA KOSILNA GLAVA

Dolžina nitke se prilagaja samodejno, ko le  
ta postane prekratka za učinkovito košnjo. 
Izbrana je takšna dolžina, ki omogoča najboljšo 
zmogljivost. 

NOŽI ZA TRAVO 

Primerni za gosto, debelo travo, a ne za 
olesenelo rastje. Na voljo s 2, 3 ali 4 zobmi.

LISTI KROŽNE ŽAGE SCARLETT

Razviti v tesnem sodelovanju s 
profesionalnimi uporabniki. Zagotavljajo 
največjo zmogljivost rezanja in nizek nivo 
tresljajev. Na voljo z 22 ali 24 zobmi.

REZILA ZA TRAVO

Primerna za gosto, debelo travo, a ne  
za olesenelo rastje. Odrezana trava pade  
na rezalno ploščo in se poleže v vrsto.  
Na voljo s 4 ali 8 zobmi. 

EKO MAST HUSQVARNA

Za stožčaste zobnike motornih kos. Mast  
za mazanje gonil in zmanjšanje osnih sil. 
Biološko razgradljivo. 100 g

POLAVTOMATSKE KOSILNE GLAVE

S pomočjo funkcije Tap-n-go se nitka s pritiskom 
glave ob tla nastavi samodejno. Tako ni več 
potrebe po izklopu stroja. Modeli z oznako "X" 
imajo gumb s krogličnim ležajem, zato so 
zasnovani za daljšo življenjsko dobo. Model T35 
Universal vsebuje nastavke, s pomočjo katerih ga 
lahko namestite skoraj na vsako koso na nitko.

ALUMINIJASTA KOSILNA GLAVA

Robustna in zanesljiva kosilna glava s hitro in 
enostavno nastavitvijo nitke. Vzdrževanje je 
zmanjšano, nizka višina rezanja pa daje odlične 
rezultate košnje.

NA NASLEDNJIH STRANEH 
NAJDETE VODIČ OPREME  

ZA KOŠNJO >>

3534



ŠČITNIKI GLAVE ŠČITNIKI GLAVE ŠČITNIKI REZIL ŠČITNIKI REZILA 
ZA ŽAGANJE

ŠČITNIKI REZILA 
ZA ŽAGANJE

KOMPLETI

545 00 60-95 503 93 42-02 537 28 85-01 537 29 95-01 
200 mm (adapter vključ.)  

503 89 01-01 537 04 85-01 
vključ. B1 F1 22  

503 97 71-01 531 00 77-01 537 29 74-01 537 31 09-02 
200 mm (adapter vključ.) 

503 90 18-02 
(20 mm/1") 

537 04 85-02 
vključ. B1 F1 22  (USA) 

503 95 43-01 537 33 16-01 544 02 65-02 537 21 71-01 
200 mm 

502 15 70-02 
M12 (20 mm/1") 
Ballbearing  

952 71 56-16 
vključ. F1 22   

537 29 73-01 545 03 09-01 544 16 03-01 502 03 94-06 
225 mm 

503 89 01-02 
M12 

952 71 56-15 
vključ. F1 22  (USA) 

537 34 94-03 544 46 43-01 502 46 49-01 501 32 04-02 
200 mm (adapter vključ.) 

544 24 96-01 
vključ. B3 F4 22  
 

544 10 74-02 580 44 66-06 502 43 55-01 
225 mm (adapter vključ.) 

544 24 96-02 
vključ. B3 F4 22  (USA) 
 

502 46 50-01 587 37 50-01
Za priključek z rezilom.

574 47 95-01 587 37 50-02 
Za priključek z rezilom. 
(USA)

577 01 83-03

580 44 66-10 

REZALNA OPREMA PRIKLJUČKI

578 44 82-01 
Alloy

(fiksna) 
 

578 44 66-01 
T35X M12

(polavtomatska) 
 

578 44 40-01 
Grass 255-8 (1")

537 18 33-23 
PA 1100 

        

967 02 69-01 
CSA 850-28 

        

578 44 60-01 
T25 (R)

(polavtomatska) 
 

578 44 68-01 
T45X M12

(polavtomatska) 
 

578 44 37-01 
Grass 255-4 (1")

967 29 44-01 
SR 600-2 
       

967 28 64-01 
BA 101 
        

578 44 61-01 
T25

(polavtomatska) 
 

578 44 70-01 
T55X M12

(polavtomatska) 
 

578 44 49-01 
Multi 255-3 (1")

537 19 69-01 
EA 850 

         

967 18 59-01 
BCA 850-24 

        

578 44 59-01 
T25C (R)

(polavtomatska) 
 

578 44 78-01 
SII M12

(ročna) 
 

578 44 47-01 
Multi 275-4 (1")

537 19 66-05              (zasukljiv) 

HA 110                                      
967 18 60-01 
CSA 850-24 

        

578 44 74-01 
S35 M10

(ročna) 
 

578 44 91-01 
TriCut M10  

578 44 44-01 
Multi 350-3 (1")

537 19 66-06          (zasukljiv) 

HA 850 

        

967 29 67-01 
BR 600 

      

578 44 63-01 
T35 M10

(polavtomatska) 
 

578 44 93-01 
TriCut M12  

578 44 45-01 
Multi 300-3 (1")

967 29 71-01 
EX 780 

     

967 29 69-01 
DT 600 

      

578 44 65-01 
T35X M10

(polavtomatska) 
 

579 29 40-02 
T25B

(polavtomatska) 
 

578 44 51-01 
Multi 330-2 (1")

537 35 35-01 
TA 850 
       

967 30 08-01 
TA 1100                             
       

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

578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

967 29 42-01 
CA 230 
       

578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 

578 44 27-01 
Scarlett 225-24 (1")

967 11 31-01 
GTA 850-28 

        

578 44 64-01 
T35 M12

(polavtomatska) 
 

967 02 67-01 
BCA 850-28 

        

VODIČ OPREME ZA KOŠNJOVODIČ OPREME ZA KOŠNJO

MODEL TRAVA GOSTA TRAVA GRMOVJE IN DREVESA TRDE POVRŠINE

555FXT/555FX

555RXT 

545FXT/545FX

345FR/545RXT/545RX

543RBK

536LiRX

536LiLX

535FBX

535RXT/535RX/336FR/135R 

535RJ

535LS

525RXT/525RX/533RS

525RK

525RJX

525LS

525LK

524R

524LK

336RK

243RJ/253RJ/543RBX/553RBX

233RJ

226R

143RII/153R/543RS/553RS
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BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE FLEX BALANCE 55 BALANCE 35 BALANCE 35 B

Široko in zračno hrbtišče

Hitro nastavljive točke

Podložene ergonomske naramnice

Bočna opora z blažilnikom udarcev — — —

Prilagodljiva nastavitev bočne opore —

Širok razbremenitveni pas — — — —

Hitro odpenjanje na bočni opori — — — —

Način za košnjo in žaganje — — — —

Po višini nastavljivo hrbtišče — — — — —

Prilagodljiv ramenski predel — — — — —

Nastavitve za moške in ženske — — — — —
 = Na voljo – = Ni na voljo

BALANCE XT™

Najnaprednejši oprtnik v naši ponudbi  
z več  edinstvenimi funkcijami, na primer 
nastavitvami za moške in ženske ter 
nihajno vpete naramnice. Omogoča 
izvrstno porazdelitev teže med rameni 
ter prsnim in hrbtnim delom. Poleg tega 
razporedi breme tudi z ramen na boke.
578 44 98-01

BALANCE X™

Omogoča veliko razbremenitev 
zgornjega dela telesa in rok, saj težo 
porazdeli med rameni, prsnim in 
hrbtnim delom ter iz ramen na boke.
578 44 97-01

BALANCE FLEX

Oprtnik zagotavlja dobro 
oporo pri uporabi vseh vrst 
višinskih strojev, zato je 
primeren tako za delo na 
višini kot na tleh.
578 44 99-01

BALANCE 55/BALANCE 35

Ergonomsko oblikovani oprtniki, 
ki optimalno porazdelijo težo 
med rameni, prsnim košem  
in hrbtom. 
Balance 55 537 27 57-01, 
 Balance 35 537 27 57-02.

Drsno vpeta, oblazinjena nosilna plošča, ki blaži udarce. Lahko dostopno hitro odpenjanje stroja za nujne primere.

Široka in zračna hrbtna plošča. Porazdelitev teže od ramen do bokov.Nastavitve v prsnem delu omogočajo enostavno 
 prilagoditev moškim in ženskam.

Prilagodljiv ramenski del in individualna prilagoditev 
 višine.

MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

Oprtnik mora olajšati gibanje uporabnika med delom, 
omogočati mora varnejše izvajanje opravil in zmanjšati 
obremenitev telesa. Iz tega razloga smo posvetili ogromno 
časa in sredstev razvoju oprtnikov, s katerimi lahko še bolje 
izkoristite vašo napravo ali stroj. Ko napravo uporabljate na 
pravilen način, se razlika opazi tudi pri rokovanju z njo in 

doseženih rezultatih. Naši ergonomsko oblikovani oprtniki 
učinkovito porazdelijo težo stroja, zato imate občutek, da  
je le-ta lažja in bolj okretna, delo z njo pa manj naporno.
Na naši spletni strani si lahko ogledate primerjalne tabele, 
video predstavitve in našo celotno ponudbo oprtnikov.

NAŠI ERGONOMSKO OBLIKOVANI 
OPRTNIKI UČINKOVITO RAZPOREDIJO 
BREME IN POSKRBIJO ZA ODLIČNO 
RAVNOTEŽJE

BALANCE 35 B

Ergonomsko oblikovan 
oprtnik, razvit posebej za 
naše akumulatorske kose  
na nitko. Dobro porazdeli 
težo stroja. Bočna opora z 
gibljivo pritrditvijo še dodatno 
zmanjša obremenitev 
hrbtenice. 
537 27 57-05
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DODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKODODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

ROKAVICE, CLASSIC LIGHT

Tesno prilegajoče se, udobne rokavice  
s palcem iz kozjega usnja (za odpornost  
proti vodi) in s hrbtno stranjo iz močne jersey 
tkanine. Prsti so za večjo trpežnost ojačani. 
579 38 00-xx

ZAŠČITNI ČEVLJI, TECHNICAL

Izdelani iz visokokakovostnega usnja s podlo go 
iz najlona. Zelo lahki zaradi kapice iz kom-
pozitnega materiala. Membrana Sympatex® 
zagotavlja 100 % vodoodpornost in zračnost 
čevljev. Prednji del pa je dodatno zaščiten  
z gumo. Izvrstni tako za vrtnarska opravila  
kot prosti čas. 575 35 47-xx

ZAŠČITNI ŠKORNJI, FUNCTIONAL 28

Ročno izdelani škornji z zaščito pred urezom  
z ojačanim vrhnjih delom z vezalkami, jekleno 
kapico in ojačitvijo podplata. Platnena podloga, 
visoka namestitev vezalk na zadnji strani, 
oprijemi na zgornjem robu škornja in kapice  
na petnem predelu omogočajo lažje  
obuvanje in sezuvanje. 573 95 59-xx

GLUŠNIKI Z VIZIRJEM

Udoben design. Možnost prilagoditve pritiska do 20 %. Med vizirjem in 
 naglavnim obročem je pokrivalo, ki varuje vašo glavo pred travo in dežjem. 
Opremite jih lahko tudi z nastavkom za zaščito pred soncem. Z vizirjem  
iz perspexa 505 66 53-48. Z mrežastim vizirjem 505 66 53-58.

ZAŠČITNA OČALA

Lahko jih nosite pod vizirjem ali samostojno. Rumene leče (544 96 37-02) 
 izboljšajo vidljivost v temnih pogojih. Sive leče (544 96 37-03) z UV zaščito 
 izboljšajo vidljivost v sončnem vremenu. Zaščitna očala (544 96 39-01)  
so  namenjena osebam, ki nosijo očala, se ne rosijo in so odporna proti  
udarcem. Prozorna 544 96 37-01.

6-LITRSKA POSODA ZA GORIVO

S strani Husqvarne razvita posoda za 
gorivo z dulcem, ki preprečuje razlitje 
goriva in prenapolnjenje rezervoarja. 
Ko je rezervoar na stroju poln, se 
pretok goriva samodejno zaustavi. 
Tako preprečite nepotrebno razliva-
nje goriva. 505 69 80-01

Zadrge za zračenje pod  
rokavi za boljše uravnavanje 
temperature.

Vodoodbojni material na 
prednjem delu in ob straneh 
hlačnic z zaščitno podlogo.

Žep na boku za namestitev 
podloge za zaščito med košnjo.Ramena so dodatno ojačana  

za večjo trpežnost.

GLUŠNIKI Z FM RADIEM

Imajo naglavni obroč, ki zmanjša pritisk na ušesa in ušesne školjke,  
ki so zasnovane posebej za levo in desno uho, kar pomeni, da sledijo  
obliki glave. Dobro dušijo hrup in se ponašajo z dobro kakovostjo zvoka. 
Opremljeni so z FM radiem in 3,5 mm avdio vhodom (AUX) za mp3 in  
radijsko komunikacijsko povezavo. Naglavni obroč 578 27 49-01.  
Čelada 578 27 49-02.

JAKNA ZA KOŠNJO IN OBREZOVANJE TECHNICAL

Jakna, ki je posebej zasnovana za dolgotrajno delo z oprtnikom. Prostor 
za dodatno oblazinjenje ramen. Žepi so lahko dostopni tudi med nošenjem 
oprtnika. Ojačitve na izpostavljenih delih izboljšajo trpežnost in podaljšajo 
življenjsko dobo. Zadrge za zračenje pod rokavi in odprtine za zračenje 
na zadnjem delu zagotavljajo toplotno udobje. Ergonomsko predhodno 
ukrivljeni rokavi. Velikosti S – XXL. 580 68 82-xx

GOZDARSKA ODSEVNA JAKNA, TECHNICAL

Zaradi vzdržljive in lahke tkanine ter namenskega oblikovanja je ta jakna 
idealna za vsakodnevno delo v gozdu in okolju, kjer je pomembna dobra 
vidnost. Izpolnjuje zahteve standarda EN ISO20471 razred 3, izdelana je 
iz lahkega 2-way poliester stretcha in se dobro prilega. Velikosti S–XXL.
582 34 11-xx

HLAČE ZA KOŠNJO IN OBREZOVANJE TECHNICAL

Hlače, ki so posebej zasnovane za dolgotrajno delo z gozdarskim 
obrezovalnikom ali koso na nitko. Prostor za dodatno oblazinjenje bokov. 
Vodoodbojni material na prednjem delu in ob straneh hlačnic z dodatnim 
oblazinjenjem proti letečim kamenčkom. Površinsko obdelana tkanina 
olajša odstranjevanje mokre trave. Ojačitve na izpostavljenih delih izboljšajo 
trpežnost in podaljšajo življenjsko dobo. Zadrge za zračenje na zadnjem 
delu hlačnic ohranjajo temperaturo na udobni ravni. Ergonomsko 
predhodno ukrivljeni kolenski deli. Velikosti 46 – 60. 580 68 81-xx
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OBREZOVANJE ŽIVE MEJE  
ŠE NIKOLI NI BILO ENOSTAVNEJŠE

Izpopolnjen sistem proti 
tresljajem poskrbi za to,  
da ste pozorni in produktivni.

Naš sistem proti tresljajem Low Vib poskrbi za to, da ste pozorni in 
 produktivni tudi pri dolgotrajni uporabi. Med ohišjem motorja in vpetjem 
ročaja so nameščeni temeljito preizkušeni dušilni elementi, ki so sestavljeni  
iz jeklenih vzmeti ali gumijastih vložkov (odvisno od modela), ki učinkovito 
absorbirajo tresljaje motorja, prenosnega mehanizma in rezalne opreme. 
Tako so tresljaji v ročajih minimalni, kar varuje vaše roke in dlani.

Robustna zasnova 
prenosnega mehanizma  
za dolgotrajno uporabo.

Naši stroji so zasnovani za dolgoletno nemoteno uporabo. Ohišja 
 prenosnega mehanizma in pokrovi so izdelani iz prvovrstnega 
lahkega materiala, kot je aluminij ali magnezij. Natančno izdelani zobniki 
prenosa omogočajo zanesljivo delovanje. Ročična gred je stabilno 
integrirana v ohišje prenosnega mehanizma, kar zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo. Ojnice z igličastimi ležaji in zatesnjenimi trajno 
mazanimi ležaji pripomorejo k preprostemu vzdrževanju in daljšim 
servisnim intervalom. Posebej zasnovana tesnila učinkovito preprečujejo 
vdor prahu in umazanije v prenosni mehanizem.

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJEOBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

Zelo se trudimo, da bi vam olajšali delo. To je zlasti 
očitno pri razvoju obrezovalnikov žive meje. Le-ti so 
robustni in zmogljivi ter obenem lahki in dobro urav-
noteženi. Odlikujejo se po ergonomsko oblikovanih 

rešitvah in pametnih lastnostih (kot so vrtljivi ročaji  
in daljinska nastavitev naklona rezil), ki omogočajo 
hitro in učinkovito delo tudi v najzahtevnejših 
 pogojih.

Majhna teža, nizka raven 
tresljajev in nič emisij za 
prijeten delovni dan. 

Zaradi majhne teže, nizke ravni tresljajev in odsotnosti emisij izpušnih 
plinov zagotavljajo naši akumulatorski obrezovalniki žive meje 
uporabniku zdravo delovno okolje. Na veselje uporabnika in okoliških 
prebivalcev akumulatorski stroji delujejo skoraj neslišno. Ko boste ob 
obrezovanju žive meje preživeli dan, boste verjetno občutili razliko, saj 
vam bodo roke, ramena, nos in ušesa zelo hvaležni.

Optimizirana rezila  
za učinkovito delo.

Zasnova rezil zagotavlja učinkovito uporabo v kakršnih koli razmerah. 
Rezili sta zelo ostri, togi in zdržljivi, kar zagotavlja optimalni kot rezanja. 
Poleg tega naši obrezovalniki delujejo s hitrostjo rezanja, ki omogoča 
visoko produktivnost. Zaradi širokega razmaka med zobmi je možno 
obrezovati tudi debelejše veje.
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OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

■■ Motor X-Torq za več moči, manjšo porabo goriva in manj emisij  
izpušnih plinov.

■■ Robustno ohišje prenosnega mehanizma, sestavni deli prenosnega 
 mehanizma, ki so zelo odporni proti obrabi, in vrhunska rezila  
za dolgotrajno uporabo tudi v težkih delovnih pogojih.

HUSQVARNA 226HS99S/226HS75S

Robustni, dobro uravnoteženi in  
produktivni stroji.

■■ Motor X-Torq za več moči, manjšo porabo goriva in manj emisij  
izpušnih plinov.

■■ Robustno ohišje prenosnega mehanizma, sestavni deli prenosnega 
 mehanizma, ki so zelo odporni proti obrabi, in vrhunska rezila  
za dolgotrajno uporabo tudi v težkih delovnih pogojih. 

■■ Naklon zadnjega ročaja je nastavljiv, kar omogoča lažje  
navpično rezanje.

HUSQVARNA 226HD75S/226HD60S

Enostavno navpično in vodoravno 
obrezovanje.

TEHNIČNI PODATKI 226HS99S 226HS75S

Prostornina, cm³ 23,6 23,6

Moč, kW * 0,85 0,85

Dolžina rezila, mm 108 75

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 )  
prednji/zadnji ročaj, m/s²

8,6/3,5 8,1/3,7

Teža, kg 6,3 5,7

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 110.

TEHNIČNI PODATKI 226HD75S 226HD60S

Prostornina, cm³ 23,6 23,6

Moč, kW * 0,85 0,85

Dolžina rezila, mm 75 60

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 )  
prednji/zadnji ročaj, m/s²

3,6/4,4 2,0/2,5

Teža, kg 6,0 5,8

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 110.

TEHNIČNI PODATKI 525HF3S

Prostornina, cm³ 25,4

Moč, kW * 1,0

Dolžina rezila, mm 65

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 3,9/2,9

Teža, kg 192

Dolžina, cm 6,1

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 110.

■■ Robustna zasnova, ki je kos tudi najzahtevnejšim opravilom.

■■ Dolgo rezilo za večjo produktivnost.

■■ Intuitivni elementi za upravljanje čoka, odstranjevanja zraka iz uplinjača in  
zaustavitev motorja.

■■ Motor X-Torq za več moči, manjšo porabo goriva in manj emisij izpušnih plinov.

■■ Majhna teža in dobro uravnotežena zasnova poskrbita za enostavno upravljanje.

■■ Zaradi posebne namestitve motorja so izpušni plini usmerjeni stran  
od uporabnika.

■■ Trpežna kovinska zaščitna plošča ščiti motor in rezervoar za gorivo.

HUSQVARNA 525HF3S

Zmogljiv višinski obrezovalnik 
žive meje za zahtevno delo.

Enostaven zagon, ki ga nudi intuitivna zasnova elementov 
za zagon/zaustavitev, čok in črpalka goriva.

Obrezovalniki žive meje imajo kaljena 
jeklena rezila, ki dlje časa ohranjajo svoje 
rezalne lastnosti.

Učinkovit sistem za dušenje tresljajev  
(Low Vib) v ročajih zmanjšuje obremenitev 
rok in dlani, zato ste lahko pozorni in 
produktivni.

X-Torq motorna tehnologija zagotavlja 
večjo moč in dobre pospeške. Odlikuje se 
tudi po manjši porabi goriva in nižjih emisijah 
izpušnih plinov.

Robustno ohišje prenosnega mehanizma, 
sestavni deli prenosnega mehanizma, ki 
so zelo odporni proti obrabi in vrhunska 
rezila za dolgotrajno uporabo tudi v težkih 
delovnih pogojih. 

Kovinska zaščitna plošča ščiti motor pred obrabo in 
poškodbami.

Dolgo rezilo zagotavlja dodaten doseg, kar poveča 
produktivnost.
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OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

HUSQVARNA 536LiHD60X

Okreten, lahek in učinkovit  
obrezovalnik žive meje.

■■ Zmogljiv motor z dolgo življenjsko dobo za dobro zanesljivost.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično zmogljivost  
pri visokih temperaturah.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja najdaljši čas obratovanja.

■■ 60 cm dolgo hitro rezilo za zahtevno profesionalno uporabo.

■■ Naklon zadnjega ročaja je nastavljiv, kar omogoča lažje  
navpično rezanje.

■■ Lahka in uravnotežena zasnova olajša dolgotrajno delo.

■■ Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in treslaji za kar najboljše 
delovne pogoje.

■■ Zmogljiv motor z dolgo življenjsko dobo za dobro zanesljivost.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično zmogljivost  
pri visokih temperaturah.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja najdaljši čas obratovanja.

■■ 70 cm dolgo hitro rezilo za zahtevno profesionalno uporabo.

■■ Naklon zadnjega ročaja je nastavljiv, kar omogoča lažje  
navpično rezanje.

■■ Lahka in uravnotežena zasnova olajša dolgotrajno delo.

■■ Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in tresljaji za kar najboljše 
delovne pogoje.

HUSQVARNA 536LiHD70X

Zmogljiv akumulatorski stroj  
z dodatnim dosegom.

Pri nas razvit motor zagotavlja izjemno in 
dolgotrajno  zmogljivost.

Manjši hrup in tresljaji omogočajo 
 dolgotrajno delo z manj napora. 

Ergonomski zadnji ročaj je nastavljiv, zato 
z lahkoto izberete najudobnejši in najmanj 
naporen delovni položaj.

NOVO!

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

Meseci

AKUMULATORSKI OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE

BENCINSKI OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE

vključno z 2 akumulatorjema in 1 polnilnikom

vključno z gorivom

Prelom

TEHNIČNI PODATKI 536LiHE3

Hitrost rezanja, št. rezov/min 4000

Dolžina, cm 55

Skupna dolžina, cm 226

Razmik med zobmi, mm 32

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

,
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 3,5/2,5

Teža brez akumulatorja kg 4,2

Priporočen integriran akumulator: BLi200/300. Nahrbtni akumulator: BLi520X/BLi940X.

■■ Doseg do 3,5 metra pomeni, da lahko enostavno obrezujete tako široko 
kot tudi visoko živo mejo.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, nizko stopnjo praznjenja in odlično zmogljivost pri visokih 
temperaturah.

■■ Daljinsko nastavljiv kot rezila.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja najdaljši čas obratovanja.

■■ 55 cm dolgo hitro rezilo za zahtevno profesionalno uporabo.

■■ Lahka in uravnotežena zasnova olajša dolgotrajno delo.

■■ Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za kar najboljše  
delovne pogoje.

■■ Rezilo se lahko zloži, kar olajša prevoz

HUSQVARNA 536LiHE3

Zmogljiv višinski obrezovalnik za 
obrezovanje visoke žive meje.

Daljinska nastavitev rezila za udobno delo.

Naklon rezil je nastavljiv, zato lahko enostavno izberete 
naklon, ki vam najbolj ustreza.

Doseg do 3,5 metra pomeni, da lahko enostavno obrezujete 
tako široko kot tudi visoko živo mejo.

TEHNIČNI PODATKI 536LiHD60X

Hitrost rezanja, št. rezov/min 4000

Dolžina rezila, cm 60

Razmik med zobmi, mm 32

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

,
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 1,6/2,5

Teža brez akumulatorja kg 3,8

Priporočen integriran akumulator: BLi100 za majhno težo, BLi200 za dolg čas delovanja ali 
nahrbtni akumulator BLi520X in nahrbtni akumulator BLi940X.

TEHNIČNI PODATKI 536LiHD70X

Hitrost rezanja, št. rezov/min 4000

Dolžina rezila, cm 70

Razmik med zobmi, mm 32

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

,
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 2,3/3,5

Teža brez akumulatorja kg 3,9

Priporočen integriran akumulator: BLi100 za majhno težo, BLi200 za dolg čas delovanja ali 
nahrbtni akumulator BLi520X in nahrbtni akumulator BLi940X.

Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši 
čas obratovanja med  
polnjenji ali zamenjavo akumulatorja.

Majhna investicija – velik donos.
Polnjenje akumulatorja stane le delček tistega, kar stane polnjenje  
rezervoarja z gorivom. Vaša točka preloma je odvisna od vrste stroja,  
ki ga uporabljate in od pogostosti uporabe. Na spletni strani husqvarna.si 
najdete računalnik točke preloma, s katerim si lahko izračunate svojo 
točko preloma.
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KOLIKO ČASA ZDRŽI AKUMULATOR?

Domišljena dodatna oprema za lažje delo.

ŠE BOGATEJŠA PALETA 
AKUMULATORJEV

PRETVORNIK VI600F

Omogoča hitro polnjenje vaših akumulatorskih 
strojev Husqvarna na terenu s pretvorbo 
enosmerne napetosti 12 V iz kakršnega koli 
svinčevega akumulatorja v izmenično napetost 
220 V. Za hitra polnilnika QC330 in QC500.

ŠKATLA ZA AKUMULATORJE

Škatla za varen prevoz in shranjevanje Husqvarninih 
akumulatorjev, polnilnikov in ostalih dodatkov. Je 
popolnoma združljiva s sistemom Systainer.

TORBA ZA BATERIJO BLi

Ohranja akumulatorje tople tudi pozimi, kar 
zagotavlja kar najdaljši čas delovanja. Učinkovito 
absorbira udarce in ščiti pred prahom, umazanijo 
in vlago. Se lahko pritrdi na pas. Primerna za 
akumulatorje BLi80, BLi150, BLi100 in BLi200.

* Priporočljiva globoka praznitev akumulatorja.

Naj ima vsak  
član ekipe svoj 
lastni oprtnik. 
Ko si člani ekipe delijo nahrbtne akumula-
torje, lastni oprtniki omogočajo hitro  
odstranitev in zamenjavo akumulatorjev, 
medtem ko oprtnik ostane optimalno  
prilagojen. 

TEHNIČNI PODATKI BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Tip Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapaciteta, Ah 26,1 14,4 9,3 5,0 2,5

Energija, Wh 940 520 335 180 90

Teža, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Stroji so lahki ter zasnovani za udobno, enostavno in dolgotrajno uporabo. Ker so precej tihi, jih lahko 
uporabljate kjerkoli in kadarkoli.

HITRI POLNILNIKI QC500 / QC330 /QC80

S hitrimi polnilniki Husqvarna lahko zelo hitro 
napolnite vaše akumulatorske stroje Husqvarna. 
Čas polnjenja je odvisen od velikosti polnilnika in 
kapacitete akumulatorja. Spodnja preglednica 
prikazuje čase polnjenja vseh polnilnikov in 
akumulatorjev Husqvarna.

Polnilniki za vsak namen.

12 V TERENSKI POLNILNIK QC80F

Omogoča polnjenje vaših akumulatorskih strojev 
Husqvarna na terenu s pomočjo obstoječe 12 V 
vtičnice v vašem avtomobilu ali tovornjaku.

Daljši čas delovanja – za večjo produktivnost.

HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

Velik Li-onski akumulator zagotavlja dolgotrajno delovanje in vrhunsko zmogljivost ter omogoča 
učinkovito delo z malo prekinitvami za polnjenje akumulatorja. Široke podložene naramnice in bočna 
opora za udobno uporabo oprtnika tudi pri dolgotrajnem delu. Več možnosti nastavitve za različno 
visoke uporabnike. Adapter za akumulator ustreza vsem ročnim akumulatorskim strojem Husqvarna.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi300

Vrhunski akumulator, ki nudi dolg čas delovanja 
in ima odlično razmerje kapaciteta/teža. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. 9,3 Ah.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi200

Podaljšan čas delovanja in odlična zdržljivost. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. 5,0 Ah.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi100

Dolg čas delovanja in majhna teža. Opremljen  
je z indikatorjem polnjenja s 4 LED diodami in 
dobrim hlajenjem ter primeren za delovanje  
v vsakem vremenu. 2,5 Ah.

AKUMULATOR 536LiHD70X/536LiHD60X 536LiHE3

LAHEK GROB LAHEK GROB

BLi300 3 h 45 min 1 h 50 min 3 h 45 min 1 h 50 min

BLi200 2 h 1 h 2 h 1 h

BLi100 1 h 30 min 1 h 30 min

BLi940X 10 h 30 min 5 h 10 min 10 h 30 min 5 h 10 min

BLi520X 5 h 50 min 2 h 50 min 5 h 50 min 2 h 50 min

Časi delovanja ustrezajo času obratovanja in vključujejo: dejansko obratovanje, osnovno vzdrževanje in premikanje /plezanje, potrebno za splošna opravila.

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJEOBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

NOVO!
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PIHALNIKI

SILA, KI SE JE SPLOH NE OBČUTI

PIHALNIKI

Več opravljenega dela  
v krajšem času.

Pri Husqvarni vedno snujemo naše komercialne pihalnike za največjo 
produktivnost pri čim manjšem naporu uporabnika. Vsaka podrobnost,  
od prostornine rezervoarja za gorivo do oblike šobe, je optimizirana  
z mislijo na zmogljivost, ki vam vsak delovnik zagotavlja dobiček.  
Pri tem sta pomembna tudi čim daljši čas obratovanja brez prekinitev  
in zdržljivost. S Husqvarninim pihalnikom vam nikoli ne bo treba  
sklepati kompromisov glede ergonomije, ki jo določata tako  
premišljena oblika kot tudi tempomat.

Dobra zmogljivost pihanja, 
odlična uravnoteženost.

Model Husqvarna 525BX je razvit za profesionalne uporabnike, ki 
potrebujejo lahek bencinski pihalnik z veliko močjo. Ta visokozmogljiv 
pihalnik omogoča celodnevno delo brez večjega napora, za kar 
poskrbijo kompaktno in dobro uravnoteženo ohišje, majhna teža in 
učinkovit sistem proti tresljajem. Odvečna skrb so tudi stranske sile,  
saj izstop v obliki črke S usmerja zračni tok vzporedno z ročajem. 
Odlično zmogljivost pihanja zagotavljajo zmogljiv motor X-Torq  
z majhno porabo goriva ter optimiziran ventilator in zasnova cevi.  
Zagon in upravljanje sta enostavna zavoljo intuitivnih elementov  
za upravljanje čoka, črpalko goriva in zaustavitev motorja.

Naši pihalniki imajo edinstveno oblikovane ventilatorje, 
ki ustvarjajo močan zračni tok velike hitrosti. To velja 
tako za velike bencinske nahrbtne pihalnike kot tudi 
naše nove visoko učinkovite ročne akumulatorske 
pihalnike. Ne glede na to, kateri pihalnik izberete, 
boste lahko odpihnili tudi velike kupe vlažnega listja. 

Vsi pihalniki so ergonomsko oblikovani in se ponašajo 
z nizko ravnjo tresljajev, zato omogočajo visoko pro-
duktivnost in so prikladni za uporabo. Za pihanje 
potrebujete močan zračni tok in ne močnih ramen  
in rok. 

Odprava stranskih sil  
za manj naporno delo.

Pri vseh pihalnikih Husqvarna je zgornji ročaj zasnovan tako, da izniči 
stranske sile, ki jih povzroča tok zraka. To pomeni zmanjšanje obreme-
nitve uporabnika ter udoben delovni položaj brez nadležnih stranskih 
sil, kar omogoča učinkovito dolgotrajno delo.

Optimalna zasnova za 
največjo hitrost zraka.

Zasnova ventilatorja pihalnika izvira iz tehnologije turbinskih strojev. 
Zaradi velikega premera ventilatorja je tlak zraka visok in obodna hitrost 
velika že pri nižjih vrtljajih motorja. Poleg tega smo razvili ventilatorje  
in ohišja ventilatorjev, ki zmanjšujejo turbulenco in zagotavljajo manjše 
izgube zračnega toka. Z optimizacijo cevi in šob smo dosegli zelo 
usmerjen in enakomeren zračni tok. Vse to pripomore k velikemu  
pretoku zraka in zmogljivemu usmerjenemu toku zraka, ki omogoča  
izjemno učinkovito delo.
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PIHALNIKIPIHALNIKI

■■ Tehnologija motorjev X-Torq zagotavlja večjo zmogljivost, manjšo  
 porabo goriva in manj emisij izpušnih plinov. 

■■ Edinstvena zasnova ventilatorja zagotavlja velik pretok zraka.

■■ Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo in posebej razviti zračni filtri 
 omogočajo brezskrbno in daljše delo brez prekinitev. 

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik s širokimi oblazinjenimi naramnicami  
in pasom.

■■ Udoben ročaj z zamaknjenim položajem, ki izniči stranske sile.

■■ Enostavna namestitev ročaja za levo roko, ki olajša dolgotrajno delo 
 (dodatna oprema). 

■■ Široka in nagnjena šoba pripomore k učinkovitejšemu pihanju mokre   
in težke umazanije (dodatna oprema).

HUSQVARNA 580BTS/570BTS

Zmogljivi pihalniki z robustno zasnovo.

TEHNIČNI PODATKI 580BTS 570BTS

Prostornina motorja, cm³ 75,6 65,6

Moč, kW * 3,1 2,9

Maks pretok zraka v cevi, m³/min 26 22

Teža, kg 11,8 11,2

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 110–111.

■■ Velika zmogljivost pihanja zagotavlja visoko produktivnost.

■■ Zmogljiv motor X-Torq in optimizirana zasnova ventilatorja in cevi.

■■ Izstop v obliki črke S, ki poteka vzporedno z ročajem, odpravlja  
stranske sile.

■■ Intuitivni elementi za upravljanje za enostaven zagon in rokovanje.

■■ Ergonomska oblika z majhno težo in nizek nivo tresljajev omogočata 
dolgotrajno delo.

■■ Nova zasnova s trpežnimi sestavnimi deli z dolgo življenjsko dobo  
in enostavnim vzdrževanjem.

HUSQVARNA 525BX

Zelo zmogljiv ročni pihalnik.

TEHNIČNI PODATKI 525BX

Prostornina motorja, cm³ 25,4

Moč, kW * 0,85

Maks pretok zraka v cevi, m³/min 13

Teža, kg 4,3

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 110–111.

HUSQVARNA 536LiBX

Najmanjši hrup in največji pretok zraka  
– pihalnik z nahrbtnim akumulatorjem  
z najboljšo zmogljivostjo na trgu.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča  
dolgo zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično 
zmogljivost pri visokih temperaturah.

■■ Zaradi dobro uravnotežene zasnove, majhne teže in optimalnega  
težišča je pihalnik še posebej okreten.

■■ Brezkrtačni motor brez vzdrževanja za večjo zanesljivost.

■■ Intuitivna tipkovnica s tempomatom in funkcijo povečanja moči  
za enostavno in učinkovito delo.

■■ Možnost uporabe integriranega akumulatorja kot tudi nahrbtnega 
akumulatorja, ki je optimiziran za potrebe uporabnika.

■■ Opremljen s kavljem za pas za udobno uporabo z oprtnikom  
ali naramnico. 

■■ Lahka in uravnotežena zasnova olajša dolgotrajno delo.

■■ Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in nizek nivo tresljajev  
za kar najboljše delovne pogoje.

■■ Primeren za uporabo tako desničarjev kot levičarjev.

■■ Visok tlak zraka za enostavno in učinkovito čiščenje.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično zmogljivost  
pri visokih temperaturah.

■■ Zaradi dobro uravnotežene zasnove, majhne teže in optimalnega težišča 
je pihalnik še posebej okreten.

■■ Brezkrtačni motor brez vzdrževanja za večjo zanesljivost.

■■ Intuitivna tipkovnica s tempomatom in funkcijo povečanja moči  
za enostavno in učinkovito delo.

■■ Zasnovan samo za uporabo z nahrbtnim akumulatorjem, kar pomeni 
optimalno zmogljivost in majhno težo. 

■■ Opremljen s kavljem za pas za udobno uporabo z oprtnikom.

■■ Lahka in uravnotežena zasnova olajša dolgotrajno delo.

■■ Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in nizek nivo tresljajev  
za kar najboljše delovne pogoje.

■■ Primeren za uporabo tako desničarjev kot levičarjev.

■■ Visok tlak zraka za enostavno in učinkovito čiščenje.

HUSQVARNA 536LiB

Lahek, udoben in zmogljiv  
akumulatorski pihalnik.

Nizek nivo hrupa zahvaljujoč napredni  
zasnovi zračnega toka in elektromotorju, 
kar omogoča dolgotrajno delo tudi na  
območjih, občutljivih za hrup.

Najvišja zmogljivost v profesionalnem  
akumulatorskem  razredu zaradi napredne 
zasnove ventilatorja elektro motorja.

Enostaven zagon, ki ga nudi intuitivna 
zasnova elementov za zagon/zaustavitev, 
čok in odstranjevanja zraka iz uplinjača.

Izberite funkcijo tempomat za enostavno 
nastavitev potrebnega pretoka zraka za 
vsako opravilo ali način Boost, ko 
potrebujete največji pretok zraka.

Odlična ergonomija zaradi izjemne 
 uravnoteženosti,  udobnih vložkov ročajev 
in intuitivne tipkovnice.

Zavoljo zmanjšanja obremenitve uporabnika 
je ročaj za plin razporejen tako, da se 
stranske sile, ki jih povzročata zračni tok  
in motor, izničijo.

TEHNIČNI PODATKI 536LiB

Tip motorja BLDC (brez krtačk)

Pretok zraka v cevi (boost), m³/h 800

Hitrost zraka, m/s 48

Teža brez akumulatorja, kg 2,4

Priporočen akumulator: BLi200 za majhno težo in BLi300 za dolg čas delovanja ali nahrbtni 
akumulator BLi520X in nahrbtni akumulator BLi940X.

TEHNIČNI PODATKI 536LiBX

Tip motorja BLDC (brez krtačk)

Pretok zraka v cevi, m³/h 850

Hitrost zraka, m/s 49

Teža brez akumulatorja, kg 2,5 (brez kabla)

Izbor akumulatorja: Nahrbtni akumulator BLi520X in nahrbtni akumulator BLi940X.

X-Torq motorna tehnologija zagotavlja 
večjo moč in dobre pospeške. Odlikuje se 
tudi po manjši porabi goriva in nižjih emisi-
jah izpušnih plinov.

Ergonomsko oblikovan oprtnik s širokimi 
oblazinjenimi naramnicami in pasom.
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KOLIKO ČASA ZDRŽI AKUMULATOR?

Domišljena dodatna oprema za lažje delo.

ŠE BOGATEJŠA PALETA 
AKUMULATORJEV

Naj ima vsak  
član ekipe svoj 
lastni oprtnik. 
Ko si člani ekipe delijo nahrbtne akumula-
torje, lastni oprtniki omogočajo hitro  
odstranitev in zamenjavo akumulatorjev, 
medtem ko oprtnik ostane optimalno  
prilagojen. 

TEHNIČNI PODATKI BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Tip Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapaciteta, Ah 26,1 14,4 9,3 5,0 2,5

Energija, Wh 940 520 335 180 90

Teža, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Stroji so lahki ter zasnovani za udobno, enostavno in dolgotrajno uporabo. Ker so precej tihi, jih lahko 
uporabljate kjerkoli in kadarkoli.

HITRI POLNILNIKI QC500 / QC330 /QC80

S hitrimi polnilniki Husqvarna lahko zelo hitro 
napolnite vaše akumulatorske stroje Husqvarna. 
Čas polnjenja je odvisen od velikosti polnilnika in 
kapacitete akumulatorja. Spodnja preglednica 
prikazuje čase polnjenja vseh polnilnikov in 
akumulatorjev Husqvarna.

Polnilniki za vsak namen.

12 V TERENSKI POLNILNIK QC80F

Omogoča polnjenje vaših akumulatorskih strojev 
Husqvarna na terenu s pomočjo obstoječe 12 V 
vtičnice v vašem avtomobilu ali tovornjaku.

Daljši čas delovanja – za večjo produktivnost.

HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

Velik Li-onski akumulator zagotavlja dolgotrajno delovanje in vrhunsko zmogljivost ter omogoča 
učinkovito delo z malo prekinitvami za polnjenje akumulatorja. Široke podložene naramnice in bočna 
opora za udobno uporabo oprtnika tudi pri dolgotrajnem delu. Več možnosti nastavitve za različno 
visoke uporabnike. Adapter za akumulator ustreza vsem ročnim akumulatorskim strojem Husqvarna.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi300

Vrhunski akumulator, ki nudi dolg čas delovanja 
in ima odlično razmerje kapaciteta/teža. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. 9,3 Ah.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi200

Podaljšan čas delovanja in odlična zdržljivost. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. 5,0 Ah.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi100

Dolg čas delovanja in majhna teža. Opremljen  
je z indikatorjem polnjenja s 4 LED diodami in 
dobrim hlajenjem ter primeren za delovanje  
v vsakem vremenu. 2,5 Ah.

PIHALNIKI PIHALNIKI

AKUMULATOR 536LiBX / 536LiB 

LAHEK GROB

BLi300 1 h 5 min 40 min

BLi200 35 min 20 min

BLi100 20 min 10 min

BLi940X 3 h 10 min 1 h 50 min

BLi520X 1 h 40 min 1 h

Časi delovanja ustrezajo času obratovanja in vključujejo: dejansko obratovanje, osnovno vzdrževanje in premikanje /plezanje, potrebno za splošna opravila.

PRETVORNIK VI600F

Omogoča hitro polnjenje vaših akumulatorskih strojev 
Husqvarna na terenu s pretvorbo enosmerne 
napetosti 12 V iz kakršnega koli svinčevega 
akumulatorja v izmenično napetost 220 V. Za hitra 
polnilnika QC330 in QC500.

ŠKATLA ZA AKUMULATORJE

Škatla za varen prevoz in shranjevanje Husqvarninih 
akumulatorjev, polnilnikov in ostalih dodatkov. Je 
popolnoma združljiva s sistemom Systainer.

TORBA ZA BATERIJO BLi

Ohranja akumulatorje tople tudi pozimi, kar zagotavlja 
kar najdaljši čas delovanja. Učinkovito absorbira 
udarce in ščiti pred prahom, umazanijo in vlago. Se 
lahko pritrdi na pas. Primerna za akumulatorje BLi80, 
BLi150, BLi100 in BLi200.

BOČNA OPORA

Bočna opora za oprtnik za nahrbtne akumulatorje.  
Za udobnejši in bolj sproščen delovni položaj ter 
manjšo obremenitev ramen in rok.

PLOŠČATA ŠOBA

Za večji doseg in izoblikovan zračni tok.

ROČAJ

Ročaj omogoča uporabo obeh rok za rokovanje s 
pihalnikom, kar olajša obremenitev ramen in rok.

* Priporočljiva globoka praznitev akumulatorja.

UHO

Uporaba pihalnika z oprtnikom 
zagotavlja manj naporen delovni 
položaj.

NOVO!

5554



Izvrstna okretnost.
Velika moč ni nujno povezana s težkimi in okornimi stroji. Pri razvoju 
naših motornih žag vedno stremimo k temu, da bi vam olajšali delo  
z njimi. Naši najnovejši modeli so zelo lahki in vitki stroji. Znižali smo 
nosilni ročaj in s tem zmanjšali razdaljo med ročajem in težiščem 
žage. Te izboljšave poleg nekaterih večjih in manjših popravkov oblike 
omogočajo enostavno obračanje in manevriranje tudi naših 
najzmogljivejših žag.

Preizkušeno  
v ekstremnih pogojih.

Vse žage so podvržene temeljitemu preizkušanju tako v laboratoriju  
kot tudi na terenu. Na preizkuševališču jih preizkušamo več sto ur, in 
sicer z vodno zavoro, s katero se motorne žage obremenjujejo pri 
različnih  hitrostih, s čimer se simulira podiranje dreves. To izvajamo 
zato, da zaznamo težave, povezane s temperaturo. Čas preizkušanja 
ustreza  skoraj 10-kratnemu času obratovanja v dejanskih pogojih.  
V laboratorijih žage dlje časa izpostavljamo polni obremenitvi, da 
zaznamo kakršne koli težave, povezane s tresljaji. Poleg tega motorne 
žage izpostavimo  zahtevnim udarnim preizkusom, ekstremnemu 
mrazu in vročini, da se prepričamo, da zdržijo v takih pogojih, preden 
jih damo na trg.

Želimo, da vam je pri delu z našimi motornimi  
žagami udobno in da delo poteka tekoče, to je varno 
in učinkovito. Če redno podirate drevesa ali morda 
manj pogosto, v vsakem primeru potrebujete motor-
no žago. Pri razvoju motornih žag nas ne zanimata 

zgolj moč motorja in pospeški. Ravno toliko ali še  
bolj se osredotočamo na funkcije, ki olajšajo uporabo 
motorne žage. S tem dobite orodje, ki vas ne omejuje 
pri delu, ampak vam omogoča, da se spopadete  
z vsemi izzivi, ki se pojavijo.

MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

Optimalne nastavitve motorja 
za večjo učinkovitost.

Naša funkcija AutoTune™ zagotavlja, da motor v vseh pogojih deluje 
optimalno. To pomeni, da samodejno nastavlja ustrezno zmes goriva in 
zraka glede na dano hitrost motorja in tako uravnava vpliv dejavnikov, kot 
so vlaga, višina, temperatura ter stanje filtra za gorivo in zračnega filtra. 
Optimalna nastavitev omogoča učinkovito delovanje, poleg tega vam ni 
treba tratiti časa za ročno nastavitev uplinjača.

Nizka raven tresljajev 
ohranja vaše zdravje.

Zahvaljujoč učinkovitemu dušenju tresljajev (Low Vib) je delo z našo 
motorno žago udobno in učinkovito, zato ne povzroča belih prstov.  
Z ločitvijo rezervoarja in ročajev od motorja in verige ter namestitvijo 
ustreznih elementov za dušenje tresljajev nam je uspelo ohraniti 
tresljaje v ročajih na zelo nizki ravni. S tem se zmanjša obremenitev 
vaših rok in dlani, kar ohranja vaše zdravje. 

NI TREBA, DA STE PROFESIONALNI 
GOZDAR, DA BI DELALI UČINKOVITO  
IN VARNO



■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja večji navor, manjšo porabo goriva 
in manj emisij izpušnih plinov.

■■ Motor samodejno nastavlja optimalno delovanje, ne glede na dejavnike, 
kot so temperatura, vlažnost in vrsta goriva (AutoTune™).

■■ RevBoost™ je lastnost motorja, ki zagotavlja zelo velike pospeške  
in izjemno hitrost verige, zato postane kleščenje še bolj učinkovito  
(velja za 560 XP® in 562 XP®).

■■ Učinkovit sistem za dušenje tresljajev (Low Vib) za udobno delo.

■■ Sistem Air Injection™ zagotavlja daljše servisne intervale, bolj enakomeren 
tek in manjšo obrabo motorja.

■■ Robustno kovinsko ohišje in kovana tridelna motorna gred za kar 
najdaljšo življenjsko dobo.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom 
zagonske vrvice.

■■ Modela 560 XP® in 562 XP® sta na voljo tudi kot 560 XP® G in 562 XP® G 
z ogrevanimi ročaji, ki zagotavljajo udobnejšo uporabo žage v hladnih in 
vlažnih razmerah.

■■ Model 562 XP® ima zelo velik zračni filter za daljšo nemoteno uporabo.

■■ Model 562 XP® lahko opremite z meči do 28".

TEHNIČNI PODATKI 550 XP® TB™/550 XP®

Prostornina valja, cm³ 50,1

Moč, kW * 2,8

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 33 – 50

Teža (brez rezalne garniture), kg 5,0 /4,9

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

TEHNIČNI PODATKI 576 XP®

Prostornina valja, cm³ 73,5

Moč, kW * 4,2

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 38 – 70

Teža (brez rezalne garniture), kg 6,6

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

TEHNIČNI PODATKI 545

Prostornina valja, cm³ 50,1

Moč, kW * 2,5

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 33 – 50

Teža (brez rezalne garniture), kg 4,9

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

TEHNIČNI PODATKI 562 XP® 560 XP® 555

Prostornina valja, cm³ 59,8 59,8 59,8

Moč, kW * 3,5 3,5 3,1

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 38 – 70 33 – 60 33 – 60

Teža (brez rezalne garniture), kg 5,7 5,7 5,6

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja večji navor, manjšo porabo goriva 
in manj emisij izpušnih plinov.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Sistem Air Injection™ zagotavlja daljše servisne intervale, bolj enakomeren 
tek in manjšo obrabo motorja. 

■■ Motor samodejno nastavlja optimalno delovanje, ne glede na  
dejavnike, kot so temperatura, vlažnost in vrsta goriva (AutoTune™).

■■ Je na voljo tudi kot 576 XP® G z ogrevanimi ročaji, ki zagotavljajo 
udobnejšo uporabo žage v hladnih in vlažnih razmerah.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja večji navor, manjšo porabo goriva 
in manj emisij izpušnih plinov.

■■ Učinkovit sistem za dušenje tresljajev (Low Vib) za udobno delo.

■■ Sistem Air Injection™ zagotavlja daljše servisne intervale, bolj 
enakomeren tek in manjšo obrabo motorja.

■■ Robustno kovinsko ohišje in kovana tridelna motorna gred za kar 
najdaljšo življenjsko dobo.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom 
zagonske vrvice.

■■ Motor samodejno nastavlja optimalno delovanje, ne glede na dejavnike, 
kot so temperatura, vlažnost in vrsta goriva (AutoTune™).

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja večji navor, manjšo porabo goriva 
in manj emisij izpušnih plinov.

■■ Motor samodejno prilagaja optimalno delovanje, ne glede na dejavnike, 
kot so temperatura, vlažnost in vrsta goriva (AutoTune™).

■■ RevBoost™ je lastnost motorja, ki zagotavlja zelo velike pospeške  
in izjemno hitrost verige, zato postane kleščenje še bolj učinkovito  
(velja za 550 XP®).

■■ Učinkovit sistem za dušenje tresljajev (Low Vib) za udobno delo.

■■ Sistem Air Injection™ zagotavlja daljše servisne intervale, bolj 
enakomeren tek in manjšo obrabo motorja.

■■ Robustno kovinsko ohišje in kovana tridelna motorna gred za kar 
najdaljšo življenjsko dobo.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom 
zagonske vrvice.

■■ Model 550 XP® je na voljo tudi kot 550 XP® G z ogrevanimi ročaji,  
ki zagotavljajo udobnejšo uporabo žage v hladnih in vlažnih razmerah.

■■ Oba modela sta po izbiri na voljo z edinstveno zavoro verige TrioBrake™ 
ki zagotavlja učinkovitejše, varnejše in udobnejše delo.

HUSQVARNA 550 XP® TRIOBRAKE™/550 XP®

Hitre žage za učinkovito podiranje  
in kleščenje.

HUSQVARNA 562 XP®/560 XP®/555

Zmogljive, učinkovite žaga  
za zahtevna opravila.

Zavora verige TrioBrake™ , ki se sproži na 
tri načine, omogoča varnejše, prijetnejše 
in učinkovitejše delo (550 XP®).

AutoTune™ je funkcija, s pomočjo katere 
motor samodejno nastavi optimalno 
 delovanje, ne glede na temperaturo, 
 vlažnost, vrsto goriva, itd.

MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKIMOTORNE ŽAGE, GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

HUSQVARNA 576 XP® 

Velika motorna žaga, ki se ponaša  
z izredno močjo.

HUSQVARNA 545 

Zmogljiva motorna žaga  
za učinkovito vsestransko delo.

Robustno kovinsko ohišje in kovana 
 tridelna motorna gred za kar najdaljšo 
 življenjsko dobo.

X-Torq motorna tehnologija zagotavlja 
večjo moč in dobre pospeške. Odlikuje   
se tudi po manjši porabi goriva in nižjih 
emisijah izpušnih plinov.

Funkcija Smart Start zagotavlja hiter za-
gon, saj se upor zagonske vrvice zmanjša.

Sistem Air Injection™ je napreden sistem 
za čiščenje zraka, ki zagotavlja enakomer-
nejši tek motorja, manjšo obrabo in daljšo 
uporabo med intervali čiščenja filtra.

Poseben pokrovček rezervoarja za olje  
z enostavnim odpiranjem.

Na voljo z ogrevanimi ročaji, ki zago-
tavljajo udobnejšo uporabo žage v hladnih 
in vlažnih razmerah. (562 XPG/560 XPG/ 
550 XPG/543 XPG)
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■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja večji navor, manjšo porabo goriva 
in manj emisij izpušnih plinov.

■■ Učinkovit sistem za dušenje tresljajev (Low Vib) za udobno delo.

■■ Sistem Air Injection™ zagotavlja daljše servisne intervale, bolj enakomeren 
tek in manjšo obrabo motorja.

■■ Robustno kovinsko ohišje in kovana tridelna motorna gred za kar 
najdaljšo življenjsko dobo.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom 
zagonske vrvice.

■■ Model 543 XP® je na voljo tudi kot 543 XP® G z ogrevanimi ročaji,  
ki zagotavljajo udobnejšo uporabo žage v hladnih in vlažnih razmerah.

HUSQVARNA 543 XP®

Hitra, lahka in vsestransko  
uporabna motorna žaga.

TEHNIČNI PODATKI 543 XP®

Prostornina valja, cm³ 43,1

Moč, kW * 2,2

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 33 – 45

Teža (brez rezalne garniture), kg 4,5

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

HUSQVARNA 536Li XP®

Zmogljiva akumulatorska verižna  
žaga za zahtevno delo na prostem in  
v zaprtih prostorih.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, nizko stopnjo praznjenja in odlično zmogljivost pri visokih 
temperaturah.

■■ Zmogljiv Li-ionski akumulator se ponaša z neprekosljivo zmogljivostjo.

■■ Zaradi dobro uravnotežene zasnove, majhne teže in centralnega težišča 
je žaga še posebej okretna.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši čas obratovanja z enim 
 akumulatorjem brez menjave ali polnjenja.

■■ Intuitivna tipkovnica za zagon in zaustavitev žage s pritiskom na gumb.

■■ Velika hitrost verige 20 m/s pripomore k preprostemu in  
učinkovitemu žaganju.

■■ Učinkovita vztrajnostna zavora verige omogoča bolj varno delo.

■■ Poseben pokrovček rezervoarja za olje z enostavnim odpiranjem.

■■ Matici meča sta integrirani v ohišje sklopke, da se pri menjavi meča  
ne izgubita.

Sistem za centrifugalno čiščenje zraka  
Air Injection™ zmanjša obrabo motorja  
in omogoča daljše delovanje med  
intervali za čiščenje filtrov.

Z akumulatorsko žago se upravlja s 
 pomočjo intuitivne tipkovnice, zato sta  
njen zagon in zaustavitev zelo enostavna. 
Vse, kar je potrebno, je pritisk na gumb.

Stranski napenjalnik omogoča hitro  
in enostavno napenjanje verige.

Učinkovit Husqvarnin motor zagotavlja 
 veliko hitrost verige in najboljšo možno 
zmogljivost rezanja.

Meseci

AKUMULATORSKA MOTORNA ŽAGA

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA

vključno z 2 akumulatorjema in 1 polnilnikom

vključno z gorivomPrelom

St
ro

šk
i

MOTORNE ŽAGE, MOTORNE KOSE IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

Majhna investicija – velik donos.
Polnjenje akumulatorja stane le delček tistega, kar stane 
polnjenje rezervoarja z gorivom. Vaša točka preloma je 
odvisna od vrste stroja, ki ga uporabljate in od pogostosti 
uporabe. Na spletni strani husqvarna.si najdete računalnik 
točke preloma, s katerim si lahko izračunate svojo točko 
preloma.

TEHNIČNI PODATKI 536Li XP®

Hitrost verige, m/s 20

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 25 – 35

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 2,4

Priporočen integriran akumulator: BLi200 in BLi300 za dolg čas delovanja ali nahrbtni 
 akumulator BLi520X in nahrbtni akumulator BLi940X.
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■■ Zaradi dobro uravnotežene in kompaktne zasnove ter visokega  
težišča je žaga še posebej okretna.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja večji navor, manjšo porabo goriva 
in manj emisij izpušnih plinov.

■■ Motor samodejno nastavlja optimalno delovanje, ne glede na dejavnike, 
kot so temperatura, vlažnost in vrsta goriva (AutoTune™).

■■ Sistem Air Injection™ zagotavlja daljše servisne intervale, bolj enakomeren 
tek in manjšo obrabo motorja.

■■ Zaradi učinkovitega dušenja tresljajev ročajev (Low Vib) lahko žago 
udobno držite tudi dlje časa.

■■ Dve robustni ušesi za pritrditev žage na jermen za žago in oprtnik  
olajšata plezanje.

■■ Poseben pokrovček rezervoarja za olje z enostavnim odpiranjem.

■■ Matici meča sta integrirani v ohišje sklopke, da se pri menjavi  
meča ne izgubita.

HUSQVARNA T540 XP®

Žaga za profesionalne  
negovalce dreves.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja večji navor, manjšo porabo  
goriva in manj emisij izpušnih plinov.

■■ Majhna teža omogoča preprosto dviganje in rokovanje z žago. 

■■ Stranski napenjalnik za hitro in enostavno napenjanje verige.

■■ Perforiran prednji ščitnik leve roke omogoča dober nadzor nad  
konico meča. 

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom  
zagonske vrvice.

■■ Pokrov zračnega filtra se lahko odpre brez uporabe orodja, kar olajša 
vzdrževanje. 

■■ Poseben pokrovček rezervoarja za olje z enostavnim odpiranjem.

TEHNIČNI PODATKI T540 XP®

Prostornina valja, cm³ 37,7

Moč, kW * 1,8

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 30 – 40

Teža (brez rezalne garniture), kg 3,9

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

TEHNIČNI PODATKI T435

Prostornina valja, cm³ 35,2

Moč, kW * 1,5

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 30 – 35

Teža (brez rezalne garniture), kg 3,4

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, nizko stopnjo praznjenja in odlično zmogljivost pri visokih 
temperaturah.

■■ Zmogljiv Li-ionski akumulator se ponaša z neprekosljivo zmogljivostjo.

■■ Zaradi dobro uravnotežene in kompaktne zasnove, majhne teže in 
 centralnega težišča je žaga še posebej okretna.

■■ Učinkovit sistem za dušenje tresljajev (Low Vib®) za udobno delo.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši čas obratovanja z enim 
 akumulatorjem brez menjave ali polnjenja.

■■ Intuitivna tipkovnica za zagon in zaustavitev žage s pritiskom na gumb.

■■ Velika hitrost verige 20 m/s pripomore k preprostemu in  
učinkovitemu žaganju.

■■ Učinkovita vztrajnostna zavora verige omogoča varnejše delo.

■■ Dve robustni ušesi za pritrditev žage na jermen za žago in oprtnik 
 olajšata plezanje.

■■ Poseben pokrovček rezervoarja za olje z enostavnim odpiranjem.

■■ Matici meča sta integrirani v ohišje sklopke, da se pri menjavi  
meča ne izgubita.

Dodatna oprema vključuje meč Techlite™ , 
ki je 20 % lažji in 25 % bolj tog kot običajen 
laminiran meč, zato je motorna žaga bolj 
uravnotežena.

MOTORNE ŽAGE, MOTORNE KOSE IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

Izbirate lahko med nosilnimi ročaji treh 
različnih velikosti za odličen oprijem med 
delom (T540 XP®).

Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši 
čas obratovanja med polnjenji ali zame-
njavo akumulatorja.

Zaradi dobro uravnotežene in kompaktne 
zasnove, majhne teže in visokega težišča 
je žaga še posebej okretna.

Velika hitrost verige, majhna teža in dobro 
uravnotežena zasnova zagotavljajo visoko 
učinkovitost.

Sistem Air Injection™ je napreden sistem 
za čiščenje zraka, ki zagotavlja enakomer-
nejši tek motorja, manjšo obrabo in daljšo 
uporabo med intervali čiščenja filtra.

HUSQVARNA T435

Vsestranska žaga za 
občasne negovalce dreves.

HUSQVARNA T536Li XP®

Učinkovita in lahka žaga za profesionalne 
negovalce dreves.

TEHNIČNI PODATKI T536Li XP®

Hitrost verige, m/s 20

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 25 – 35

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 2,4

Priporočen integriran akumulator: BLi100 za majhno težo, BLi 200 in BLi300 za dolg čas 
delovanja ali nahrbtni akumulator BLi520X in nahrbtni akumulator BLi940X.
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HUSQVARNA 536LiPX

Okretna in lahka akumulatorska  
žaga za čiščenje.

TEHNIČNI PODATKI 555FXT 555FX

Prostornina valja, cm³ 53,3 53,3

Moč, kW * 2,8 2,8

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 2,1 / 2,3 2,1 / 2,3

Teža (brez rezalne opreme), kg 9,1 8,9

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–1113.

TEHNIČNI PODATKI 545FXT 545FX

Prostornina valja, cm³ 45,7 45,7

Moč, kW * 2,2 2,2

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² 2,0 / 3,2 2,0 / 3,2

Teža (brez rezalne opreme), kg 8,4 8,1

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

TEHNIČNI PODATKI 535FBX

Prostornina valja, cm³ 34,6

Moč, kW * 1,6

Ekvivalent stopnje tresljajev (a 
hv

 , 
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 1,8/1,2

Teža (brez rezalne opreme), kg 12,4

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

■■ Pri nas razvit brezkrtačni motor zagotavlja veliko moč za dobro zmoglji-
vost rezanja v zahtevnih pogojih. 

■■ Prvi akumulatorski gozdarski obrezovalnik na trgu. 

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča dolgo 
zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično zmogljivost  
pri visokih temperaturah.

■■ Razvita v tesnem sodelovanju z zahtevnimi uporabniki.

■■ Dobro uravnotežena zasnova z majhno težo in nizkim nivojem tresljajev.

■■ Velika hitrost verige 20 m/s pripomore k učinkovitemu žaganju.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši čas obratovanja med  
polnjenji akumulatorja.

■■ Olajša natančno čiščenje in kleščenje.

■■ Domiselna rešitev, pri kateri se rezalna glava lahko obrača vodoravno/
navpično.

■■ Zadnji ščitnik/podaljšek za večjo zaščito in doseg.

■■ Gumb za zagon z intuitivno tipkovnico.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo goriva 
in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom 
zagonske vrvice.

■■ Nastavljiv ergonomski ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ Ročica za plin na dosegu palca zmanjšuje obremenitev mišic na roki in 
izboljša natančnost. 

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta  
k prijetnejšim delovnim pogojem.

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik Balance XT™ je vključen.

■■ Črpalka za gorivo zagotavlja enostaven zagon.

■■ Model 555FXT ima ogrevane ročaje za večje udobje v hladnem vremenu.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo goriva 
in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter zagon z manjšim uporom 
zagonske vrvice.

■■ Nastavljiv ergonomski ročaj zagotavlja idealen delovni položaj ter oprijem.

■■ Ročica za plin na dosegu palca zmanjšuje obremenitev mišic na roki in 
izboljša natančnost. 

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta  
k prijetnejšim delovnim pogojem.

■■ Ergonomsko oblikovan oprtnik Balance XT™ je vključen.

■■ Črpalka za gorivo zagotavlja enostaven zagon.

■■ Model 545FXT ima ogrevana ročaja.

■■ Oprtnik in vzmeteni okvir poskrbita za popolno razporeditev bremena.

■■ Žaga ima prilagodljivo obešenje za manj napora in večje udobje.

■■ X-Torq motorna tehnologija zagotavlja velik navor, manjšo porabo  
goriva in nizke emisije izpušnih plinov.

■■ Ko je stroj izklopljen, se stop stikalo samodejno vrne v začetni položaj.

■■ Mehki ročaji za optimalno udobje.

■■ Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in udoben ročaj pripomoreta k 
prijetnejšim delovnim pogojem.

■■ Črpalka za gorivo zagotavlja enostaven zagon.

■■ Nastavljivo in avtomatsko mazanje verige.

HUSQVARNA 555FXT / 555FX

Zmogljiv gozdarski obrezovalnik za 
dolgotrajno delo v zahtevnih pogojih.

HUSQVARNA 545FXT / 545FX

Dobra zmogljivost in ergonomija  
za profesionalno delo.

HUSQVARNA 535FBX

Gozdarski obrezovalnik z vrhunsko 
ergonomijo in motorjem na oprtniku.

Ergonomski oprtnik in okvir za obešenje 
zagotavljata odlično razporeditev bremena, 
kar zmanjša obremenitve uporabnika.

X-Torq motorna tehnologija zagotavlja 
večjo moč in dobre pospeške. Odlikuje se 
tudi po manjši porabi goriva in nižjih emisijah 
izpušnih plinov.

Optimizirana in zelo sloka oblika glave 
žage omogoča delo z največjo možno 
 natančnostjo.

Smart Start je funkcija, ki omogoča hiter 
zagon z manjšim uporom zagonske vrvice.

Ko je stroj izklopljen, se stop stikalo 
 samodejno vrne v začetni položaj.

Za učinkovit in natančen nadzor. Zmanjšu-
je obremenitev mišic na roki.

Dobro uravnotežena zasnova z majhno 
težo in nizko ravnjo tresljajev za dobro 
ergonomijo in udobje uporabnika.

Učinkovito dušenje tresljajev (Low Vib) in 
udoben ročaj pripomoreta k prijetnejšim 
delovnim pogojem.

MOTORNE ŽAGE, MOTORNE KOSE IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKIMOTORNE ŽAGE, MOTORNE KOSE IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

TEHNIČNI PODATKI 536LiPX

Hitrost verige pri maks. moči, m/s 20

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 25 – 30

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

,
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² 1,2/2,6

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 3,1

Priporočen integriran akumulator: BLi300 ali nahrbtni akumulator BLi520X in nahrbtni aku-
mulator BLi940X.
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TEHNIČNI PODATKI 525P4S

Prostornina valja, cm³ 25,4

Moč, kW * 1,0

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 25 – 30

Dolžina, iztegnjeno stanje, vključno z rezalno garnituro, cm 240

Teža (brez rezalne garniture), kg 5,3

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

TEHNIČNI PODATKI 525P5S

Prostornina valja, cm³ 25,4

Moč, kW * 1,0

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 25 – 30

Dolžina, iztegnjeno stanje, vključno z rezalno garnituro, cm 350

Teža (brez rezalne garniture), kg 6,4

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

TEHNIČNI PODATKI 525PT5S

Prostornina valja, cm³ 25,4

Moč, kW * 1,0

Priporočljiva dolžina meča, min.-maks., cm 25 – 30

Dolžina, iztegnjeno stanje, vključno z rezalno garnituro, cm 397

Teža (brez rezalne garniture), kg 7

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 112–113.

■■ Enostaven zagon, ki ga nudijo intuitivno nameščeni elementi  
za upravljanje zagona/zaustavitve, čoka in črpalka goriva.

■■ Mehki, ergonomsko oblikovani ročaji za udobno delo.

■■ Nastavljivo, samodejno mazanje za učinkovito in nemoteno delo.

■■ Vztrajnik je optimalno uravnotežen, s tem setresljaji zelo zmanjšajo, 
zmogljivost pa poveča.

■■ Zadnji ščitnik pred udarci ščiti rezervoar in napravo za zagon.

■■ Dolga in snemljiva gred za dodaten doseg in enostaven prevoz.

■■ Enostaven zagon, ki ga nudijo intuitivno nameščeni elementi za upravljanje 
zagona/zaustavitve, čoka in črpalka goriva. Mehki, ergonomsko 
oblikovani ročaji za udobno delo.

■■ Nastavljivo, samodejno mazanje za učinkovito in nemoteno delo.

■■ Vztrajnik je optimalno uravnotežen, s tem se tresljaji zelo zmanjšajo, 
zmogljivost pa poveča.

■■ Zadnji ščitnik pred udarci ščiti rezervoar in napravo za zagon.

■■ Teleskopska gred za dolg in prilagodljiv doseg.

■■ Enostaven zagon, ki ga nudijo intuitivno nameščeni elementi  
za upravljanje zagona/zaustavitve, čoka in črpalka goriva. Mehki, 
ergonomsko oblikovani ročaji za udobno delo.

■■ Nastavljivo, samodejno mazanje za učinkovito in nemoteno delo.

■■ Zadnji ščitnik pred udarci ščiti rezervoar in napravo za zagon.

Teleskopsko cev pri modelu Husqvarna 
525PT5S je enostavno prilagoditi na 
najoptimalnejšo delovno višino.

Zadnji ščitnik pred udarci ščiti motor pred 
obrabo in poškodbami.

Enostaven zagon, ki ga nudijo intuitivno 
nameščeni  elementi za upravljanje zagona/ 
zaustavitve, čoka in črpalka goriva.

Oprtnik Balance Flex™ 
omogoča učinkovitejše in bolj 
udobno delo. Na voljo kot 
dodatna oprema za 525P5S 
in 525PT5S. 578 44 99-01

MOTORNE ŽAGE, MOTORNE KOSE IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

HUSQVARNA 525P4S

Robusten, vsestranski in učinkovit 
višinski obrezovalnik.

HUSQVARNA 525P5S

Lahek višinski obrezovalnik 
s posebej dolgim dosegom.

HUSQVARNA 525PT5S

Dobro uravnotežen in prilagodljiv 
teleskopski višinski obrezovalnik.

Snemljiva gred pri modelu Husqvarna 
525PS omogoča enostaven prevoz in 
shranjevanje.

Ker sta meč in veriga na levi strani, ima 
uporabnik neoviran pogled na rez.
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■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča  
dolgo zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično 
zmogljivost pri visokih temperaturah.

■■ Dobro uravnotežena in ergonomska zasnova z majhno težo in 
minimalnimi tresljaji.

■■ Velika hitrost verige 20 m/s pripomore k učinkovitemu žaganju.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši čas obratovanja med  
polnjenji akumulatorja.

■■ Učinkovit brezkrtačni motor z direktnim pogonom.

■■ Teleskopska cev s 5,5 m dosega.

■■ Zadnji ščitnik/podaljšek za večjo zaščito in doseg.

■■ Gumb za zagon z intuitivno tipkovnico.

■■ Matici meča sta integrirani v ohišje sklopke, da se pri menjavi  
meča ne izgubita.

■■ Zanesljiva in varna tehnologija Li-ionskih akumulatorjev omogoča  
dolgo zdržljivost, zaščito pred popolnim izpraznjnjem in odlično 
zmogljivost pri visokih temperaturah.

■■ Dobro uravnotežena zasnova z majhno težo in nizkim nivojem tresljajev.

■■ Velika hitrost verige 20 m/s pripomore k učinkovitemu žaganju.

■■ Varčevalni način savE™ zagotavlja daljši čas obratovanja med  
polnjenji akumulatorja.

■■ Učinkovit brezkrtačni motor z direktnim pogonom.

■■ Zadnji ščitnik/podaljšek za večjo zaščito in doseg.

■■ Gumb za zagon z intuitivno tipkovnico.

■■ Matici meča sta integrirani v ohišje sklopke, da se pri menjavi  
meča ne izgubita.

■■ Doseg do 4 m.

HUSQVARNA 536LiPT5

Teleskopski akumulatorski višinski 
obrezovalnik s posebej dolgim dosegom.

HUSQVARNA 536LiP4 

Robustni akumulatorski višinski 
obrezovalnik za učinkovito kleščenje.

Oblecite vašo ekipo  
v “oprtnik po meri”  

za najboljše prileganje  
in učinkovite menjave  

med izdelki.

MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

Teleskopska cev s 5,5 m dosega. Pri nas razvit napredni brezkrtačni motor 
je za 25% učinkovitejši od običajnega 
krtačnega motorja. To pomeni, da motor 
razvije velik in konstanten navor.

Optimizirana in zelo sloka oblika glave 
žage omogoča delo z največjo možno 
natančnostjo.

TEHNIČNI PODATKI 536LiP4

Hitrost verige pri maks. moči, m/s 20

Dolžina, iztegnjeno stanje, z rezalno garnituro, cm 219

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 25 – 30

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 3,4

Priporočen integriran akumulator: BLi200, BLi300 ali nahrbtni akumulator BLi520X in 
nahrbtni akumulator BLi940X.

TEHNIČNI PODATKI 536LiPT5

Hitrost verige pri maks. moči, m/s 20

Dolžina, iztegnjeno stanje, z rezalno garnituro, cm 290

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 25 – 30

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 4,9

Priporočen integriran akumulator: BLi200, BLi300 ali nahrbtni akumulator BLi520X in 
nahrbtni akumulator BLi940X.
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KOLIKO ČASA ZDRŽI AKUMULATOR?

Domišljena dodatna oprema za lažje delo.

ŠE BOGATEJŠA PALETA 
AKUMULATORJEV

PRETVORNIK VI600F

Omogoča hitro polnjenje vaših akumulatorskih 
strojev Husqvarna na terenu s pretvorbo 
enosmerne napetosti 12 V iz kakršnega koli 
svinčevega akumulatorja v izmenično napetost 
220 V. Za hitra polnilnika QC330 in QC500.

ŠKATLA ZA AKUMULATORJE

Škatla za varen prevoz in shranjevanje Husqvarninih 
akumulatorjev, polnilnikov in ostalih dodatkov. Je 
popolnoma združljiva s sistemom Systainer.

TORBA ZA BATERIJO BLi

Ohranja akumulatorje tople tudi pozimi, kar 
zagotavlja kar najdaljši čas delovanja. Učinkovito 
absorbira udarce in ščiti pred prahom, umazanijo 
in vlago. Se lahko pritrdi na pas. Primerna za 
akumulatorje BLi80, BLi150, BLi100 in BLi200.

* Priporočljiva globoka praznitev akumulatorja.

TEHNIČNI PODATKI BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Tip Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapaciteta, Ah 26,1 14,4 9,3 5,0 2,5

Energija, Wh 940 520 335 180 90

Teža, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Stroji so lahki ter zasnovani za udobno, enostavno in dolgotrajno uporabo. Ker so precej tihi, jih lahko 
uporabljate kjerkoli in kadarkoli.

HITRI POLNILNIKI QC500 / QC330 /QC80

S hitrimi polnilniki Husqvarna lahko zelo hitro 
napolnite vaše akumulatorske stroje Husqvarna. 
Čas polnjenja je odvisen od velikosti polnilnika in 
kapacitete akumulatorja. Spodnja preglednica 
prikazuje čase polnjenja vseh polnilnikov in 
akumulatorjev Husqvarna.

Polnilniki za vsak namen.

12 V TERENSKI POLNILNIK QC80F

Omogoča polnjenje vaših akumulatorskih strojev 
Husqvarna na terenu s pomočjo obstoječe 12 V 
vtičnice v vašem avtomobilu ali tovornjaku.

Daljši čas delovanja – za večjo produktivnost.

HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

Velik Li-onski akumulator zagotavlja dolgotrajno delovanje in vrhunsko zmogljivost ter omogoča 
učinkovito delo z malo prekinitvami za polnjenje akumulatorja. Široke podložene naramnice in bočna 
opora za udobno uporabo oprtnika tudi pri dolgotrajnem delu. Več možnosti nastavitve za različno 
visoke uporabnike. Adapter za akumulator ustreza vsem ročnim akumulatorskim strojem Husqvarna.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi300

Vrhunski akumulator, ki nudi dolg čas delovanja 
in ima odlično razmerje kapaciteta/teža. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. 9,3 Ah.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi200

Podaljšan čas delovanja in odlična zdržljivost. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. 5,0 Ah.

Li-IONSKI AKUMULATOR BLi100

Dolg čas delovanja in majhna teža. Opremljen  
je z indikatorjem polnjenja s 4 LED diodami in 
dobrim hlajenjem ter primeren za delovanje  
v vsakem vremenu. 2,5 Ah.

AKUMULATOR 536Li XP® T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5 / 536LiP4

TESARSTVO KLEŠČENJE ŽAGANJE HLODOV KLEŠČENJE ČIŠČENJE KLEŠČENJE

BLi300 5 h 35 min 2 h 15 min 1 h 3 h 55 min 2 h 30 min 3 h 30 min

BLi200 3 h 1 h 10 min 30 min 2 h 5 min 1 h 20 min 1 h 50 min

BLi100 1 h 30 min 35 min 15 min 1 h 5 min 35 min 50 min

BLi940X 15 h 40 min 6 h 20 min 2 h 50 min 11 h 7 h 9 h 40 min

BLi520X 8 h 40 min 3 h 30 min 1 h 30 min 6 h 3 h 50 min 5 h 20 min

Časi delovanja ustrezajo času obratovanja in vključujejo: dejansko obratovanje, osnovno vzdrževanje in premikanje /plezanje, potrebno za splošna opravila.

MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKIMOTORNE ŽAGE, GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

Naj ima vsak  
član ekipe svoj 
lastni oprtnik. 
Ko si člani ekipe delijo nahrbtne akumula-
torje, lastni oprtniki omogočajo hitro  
odstranitev in zamenjavo akumulatorjev, 
medtem ko oprtnik ostane optimalno  
prilagojen.  Primeren tudi kot oprtnik za 
uporabo z gozdarskim obrezovalnikom 
536LiPX z integriranim akumulatorjem. 

NOVO!
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MEČ TECHLITE™

20 % lažji in 25 % bolj tog kot običajen laminiran 
meč, zato je motorna žaga bolj uravnotežena. 
Na voljo s korakom verige 3/8" mini, v dolžinah 
12" in 14".

CARVING MEČ Z MAJHNIM VPETJEM

Meči Carving imajo manjši polmer konice in  
so primerni za izklesovanje in druga natančna 
opravila.

NOVO!

VODIČ – MEČI IN VERIGE

OZKO VPETJE MEČA ŠIROKO VPETJE MEČA
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DOLŽINA MEČA
KORAK 
VERIGE DEBELINA TIP VERIGE MEČ VERIGA

LAMINIRANI MEČI Z VERIŽNIKOM

l l l l 10"/25 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 575 84 22-58 501 84 40-58

l l l l 12"/30 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 575 84 22-64 501 84 40-64

l l 10"/25 cm 3/8" mini .043"/1,1 mm H38 501 95 95-40 581 80 79-40

l l 12"/30 cm 3/8" mini .043"/1,1 mm H38 501 95 95-45 581 80 79-45

l l 14"/35 cm 3/8" mini .043"/1,1 mm H38 501 95 95-52 581 80 79-52

l l l l 12"/30 cm 3/8" mini .050"/1,3 mm H35 585 82 91-44 501 84 70-44

l l l l 12"/30 cm 3/8" mini .050"/1,3 mm H37 501 95 92-45 576 93 65-45

l l l l 14"/35 cm 3/8" mini .050"/1,3 mm H37 501 95 92-52 576 93 65-52

l l l l 16"/40 cm 3/8" mini .050"/1,3 mm H37 501 95 92-56 576 93 65-56

l l l 13"/33 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-56 501 84 06-56

l l l 15"/38 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-64 501 84 06-64

l l l 16"/40 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-66 501 84 06-66

l l l 18"/45 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-72 585 94 32-72

l l l l l 13"/33 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-56 501 84 04-56

l l l l l 15"/38 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-64 501 84 04-64

l l l l l 16"/40 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-66 501 84 04-66

l l l l l 18"/45 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-72 501 84 04-72

l l l l 20"/50 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-80 501 84 04-80

l l 15"/38 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 94 34-56 501 84 14-56

l l 16"/40 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 508 91 41-60 501 84 14-60

l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 94 34-68 501 84 14-68

l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 94 34-72 501 84 14-72

l l l l 15"/38 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 95 08-56 501 84 14-56

l l l l 16"/40 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 508 91 31-60 501 84 14-60

l l l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 95 08-68 501 84 14-68

l l l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 95 08-72 501 84 14-72

LAMINIRANI MEČI Z VERIŽNIKOM, TECHLITE™

l l l 12"/30 cm 3/8" .050"/1,3 mm H37 576 83 07-45 576 93 65-45

l 14"/35 cm 3/8" .050"/1,3 mm H37 576 83 07-52 576 93 65-52

l 16"/40 cm 3/8" .050"/1,3 mm H37 576 83 07-56 576 93 65-56

l l 12"/30 cm 3/8" .043"/1,1 mm H38 578 10 68-45 581 80 79-45

l l 14"/35 cm 3/8" .043"/1,1 mm H38 578 10 68-52 581 80 79-52

TRDI MEČI Z ZAMENLJIVO KONICO

l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 77-68 501 84 14-68

l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 77-72 501 84 14-72

l l l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 69-68 501 84 14-68

l l l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 69-72 501 84 14-72

l l l l 24"/60 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 69-84 501 84 14-84

l l l l 28"/70 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 69-92 501 84 14-92

TRDI MEČI

l l 10"/25 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 587 39 44-60 501 84 40-60

l l 12"/30 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 587 39 44-68 501 84 40-68

l 12"/30 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 579 55 90-68 501 84 40-68

l l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 80-68 501 84 14-68

l l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 80-72 501 84 14-72

l l l 24"/60 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 80-84 501 84 14-84

l l l 28"/70 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 80-92 501 84 14-92

RAHLO OVALEN MEČ ZA ČIŠČENJE

l l l 10"/25 cm 3/8" .050"/1,3 mm H37 501 82 85-40 576 93 65-40

Vedno preverite v navodilih za uporabo, katera rezalna oprema je primerna za vašo verižno žago. 

MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKIMOTORNE ŽAGE, GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

Temeljito preizkušanje in 
skladnost s standardi ISO, EN 
in ANSI ter internimi standardi 
so bistveni kriteriji pri razvoju
 nove dodatne opreme 
Husqvarna.

OLJE ZA VERIGO BIO ADVANCED
Olje za verigo Husqvarna na rastlinski osnovi, ki zagotavlja vrhunsko 
mazanje tudi v ekstremnih pogojih. Odlične antioksidacijske 
 lastnosti, ki med shranjevanjem ščitijo meč in verigo.

Vedno uporabite olje za verigo 
 Husqvarna. Uporaba napačnega olja  
za verigo je pogost vzrok poškodb 
žage in vodi do hitre obrabe meča  
ali zatikanja ali snetja verige z meča.

Visoko zmogljive verige, razvite posebej  
za Husqvarno.

Zasnovan posebej za 
 motorne žage Husqvarna 
z namenom optimizacije 
funkcij žage.

Husqvarna nudi široko paleto 
verig za različne potrebe. 

Dodatna oprema Husqvarna je izdelana po enako visokih standardih kot naše žage.  
Z združevanjem visokokakovostnih materialov in razvoja, ki temelji na zahtevah 
profesionalnih uporabnikov, izdelujemo širok izbor mečev, verig in pil, ki so visoko   
učinkoviti in varni. Z uporabo dodatne opreme za motorne žage Husqvarna lahko  
iz vaše motorne žage iztisnete največ.

MEČI IN VERIGE ZA BOLJ VARNO  
IN UČINKOVITO ŽAGANJE

VEČ NA  
SPLETNI STRANI 

HUSQVARNA.COM

MINERALNO OLJE ZA VERIGO HUSQVARNA

S adhezijskim sredstvom za visoko zmogljive 
verižne žage. Zagotovljena nizka obraba verig in 
utorov. Za univerzalno uporabo v vseh letnih časih.
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GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL

Izdelana iz vzdržljivega in hkrati lahkega materiala ter namensko oblikovana, 
zato je idealna za vsakodnevno delo v gozdu. Poliester 4-way stretch  
z odličnim prileganjem zagotavlja udobno gibljivost. Odprtine za zračenje  
na zgornjem in spodnjem hrbtnem delu za udobje in zmogljivost.  
Velikosti S–XXL. 582 33 21-xx

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL

Za vsakodnevno delo v gozdu. Zdržljiva zasnova vključuje ojačitve iz aramida 
in cordure®. Lahka, stretch tkanina in tesno prileganje za udobje in produktivnost 
uporabnika ter predhodno ukrivljeni kolenski deli ter zračni žepi in zadrge  
za udobje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). Velikosti 
S–XXL. Navadne, 582 33 35-xx. Na voljo tudi s 7 cm daljšimi hlačnicami (S–XL) 
Tesarske, 582 33 36-xx. Na voljo tudi s 7 cm krajšimi hlačnicami (S–XL)

GOZDARSKA ČELADA TECHNICAL

Robustna, a lahka čelada s povsem novo zasnovo, ki jo odlikujejo 
premišljene rešitve za zmanjšanje teže, izboljšano prileganje in 
zagotavljanje udobnejše temperature glave tudi med dolgotrajnim 
delom. Vizir Free View se odlikuje z izboljšanim zornim kotom,  
čelada pa ima pripravljeno režo za namestitev naglavne svetilke.  
585 05 84-01

USNJENI ŠKORNJI Z ZAŠČITO PRED UREZOM, TECHNICAL 24

Udobni usnjeni škornji z zaščito v zgornjem delu in stabilno konstrukcijo pete. 
Z mehko notranjostjo in podplatom za dober oprijem. Izdelani iz 100 % 
vodoodporne membrane Sympatex®, ki je dobro zračna. Dodatna podloga, 
jeklena kapica, gumijaste ojačitve za večjo zaščito in udobje.  
578 78 56-xx

ROKAVICE, TECHNICAL

Dobro prilegajoče se in udobne rokavice s palci  
iz kozjega usnja za dobro zaščito pred vlago in na  
zgornji strani iz laminirane spandex  tkanine za  
daljšo življenjsko dobo. 579 38 04-xx, 579 38 10-xx  
(z zaščito pred urezom.)

ZAŠČITNA OČALA

Rumene leče (544 96 37-02) izboljšajo vidljivost v temnih pogojih. Sive 
leče (544 96 37-03) z UV zaščito izboljšajo vidljivost v sončnem vremenu. 
 Zaščitna očala (544 96 39-01) so namenjena  osebam, ki nosijo očala,  
se ne rosijo in so odporna proti udarcem. Prozorna 544 96 37-01.

TORBA

Prostorna torba (105 litrov) za shranjevanje vaše zaščitne opreme.  
576 85 95-01. S koleščki: 576 85 90-01.

NOVO! NOVO!

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKE OBREZOVALNIKE IN VIŠINSKE OBREZOVALNIKEDODATNA OPREMA ZA MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKE OBREZOVALNIKE IN VIŠINSKE OBREZOVALNIKE

GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL EXTREME

Zasnovana za dolgotrajno delo v najbolj zahtevnih okoljih. Lahka, zračna 
tkanina in predhodno ukrivljeni rokavi povečajo gibljivost, medtem ko 
učinkovite odprtine za zračenje na zgornjem in spodnjem hrbtnem delu 
poskrbijo za hlajenje pri napornem delu. Tkanina za dobro vidnost in  
odsevni trakovi. 582 33 10-xx, velikosti S–XXL, 582 34 07-xx, ženske 
velikosti XS–M

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL EXTREME

Zasnovane za zahtevno delo v gozdu na najvišji profesionalni stopnji. 
Domišljena uporaba odsevne tkanine, lahkega stretch materiala in ojačitev  
iz Cordure zagotavlja dobro zaščito, zdržljivost in produktivnost. Ozek kroj  
za izjemno udobje in gibljivost s prilagodljivim pasom, Husqvarna Tech-Knee, 
predhodno ukrivljenimi kolenskimi deli in odprtinami za zračenje. Izpolnjujejo 
zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). Velikosti XS–XXL.  
582 34 08-XX

Zaščitni material, ki je zaradi manjšega 
števila slojev lažji, a nudi enako stopnjo 
zaščite.

Ojačitev z odsevnim materialom  
na rokavih in ramenih.

Zadrga za zračenje pod rokavi za boljše 
uravnavanje temperature.

Technical ali Technical Extreme? Ne gre samo za to, kako 
varni bi radi bili, ampak kaj želite doseči. Postavljanje novih 
standardov pri zaščitnih oblačilih pomeni za nas 

združevanje prvovrstnega oblikovanja z visoko tehnološkimi 
tkaninami, zato se lahko odrežete še bolje, ne da bi se 
morali odreči varnosti.

ZAŠČITNA OBLAČILA ZA 
PROFESIONALNO ZMOGLJIVOST

Nov Tech-Knee kolenski del omogoča 
 izjemno zaščito in mobilnost. 
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Dulci so zasnovani  
za optimalen in kon-
stanten pretok, kar 
 pospeši polnjenje.

Mehanska blokada preprečuje 
 iztekanje, funkcija avto-stop  
pa  preprečuje razlitje goriva  
in prena polnjenje rezervoarja.

Več kot posoda  
za gorivo.

UHO ZA ŽAGO

Edinstveno uho, primerno za negovalce dreves, ki uporabljajo  
običajne motorne žage. Omogoča varno pritrditev motorne žage  
na jermen za motorno žago. Opremljeno je s sistemom za 
sprostitev ob  preobremenitvi. 578 07 71-01

MEČ TECHLITE™ ARBORIST

20 % lažji in 25 % bolj tog od običajnega laminiranega meča. Se manj 
upogiba in ima manjšo težo, zato je verižna žaga bolj uravnotežena. 
576 83 07-xx

KOMBINIRANA POSODA HUSQVARNA

Omogoča hitro polnjenje goriva brez razlitja ali kakršnih koli 
drugih izgub. Oba vsebnika sta zasnovana za doseganje 
optimalnega razmerja med gorivom in oljem za verigo. 
Integriran predal za orodje za nadomestne dele, ki jih 
potrebujete pogosteje. Atestirana v skladu z UN standardi. 
5,0/2,5 l, 580 75 42-01

KAVELJ ZA MOTORNO ŽAGO

Za enostavno pripenjanje žage na pas.  
Robustna zasnova. Kovinski 577 43 79-01  
(za oprtnik z odstranljivim pasom.). 
Črn 580 80 03-01 (optimiziran za modela  
T540 XP® in T536LiXP®).

JERMEN ZA VERIŽNO ŽAGO

Za pritrditev motorne žage na pas.  
Z elastično zasnovo in ter dolžino 
0,5 m v običajnem in 1,25 m v 
popolnoma raztegnjenem stanju.  
577 43 80-01 ŽAGE ZA OBREZOVANJE

Nova generacija zelo ostrih in ergonomsko oblikovanih ročnih žag za 
obrezovanje. Zložljiva žaga z 200 mm dolgim rezilom za različne namene 
uporabe (967 23 64-01). Žaga z 300 mm dolgim rezilom za žaganje 
svežega in suhega lesa (967 23 65-01). S tokom. Ukrivljena žaga z 300 mm 
dolgim rezilom za različne namene uporabe (967 23 66-01). S tokom. 

Dve škatli za orodje 
omogočata shranjevanje 
orodja, kot so pile, in 
rezervnih delov, kot  
so verige.

Husqvarnina krona na pokrovčku zagotavlja, da je izde-
lek pristen in da bo nudil takšno zaščito in mazanje, ki 
ju nudi le Husqvarna.

NOVO! NOVO!

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKE OBREZOVALNIKE IN VIŠINSKE OBREZOVALNIKEDODATNA OPREMA ZA MOTORNE ŽAGE, GOZDARSKE OBREZOVALNIKE IN VIŠINSKE OBREZOVALNIKE

GORIVO ZA ŠTIRITAKTNE 
MOTORJE HUSQVARNA,  
POWER 4

Alkilatni bencin, razvit posebej  
za Husqvarnine štiritaktne motorje. 
Zagotavlja učinkovito zgorevanje  
za čist motor in manj škodljivih  
snovi v izpušnih plinih. Primerno  
za dolgotrajno shranjevanje brez 
vpliva na kakovost.

GORIVO ZA DVOTAKTNE 
MOTORJE HUSQVARNA,  
XP POWER 2

Alkilatni bencin, razvit posebej za 
Husqvarnine dvotaktne motorje. 
Predhodno zmešan z 2 % 
sintetičnega olja za dvotaktne 
motorje Husqvarna XP. Zagotavlja 
učinkovito zgorevanje za čist motor 
in manj škodljivih snovi v izpušnih 
plinih. Izpolnjuje zahteve VEF.

Pri Husqvarni preizkušamo olja tako pri visokih 
 temperaturah, da preverimo, ali je motor še mazan, 
kot tudi pri nizkih, da preverimo, ali je njegov zagon 
enostaven. Preizkusi v realnih pogojih lahko trajajo 
tudi nekaj tisoč ur. 

Preverjena olja – zasnovana za žage Husqvarna.
Dvotaktni motorji motornih žag se lahko vrtijo tudi z 10000 vrt./min, pogosto pod veliko obremenitvijo. Husqvarnini 
motorji so zdržljivi in močni, a tudi lahki. Tako so olja podvržena posebnim zahtevam, zato je zelo pomembno,  
da izberete pravega. Olja za dvotaktne motorje Husqvarna, ki izpolnjujejo naše stroge zahteve, so označena  
z VEF – Verified Engine Formula (preverjena formula za motorje).

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA,  
XP® SYNTHETIC

Popolnoma sintetično, biološko razgradljivo olje, ki 
povzroča manj dima in vsebuje visokokakovostne 
aditive. Izdelano za zahtevno profesionalno uporabo  
pri visokih obremenitvah in velikih hitrostih motorja. 
Najprimernejša izbira za vse naše stroje, še posebej za 
motorje s prostornino nad 55 cm³. Izpolnjuje zahteve 
VEF ter standardov JASO /FD/ISO EGD in preizkusa 
snežnih sani Rotax 253. 1-litrska posoda z dozatorjem, 
578 03 70-03. 4 litri, 578 03 71-03. 0,1 litra, 
578 18 03-03.

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, LS+

Izdelano iz mešanice mineralnih in sintetičnih olj, zato 
povzroča zelo majhne emisije dima. Najprimernejša 
izbira za naše motorne žage in gozdarske obrezovalnike 
s prostornino motorja do 55 cm³. Izpolnjuje zahteve VEF 
ter standardov JASO FD/ISO EGD in preizkusa snežnih 
sani Rotax 253. 1-litrska posoda z dozatorjem, 578 03 
70-02. 4 litri, 578 03 71-02. 0,1 litra, 578 18 03-02.

ČELADA ARBORIST TECHNICAL

Lahka in zračna čelada za profesionalne 
negovalce dreves. Atestirana za delo  
na višini. Edinstven sistem prilagajanja  
z dvema kolescema, ki glavo postavi  
v središče čelade, s čimer se zagotovi 
najboljše ravnotežje in stabilnost.
Flourescentno oranžna, 578 09 23-01

GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL ARBOR

Združuje vzdržljivo tkanino, namensko 
oblikovanje in zaščito pred urezom za redno 
delo v gozdu. Iz 2-way poliester stretcha z 
odličnim prileganjem in ojačitvijo od komolca 
do zapestja, kar zagotavlja udobno gibljivost, 
zdržljivost in zmogljivost. Izpolnjuje zahteve 
standarda EN381, razred 1. Velikosti S–XL.
582 33 22-xx
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OBVLADAJTE DANAŠNJE DELO Z 
JUTRIŠNJO TEHNOLOGIJO REZANJA
Konstantne spremembe so edino gonilo napredka.  
Z vpeljavo nove tehnologije, ki jo v večini primerov 
razvijemo sami, dajemo pečat razvoju motornih 
 rezalnikov in tehnologiji rezanja. To so majhne in 

 velike inovacije, ki vam omogočajo, da režete učin-
koviteje, natančneje in z manj napora. Naše osnovno 
vodilo je, da vam ponudimo vsestranske rezalnike z 
veliko močjo, ki pa ne bodo nič manj udobni pri uporabi.

Več moči, manj goriva  
in emisij.

Naši motorji X-Torq zagotavljajo veliko moč, a imajo hkrati tudi majhno 
 porabo goriva in nizke emisije. Ta tehnologija uporablja za splakovanje 
 izpušnih plinov zrak namesto mešanice goriva in zraka, kot pri običajnih 
dvotaktnih motorjih, s čimer se emisije zmanjšajo do 75 % in poraba goriva 
do 20 %. Model K 760 ima optimiziran motor, ki se ponaša s še večjo močjo, 
manjšo porabo goriva in manjšimi emisijami. Je enostaven za uporabo in 
ima zelo nizko raven tresljajev.

Najdaljši čas delovanja.
S pomočjo nove generacije sistema Active Air Filtration™ lahko z našimi 
motornimi rezalniki delate dlje časa brez prekinitev. V bistvu, dokler ne 
opazite, da stroj začenja izgubljati moč. Kako deluje? Najprej tako, da 
uporabi centrifugalno silo za odstranjevanje kar 93 % umazanije   
iz zraka. V drugem koraku pa prehaja zrak skozi papirnat filter, ki 
 zadrži najmanjše delce prahu. Posledica vsega tega je manjša obraba 
motorja in daljši servisni intervali tudi v najzahtevnejših pogojih uporabe. 

MOTORNI REZALNIKIMOTORNI REZALNIKI

Zelo učinkovito rezanje 
z minimalno količino 
prahu in brozge.

Rezanje na območjih, ki so občutljiva za hrup, najsi bo  
to znotraj ali zunaj, je lahko težavno. Včasih ni možna 
uporabo vode, spet drugič ste omejeni zaradi prahu. 
Rešitev je DEX, ki je naš inovativen sistem za zbiranje prahu 
pri mokrem in suhem rezanju. Veliko naših strojev ima za 
mokro rezanje pametni komplet z vgrajenim regulatorjem, 
ki zagotavlja konstanten pretok vode, ki zadostuje, da veže 
prah brez ostanka vode ali brozge. Za suho rezanje ima 
model K 3000 Vac edinstven priključek za zbiranje prahu,  
ki se ga enostavno namesti na stroj. Kaj je rezultat? Sistem 
za zbiranje prahu, kateremu noben drug stroj ne pride blizu.
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MOTORNI REZALNIKIMOTORNI REZALNIKI

■■ Vrhunska ergonomija, ki jo omogoča visoko razmerje med močjo  
in težo, nizke ravni tresljajev (pod 2,5 m/s²) ter brezstopenjsko nastavljiv 
ščitnik rezila.

■■ Zaradi nove učinkovite zasnove valja, digitalnega vžigalnega sistema  
in X-Torq motorne tehnologije je motor še bolj optimiziran in poraba 
zmanjšana še za 5 %.

■■ Digitalni vžigalni sistem, zapora hitrega prostega teka na ročici čoka  
in izboljšan oprijem zaganjalnika zagotavljajo enostaven zagon.

■■ Komplet za mokro rezanje z majhno porabo vode se odlikuje s 
progresivnim ventilom za učinkovito zbiranje prahu in minimalno količino 
brozge.

■■ Sistema Active Air Filtration™ in DuraStarter™zagotavljata zanesljivo 
 delovanje in minimalne servisne zahteve. 

■■ Sistem SmartCarb™ z vgrajeno samodejno kompenzacijo zamašenega 
filtra za največjo moč in manjšo porabo goriva.

■■ Posebna puša omogoča namestitev rezil s premerom luknje 20 mm  
in 25,4 mm (2").

■■ Pred prahom zatesnjen zaganjalnik DuraStarter™in trpežna zaganjalna 
vrvica zmanjšata tveganje za okvare in povečata zanesljivost ter 
 življenjsko dobo stroja.

■■ Vrhunska ergonomija, ki jo zagotavlja brezstopenjsko nastavljiv in lahek 
ščitnik rezila iz magnezija.

■■ X-Torq motorna tehnologija za optimalno zmogljivost motorja z nizkimi 
emisijami ter majhno porabo goriva.

■■ Active Air Filtration™ je eden najbolj učinkovitih sistemov filtracije zraka 
na tržišču.

■■ Pred prahom zatesnjen zaganjalnik DuraStarter™in trpežna zaganjalna 
vrvica zmanjšata tveganje za okvare in povečata zanesljivost ter 
 življenjsko dobo stroja.

■■ Vgrajen sistem za samodejno kompenzacijo filtra SmartCarb™, zagotavlja 
veliko moč ob manjši porabi goriva.

■■ Enostaven zagon zaradi elektronskega vžiga, odstranjevanja zraka iz  
uplinjača in dekompresijskega ventila.

■■ Pogonski jermen Poly-V zagotavlja boljši prenos moči, manj napenjanj   
in daljšo življenjsko dobo stroja. 

■■ Učinkovito dušenje tresljajev, ki le-te zmanjša na vrednost manj kot  
5 m/s², (velja za rezila premera 350 in 400 mm), za udobnejše delo. 

■■ Komplet za mokro rezanje z majhno porabo vode se odlikuje s progresivnim 
ventilom za učinkovito zbiranje prahu in minimalno količino brozge.

HUSQVARNA K 760

Zmogljiv in učinkovit rezalnik,  
ki je tehnološko v ospredju.

HUSQVARNA K 1270

Najmočnejši rezalnik  
na trgu?

■■ Vrhunska ergonomija, ki jo omogoča visoko razmerje med močjo in težo 
ter brezstopenjsko nastavljiv ščitnik rezila.

■■ Optimizirana zasnova valja in uplinjača skupaj z X-Torq motorno tehnologijo 
zagotavljajo optimalno zmogljivost motorja. 

■■ Zaradi valja v kombinaciji z novim dušilnikom z vgrajenimi toplotnimi ščiti 
je stroj manj občutljiv za spremembe vremena in goriva, kar zagotavlja 
optimalno delovno temperaturo.

■■ Active Air Filtration™ je eden najbolj učinkovitih sistemov filtracije zraka 
na tržišču.

■■ Pred prahom zatesnjen zaganjalnik DuraStarter™in trpežna zaganjalna 
vrvica zmanjšata tveganje za okvare in povečata zanesljivost ter 
 življenjsko dobo stroja.

■■ Vgrajen sistem za samodejno kompenzacijo filtra SmartCarb™, zagotavlja 
veliko moč ob manjši porabi goriva.

■■ Enostaven zagon zaradi elektronskega vžiga, odstranjevanja zraka iz 
uplinjača in dekompresijskega ventila.

■■ Pogonski jermen Poly-V zagotavlja boljši prenos moči, manj napenjanj   
in daljšo življenjsko dobo stroja. 

■■ Učinkovito dušenje tresljajev, ki le-te zmanjša na vrednost manj kot  
5 m/s², (velja za rezila premera 350 in 400 mm), za udobnejše delo. 

■■ Komplet za mokro rezanje z majhno porabo vode se odlikuje s progresivnim 
ventilom za učinkovito zbiranje prahu in minimalno količino brozge.

■■ Funkcija SmartTension – polavtomatsko napenjanje jermena. Enostavno 
in optimalno napenjanje jermena preprečuje preveliko ali premajhno 
napenjanje.

■■ Rezilo se vrti naprej, kar zagotavlja učinkovitejše in manj naporno 
 rezanje.

■■ Vgrajeni regulator zagotavlja neprekinjen in zadosten pretok vode  
za vezavo prahu brez prevelike porabe vode (K 3000 Wet).

■■ Edinstven priključek za sesalec, ki ga je enostavno namestiti zagotavlja 
neverjetno zmogljivo zbiranje prahu (K 3000 Vac, K 3000 Wet s 
priključkom za sesalec). 

■■ Priključek za sesalec vas pri rezanju ne ovira, saj je rezilo vidno tudi, 
 kadar je nameščen (K 3000 Vac, K 3000 Wet s priključkom za sesalec). 

■■ Ergonomsko oblikovani ročaji in njihova namestitev omogočajo boljši 
nadzor in lažje upravljanje.

■■ Napredni elektronski sistem Elgard™ spreminja število vrtljajev ter tako 
uporabnika opozarja o morebitni preobremenitvi.

■■ Elektronski sistem SoftStart™ omogoča zagon naprave z običajnimi 
 počasi delujočimi varovalkami.

■■ Zaradi predimenzioniranega kotnega prenosa je stroj izjemno trpežen  
in tih, izguba energije pa kar najmanjša.

HUSQVARNA K 3000 VAC/K 3000 WET

Edinstvena električna rezalnika  
za učinkovito mokro in suho rezanje.

TEHNIČNI PODATKI K 760

Motor Zračno hlajeni 2-taktni motor

Prostornina, cm³ 74

Moč, kW * 3,7

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 114.

TEHNIČNI PODATKI K 1270

Motor Zračno hlajeni 2-taktni motor

Prostornina, cm³ 119

Moč, kW * 5,8 

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 114.

TEHNIČNI PODATKI K 970

Motor Zračno hlajeni 2-taktni motor

Prostornina, cm³ 94

Moč, kW * 4,8

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 114.

PODATKI K 3000 VAC K 3000 WET

Elektromotor, V 230/120/110 230/120/110

Moč, W * 2700/1800/2200 2700/1800/2200

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 114.

HUSQVARNA K 970

Zanesljiv rezalnik z visokim razmerjem  
med močjo in težo.

Sistem Active Air Filtration™ je eden najbolj 
učinkovitih  sistemov filtracije zraka na 
 tržišču, saj zagotavlja zelo  dolge servisne 
intervale.

Nova zasnova valja in vgrajeni toplotni  
ščiti zagotavljajo optimalno zmogljivost 
motorja ne glede na spremembe vremena 
in goriva (velja za K 760 in K 970).

Edinstven priključek za sesalec, ki ga je 
enostavno  namestiti zagotavlja neverjetno 
zmogljivo zbiranje prahu (K 3000 Vac, 
K 3000 Wet s priključkom za sesalec).

Vgrajen sistem za samodejno kompenza-
cijo filtra (SmartCarb™) zagotavlja stalno 
visoko zmogljivost ob nizki porabi goriva.

Odličen sistem za zbiranje prahu z 
minimalno količino vode in brozge. Naši 
bencinski rezalniki imajo novo zasnovo 
vodnega ventila, ki omogoča enostavno 
prilagajanje pretoka vode.

Sistem za zbiranje prahu omogoča 
čistejše rezanje ob manjši porabi vode  
in z manj brozge.

NOVO!

Pogonski jermen Poly-V zagotavlja boljši 
prenos moči, manj napenjanj in daljšo ži-
vljenjsko dobo stroja.

Vrhunska ergonomija, ki jo omogoča viso-
ko razmerje med močjo in težo ter brez-
stopenjsko nastavljiv ščitnik rezila iz ma-
gnezija.
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DODATNA OPREMA ZA MOTORNE REZALNIKEMOTORNI REZALNIKI

ŠKATLE ZA PREVOZ

Idealne tako za zaščito opreme kot tudi za sledenje 
med prevozi po deloviščih. Izdelane so iz vezane 
plošče s kovinskimi ojačitvami na robovih in vogalih.

POSODA ZA GORIVO Z VENTILOM  
PROTI RAZLITJU

Za enostavno polnjenje goriva. Iz trde plastike  
s prostornino 6 litrov. Atestirana v skladu  
z UN standardi.

KOMPLET MOTORJA

Obsega celoten okrov ročične gredi s ses-
tavljeno ročično gredjo, batom in valjem. 
 Uporaben v primeru hitrih popravil.

TLAČNI REZERVOAR ZA VODO

S prostornino 13‚3 litrov, priložena pa je tudi 
3-metrska cev, ki se jo priključi na pribor  
za mokro rezanje na rezalniku.

HUSQVARNA WT 15

Kompakten in priročen rezervoar za vodo  
z električno črpalko. Prostornina znaša 15 litrov 
in omogoča nepretrgano rezanje 45 minut. 
 Napajanje prek Li-ionskim akumulatorjem  
18,5 V, Gardena priključek.

CEV ZA VODO

9-metrska cev s hitrimi spojkami, lahko  združite 
tudi več cevi.

■■ Za učinkovito rezanje z nizkimi stroški

■■ Najprimernejše za občasno uporabo.

■■ Posebej zasnovane za ročne rezalnike na električni,  
zračni ali bencinski pogon.

■■ Preprosto in učinkovito rezanje tudi zelo armiranega betona.

■■ Večja hitrost rezanja.

■■ Stabilno rezanje brez tresljajev.

■■ Puša Easy-fit za enostavno povečanje premera luknje z 20 na 25,4 mm.

■■ Inovativna zasnova segmentov za učinkovito rezanje, hlajenje  
in odstranjevanje brozge, s čimer se poveča hitrost rezanja in podaljša 
življenjska doba.

■■ Husqvarnino označevanje rezalnih plošč za lažjo izbiro.

■■ Označevanje olajša iskanje prave rezalne plošče za različne materiale.

HUSQVARNA ELITE-CUT S25 / S35 / S45 / S50 / S65 / S85

Profesionalna diamantna rezila  
za rezanje vseh materialov.

■■ Velika hitrost rezanja.

■■ Dobro razmerje med zmogljivostjo in ceno.

■■ Dolga življenjska doba pri pogosti uporabi.

■■ Husqvarnino označevanje rezalnih plošč za lažjo izbiro.

■■ Označevanje olajša iskanje prave rezalne plošče za različne materiale.

HUSQVARNA VARI-CUT S35 / S45 / S50 / S65 / S85

Prvovrstne rezalne plošče  
za pogosto rezanje.

HUSQVARNA TACTI-CUT S35 / S50 / S50 PLUS / S65 / S85

Kakovostne rezalne plošče za 
natančno rezanje trdih materialov.

VOZIČKI ZA REZANJE KV 760, KV 970/1270

Posebej zasnovan za bencinske ročne rezalnike. Z vozičkom je rezanje v ravni ali 
ukrivljeni črti ob stenah in robnikih lažje. Opremljeni so s stabilizatorjem ščitnika, ki stroju 
omogoča stabilno rezanje. Kompakten in zložljiv za enostaven prevoz.

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE  
S PRIROČNO DOZIRNO POSODO

Visokokakovostno olje za dvotaktne motorje, ki 
je kos vsem zahtevam, ki jih lahko postavite olju 
za dvotaktne motorje. Izpolnjuje zahteve VEF, 
glej stran 77. Za mešanico potrebujete 2 cl olja 
na 1 liter bencina. Ustrezno mešanico bencina 
in olja tako pripravite hitreje in enostavneje.

MATERIAL ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 S45 S50 S65 S85 S35 S50 S50 PLUS S65 S85

NARAVNI KAMEN lll ll — — — — ll — — — — ll — — — —

TRDI MATERIALI ll lll ll l — — lll ll l — — lll l l — —

BETON — ll lll ll — — ll lll ll — — ll ll ll — —

UNIVERZALNO — — — lll ll — — — lll ll — — lll lll ll —

ABRAZIVNI MATERIALI — — — ll lll ll — — ll lll ll — ll ll lll ll

ASFALT — — — — ll lll — — — ll lll — — — ll lll

lll = Optimalno ll = Dobro l = Sprejemljivo — = Ni priporočljivo
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SEDEŽNE KOSILNICESEDEŽNE KOSILNICE

Velika moč in izjemna zmogljivost v kompaktni in 
 trpežni zasnovi. To je zmagovita formula Husqvarninih 
sedežnih kosilnic za komercialno uporabo. S pomočjo 
teh strojev z učinkovitimi kosilnimi enotami in širokim 

izborom uporabnih priključkov boste izboljšali vašo 
storilnost, ne glede na to, ali imate raje dizelske ali 
bencinske motorje.

ZMOGLJIVI IN PRILAGODLJIVI STROJI 
ZA OPTIMALNO UČINKOVITOST

Odlična dostopnost  
in upravljanje.

Spredaj nameščena kosilna enota daje odličen pregled nad delovno 
površino in omogoča natančno, podrobno rezanje. Zamaknjena 
zasnova kosilne enote omogoča edinstveno okretnost okoli vogalov  
in košnjo ob stenah in ograjah, nizek profil kosilne enote pa zagotavlja 
dober dostop pod ograjami, grmovjem, klopmi v parku.

Terenske zmogljivosti vožnje.
Štirikolesni pogon (AWD) zagotavlja zadostno vlečno silo na neravni in 
spolzki podlagi. Nizko težišče stroja in visokozmogljiv sistem štirikolesnega 
pogona za odlično stabilnost na pobočjih in hribu. Tovrstni pogon glede 
na podlago samodejno prilagaja vlečno silo na vseh štirih kolesih. 
Opremljeni z zmogljivimi spremenljivimi batnimi črpalkami z ločenim 
gonilom za prednjo in zadnjo os.

Izvrstna okretnost.
Sistem zglobnega krmiljenja omogoča nihanje zadnjega para koles. 
Rezultat je prvovrstna okretnost in minimalni obračalni krog v skrajni 
legi. Zaradi kombinacije kompaktne velikosti in edinstvenega zglobnega 
krmiljenja je košnja na ozkih in zahtevnih površinah zelo preprosta.
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SEDEŽNE KOSILNICE

*  Študije, ki primerjajo produktivnost košnje sedežne kosilnice s krmiljenjem zadnjih koles, opremljene s kosilno enoto 72",  
z modelom  Husqvarna P 500, opremljenim s kosilno enoto 61", in smo jih izvajali tekom celotne sezone košnje.

Edinstvena kombinacija 
učinkovitosti in odličnih 
rezultatov košnje.

Naše kosilne enote Combi lahko uporabljate tako za BioClip (mulčenje) 
in izmet nazaj. Kosilni enoti Combi 132 in Combi 155 imata robusten 
okvir in zamenljive stranske letve. Notranjost je stisnjena iz trde, 4,5 mm 
debele pločevine, kar prispeva k optimalnemu zračnemu toku, ki je 
glavni razlog za visoko učinkovitost. Višino košnje lahko nastavite 
bodisi ročno na kosilni enoti ali hidravlično z voznikovega sedeža.

Dostopne servise točke  
za enostavno vzdrževanje.

Pokrov motorja se dvigne in lahko dostopne servisne točke olajšajo 
vzdrževanje in servisiranje. Kosilna enota ima lahko dostopna mazalna 
mesta, medtem ko servisni položaj olajša čiščenje in servisiranje pod 
kosilno enoto.

Študije*, ki smo jih izvedli, kažejo, da velike kosilnice ponavadi pokosijo samo okoli 65 % travnate površine, ki naj bi jo 
pokosile v celoti. Preostalih 35% je nato treba pokositi ročno, na primer z navadno kosilnico ali koso na nitko. To pomeni,  
da je delo občutno premalo izkoriščeno in s tem drago, kar posledično prinaša manj prihodkov. Razlog je v tem, da večina 
kosilnic ni bila zasnovana za košnjo zahtevnih travnatih površin, s katerimi se dnevno soočajo profesionalni urejevalci  
krajine. Izjema je naša nova serija kompaktnih sedežnih kosilnic 500. Gre za stroje, ki se ponašajo s pametnimi rešitvami,  
ki zmanjšajo nepotrebno naknadno košnjo za 20 %. Tako lahko s košnjo končate prej in se odpravite delat kaj drugega.

ZMANJŠAJTE NAKNADNO KOŠNJO  
– PRIHRANITE ČAS IN DENAR

Učinkovita ergonomija  
za visoko produktivnost. 

Naše profesionalne sedežne kosilnice so opremljene z ergonomskim 
vmesnikom za uporabnika za udobno uporabo tudi med dolgotrajnim 
delom. Elementi za upravljanje so lahko dostopni, kar omogoča 
optimalno udobje. Robustno servo krmiljenje s hidravličnim valjem za 
manj naporno uporabo. Velika prednja in zadnja kolesa zagotavljajo 
optimalno udobje pri vožnji, dobro dostopnost in manjšo verjetnost 
poškodb občutljivih površin.

Zasnovana za leta 
komercialne uporabe.

Robusten, ojačan jeklen okvir je odprte zasnove, zato omogoča 
enostavno servisiranje. Zaradi večje vzdržljivosti je celoten zadnji 
voziček iz enodelnega litega železa. Visokozmogljiva kosilna enota 
Combi je kovana iz enodelne jeklene plošče in ima zdržljiva podporna 
kolesa, ki se ne predrejo in katerih jedro je napolnjeno z zrakom  
za dobro dušenje tresljajev in nemoteno delovanje. 

Vsestranskost v vseh 
vremenskih pogojih. 

Širok izbor kosilnih enot in priključkov dela sedežne kosilnice resnično 
vsestranske stroje za celoletno uporabo. Domišljen sistem hitre sklopke 
omogoča hitro in učinkovito zamenjavo priključkov z minimalno 
uporabo orodja. Opremljeni s trdno in kaljeno odgonsko osjo za 
največjo učinkovitost in vzdržljivost. Modela Husqvarna P520D in P 
525D sta na voljo tudi s kabino.

Serija sedežnih kosilnic Husqvarna P 500 Velike profesionalne kosilniceKose na nitko/navadne kosilnice Kose na nitkoNavadne kosilnice
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■■ Zmogljivi 3-valjni motorji Kubota.

■■ Edinstven zglobni krmilni sistem dinamično prenaša težo na prednji 
 kolesi, kar zagotavlja kar najboljšo vlečno silo v vseh pogojih.

■■ Krmilni sistem v kombinaciji s štirikolesnim pogonom (AWD) in nizkim 
 težiščem omogoča izjemno upravljivost na pobočjih in razgibanih  terenih.

■■ Trpežni sestavni deli zagotavljajo brezkompromisno trpežnost in dolgo 
delovanje.

■■ Ergonomsko oblikovano delovno okolje s preprostim dostopom do vseh 
elementov za upravljanje.

■■ Trpežen lestvičast okvir iz jeklene profilne cevi (4 – 10 mm) z odprto 
 zasnovo za enostaven dostop pri servisiranju.

■■ Kardanska gred za največjo učinkovitost in vsestranskost.

■■ Combi kosilna enota omogoča preprost preklop med mulčenjem in 
 izmetom nazaj. 

■■ Za tritočkovno nastavitev višine košnje ne potrebujete nobenega orodja.

■■ Kosilno enoto lahko postavite v servisni položaj brez uporabe orodja,  
kar olajša čiščenje in vzdrževanje.

■■ Zelo velika kolesa in transportna hitrost (18,5 km/h) (P 525D).

■■ S širokim izborom priključkov sta modela P 525D/P 520D vsestranska 
stroja za celoletno uporabo.

HUSQVARNA P 525D / P 520D

Izjemno produktivni dizelski stroji za dolgotrajno delo na zelo velikih površinah.

TEHNIČNI PODATKI P 525D P 520D

Proizvajalec motorja Kubota Kubota

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 18,7 @ 3000 14,5 @ 3000

Tip menjalnika Hidrostatični  
(pogon na vsa kolesa)

Hidrostatični  
(pogon na vsa kolesa)

Opcija kosilnih enot Combi 132, Combi 155 Combi 132, Combi 155

Nepokošeni krog, cm 58 55

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 114–115.

SEDEŽNE KOSILNICE

Modela P 525D/P 520D sta opremljena  
s kabino za udobno delo v dežju  
in mrazu.

Kosilno enoto lahko enostavno postavite v 
servisni položaj za čiščenje in brušenje rezil.

Kompaktna oblika stroja omogoča  
lažjo košnjo na utesnjenih in zahtevnih 
 površinah in s tem zmanjšuje potrebo po 
naknadni košnji z navadno kosilnico ali 
koso na nitko.

Nizek profil spredaj nameščene kosilne 
enote zagotavlja izjemen dostop do površin 
pod grmovjem in klopmi.

Edinstven zglobni krmilni sistem zagotavlja 
prvovrstno okretnost in učinkovitost pri 
košnji, zaradi česar je produktivnost  
stroja toliko večja.

Štirikolesni pogon omogoča izredno 
 vlečno silo in stabilnost na pobočjih in 
 razgibanih terenih v vseh razmerah.

Široke kosilne enote za košnjo večjih trav-
natih površin v krajšem času, kar poveča 
produktivnost.

Robustna kosilna enota seseklja travo na 
drobne koščke, ki jih lahko pustite na trati.

Husqvarna P 520D

Husqvarna P 525D
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■■ Zmogljivi 3-valjni motorji Kubota.

■■ Edinstven zglobni krmilni sistem dinamično prenaša težo na prednji 
 kolesi, kar zagotavlja kar najboljšo vlečno silo v vseh pogojih.

■■ Krmilni sistem v kombinaciji s štirikolesnim pogonom (AWD) in nizkim 
 težiščem omogoča izjemno upravljivost na pobočjih in razgibanih  terenih.

■■ Trpežni sestavni deli zagotavljajo brezkompromisno trpežnost in dolgo 
delovanje.

■■ Ergonomsko oblikovano delovno okolje s preprostim dostopom do vseh 
elementov za upravljanje.

■■ Trpežen lestvičast okvir iz jeklene profilne cevi (4 – 10 mm) z odprto 
 zasnovo za enostaven dostop pri servisiranju.

■■ Kardanska gred za največjo učinkovitost in vsestranskost.

■■ Combi kosilna enota omogoča preprost preklop med mulčenjem in 
 izmetom nazaj. 

■■ Za tritočkovno nastavitev višine košnje ne potrebujete nobenega orodja.

■■ Kosilno enoto lahko postavite v servisni položaj brez uporabe orodja,  
kar olajša čiščenje in vzdrževanje.

■■ Zelo velika kolesa in transportna hitrost (18,5 km/h) (P 525D).

■■ S širokim izborom priključkov sta modela P 525D s kabino/P 520D s kabi-
no vsestranska stroja za celoletno uporabo.

■■ Prostorna kabina z velikim prednjim steklom in udobnim  
sedežem Grammer.

■■ Velik brisalec vetrobranskega stekla. 

■■ Trpežna steklena vrata s kakovostnim prileganjem.

■■ Kabina je na šasijo nameščena s posebnim sistemom za dušenje 
tresljajev, kar se odraža v manjšem hrupu in tresljajih.

■■ Hidravlični set, pribori luči in protiuteži so na voljo kot standardna oprema. 

■■ Kabino se v lepem vremenu enostavno sname. 

■■ Na voljo samo kot tovarniško nameščena različica.

HUSQVARNA P 525D S KABINO /P 520D S KABINO 

Ostanite produktivni ne glede na letni čas.

SEDEŽNE KOSILNICE

Zaradi širokega izbora priključkov sta lahko 
v uporabi praktično vse leto, tudi v času 
običajne mrtve sezone.

Prostorna kabina omogoča udobno delo. Strop je iz zvočnoizolativnega materiala, 
kar zmanjša hrup v kabini.

TEHNIČNI PODATKI P 525D S KABINO P 520D S KABINO

Proizvajalec motorja Kubota Kubota

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 18,7 @ 3000 14,5 @ 3000

Tip menjalnika Hidrostatični  
(pogon na vsa kolesa)

Hidrostatični  
(pogon na vsa kolesa)

Opcija kosilnih enot Combi 132, Combi 155 Combi 132, Combi 155

Nepokošeni krog, cm 58 55

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 114–115.

Grelnik učinkovito greje kabino v mrzlih 
delovnih dneh.
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SEDEŽNE KOSILNICESEDEŽNE KOSILNICE

KOSILNA ENOTA ZA VISOKO TRAVO 

Kardansko gnana kosilna enota. Prenovljena zasnova z ojačanim 
kotnim prenosom, povečano območje višine košnje in izboljšana 
zmogljivost košnje gostega rastja. Sprednja nosilna kolesa so 
vrtljiva in polna. Delovna širina 120 cm. Priporoča se uporaba samo 
na modelu P 525D. Za uporabo potrebna protiutež.

ŠČETKA 

Kardansko gnana ščetka za učinkovito čiščenje tanke plasti snega, 
listja in umazanije. Ojačana različica z večjim premerom in več 
možnostmi nastavitve kota. Največja/najmanjša obdelovalna širina 
130/120 cm. Za montažo je potreben hidravlični set in protiutež.

SNEŽNI PLUG

Z gumijasto letvijo, ki jo je možno obrniti. Amortizer z vzmetjo in  
dve  drsni plošči. Največja/najmanjša obdelovalna širina 130/120 cm.  
Za montažo potreben hidravličen set in protiutež.

NAKLADALNA ŽLICA

Hidravličen dvig in praznjenje. Delovna širina 120 cm. Kapaciteta 65 kg.  
Za montažo potreben hidravličen set in protiutež.

PREKLOPNI PLUG

Posamezna hidravlično nastavljiva segmenta. Jekleno rezalno 
letev je možno obrniti. Dve nastavljivi drsni plošči. Največja/ 
najmanjša obdelovalna širina 140/119 cm. Za montažo potreben 
hidravličen set in protiutež.

SNEŽNA FREZA

Visoko učinkovita in trpežna dvostopenjska freza za sneg.  
Za montažo potreben hidravličen set in protiutež.

Priključki za modela P 525D/P 520D.

PROTIUTEŽ

Zadnja protiutež za boljši oprijem in stabilnost. 
Obvezna uporaba pri uporabi priključkov, ki se 
namestijo spredaj in kabini. Skupna teža 62 kg. 
Vključuje ločene uteži 5 × 10 kg, ki se jih zloži 
eno poleg druge in namesti na okvir (12 kg).

SEDEŽ GRAMMER

Vrhunski sedež s številnimi možnostmi 
prilagoditve za optimalno udobje. Na 
voljo z ali brez blazine za ogrevanje. 
Naslonjala za roke so na voljo  
kot dodatna oprema.

HIDRAVLIČNI SET

Vključuje dva zunanja priključka  
za upravljanje spredaj nameščenih 
priključkov. Vključuje ventil, cevi  
s  spojkami in žice.

SET ZA VOŽNJO PO CESTI

Za varno vožnjo po javnih cestah. 
 Prosimo, preverite lokalno zakonodajo, 
če so pri vas še kakšne dodatne zahteve.
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SEDEŽNE KOSILNICE

Priključki za modela P 525D/P 520D.

POSIPALNIK 

Električni posipalnik za posipanje soli in peska na poledenelih 
površinah. Brezkoračno nastavljiva hitrost valja. Pocinkan vsebnik  
s prostornino 70 litrov.

ŠČETKA ZA ODSTRANJEVANJE PLEVELA 

Kardansko gnana vrtljiva jeklena ščetka za učinkovito odstranjevanje 
plevela in umazanije v odtočnih jarkih, na poteh in vzdolž robnikov. 
Naklon ščetke je nastavljiv s sedeža. Premer 50 cm.

PIHALNIK 

Kardansko gnan pihalnik za čiščenje velikih odprtih površin. Zmogljiv  
in tih ventilator s pretokom zraka 80 m3/min. Izpuh zraka je vrtljiv  
za 360° stopinj in ga je moč nastavljati s sedeža.

NOVO!

CIKLONSKI POSIPALNIK

Za pesek, sol, semena ali gnojilo do velikosti 8 mm. S prostornino 70 litrov, 
brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo vrtilne plošče in pokrovom, ki se 
lahko odpre ali zapre s sedeža.
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Trava se seseklja na drobne koščke,  
ki hitro razpadejo in služijo kot  
naravno gnojilo. 

Pokrov motorja se dvigne in lahko dostopne 
servisne točke olajšajo vzdrževanje  
in servisiranje.

Zaradi kombinacije kompaktne velikosti  
in edinstvenega zglobnega krmiljenja je 
košnja na ozkih in zahtevnih  površinah 
zelo preprosta.

SEDEŽNE KOSILNICE

ŠČETKA

Vrtljiva ščetka za pometanje listja, snega, itd.  
Lahko se nastavi v levo ali desno.

SNEŽNA FREZA

Visoko učinkovita, trpežna enostopenjska snežna freza 
z delovno širino 100 cm.

SEDEŽ GRAMMER

Vrhunski sedež s številnimi možnostmi prilagoditve za optimalno 
udobje. Na voljo z ali brez električnega gretja. Naslonjala za roke 
so na voljo kot dodatna oprema.

KOSILNA ENOTA  
ZA VISOKO TRAVO

Robusten in zanesljiv priključek  
za košenje je uporaben pri visoki  
travi in nizkem grmičevju.  
Opremljena je z obstojnim  
kotnim prenosom, ki zagotavlja  
dolgo življenjsko dobo.

PREKLOPNI PLUG

Kompakten preklopni plug iz trpežnega jekla. Z mehansko nastavljivima krakoma  
ga lahko spremenite v V-plug, točkovni plug ali diagonalni plug. Opremljen je  
z gumijasto letvijo.

SNEŽNI PLUG

Robusten jeklen plug  
z jekleno letvijo.

■■ Zmogljivi 2-valjni motor Kawasaki.

■■ Edinstven zglobni krmilni sistem dinamično prenaša težo na prednji 
 kolesi, kar zagotavlja najboljšo vlečno silo v vseh pogojih.

■■ Izjemna stabilnost in oprijem na neravnem terenu, vodilna v svojem 
 razredu in ju zagotavlja kombinacija krmilnega sistema, štirikolesnega 
 pogona (AWD) in nizkega težišča.

■■ Trpežni sestavni deli zagotavljajo brezkompromisno trpežnost in dolgo 
delovanje.

■■ Ergonomsko oblikovano delovno okolje s preprostim dostopom do vseh 
elementov za upravljanje.

■■ Trpežen lestvičast okvir iz jeklene profilne cevi (4 × 10 mm) z odprto 
 zasnovo za enostaven dostop pri servisiranju.

■■ Combi kosilna enota omogoča preprost preklop med mulčenjem  
in izmetom nazaj.

■■ Lahko dostopna ročica za centralno nastavitev višine košnje,

■■ Kosilno enoto lahko postavite v servisni položaj brez uporabe orodja,  
kar olajša čiščenje in vzdrževanje.

■■ Zaradi širokega izbora priključkov je P 524 vsestranski stroj  
za celoletno rabo.

HUSQVARNA P 524

Kompakten bencinski stroj, ki nudi odlično košnjo na zahtevnih travnatih površinah.

TEHNIČNI PODATKI P 524

Proizvajalec motorja Kawasaki

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 13,9 @ 3000

Tip menjalnika Hidrostatični (pogon na vsa kolesa)

Opcija kosilnih enot Combi 112, Combi 122

Nepokošeni krog, cm 50

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 114–115.

SEDEŽNE KOSILNICE

Priključki za model P 524.

BRANA 

Spredaj nameščen priključek je 
idealen za rahljanje zbitih peščenih 
površinh in rezanje korenin plevela. 
Za najboljše rezultate se priporoča 
uporaba skupaj z rahljalnikom. 
Nastavljiva globina rezanja.

RAHLJALNIK 

Zadaj nameščen priključek za uporabo  
v kombinaciji z brano za ravnanje peščenih 
površin in zbiranje plevela. Električno 
spuščanje in dviganje z voznikovega  
sedeža.

Trpežni sestavni deli zagotavljajo 
brezkompromisno trpežnost in 
dolgo delovanje.
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SKUPAJ:
=  Zahteva dodatne priključke in/ali dele.

VODIČ OPREME ZA MODELA 
P 525D/P 520D

SEDEŽNE KOSILNICESEDEŽNE KOSILNICE

MODEL

PRIKLJUČEK KAT. ŠT. CENA P 525D P 520D IZRAČUN ✔

SEDEŽ GRAMMER PRIMO M 967 00 84-01

OGREVAN SEDEŽ GRAMMER PRIMO M 967 00 84-02

KOMPLET NASLONJAL ZA ROKE ZA SEDEŽ GRAMMER, DESNI 965 89 68-01

KOMPLET NASLONJAL ZA ROKE ZA SEDEŽ GRAMMER, LEVI 965 89 70-01

UVLAČLJIV VARNOSTNI PAS ZA STANDARDNI SEDEŽ 576 78 34-01

SNEŽNI PLUG, JEKLENA LETEV 966 75 43-01

SNEŽNI PLUG, GUMIJASTA LETEV 967 29 74-01

GUMIJASTA LETEV (za snežni plug 966 75 43-01 in 967 29 74-01) 579 74 96-01

FREZA ZA SNEG 966 73 44-01

NAKLADALNA ŽLICA 965 99 74-01

KOSILNA ENOTA ZA VISOKO TRAVO 967 33 96-01

PREKLOPNI PLUG 965 99 72-01

ŠČETKA 588 70 87-01

KOSILNA ENOTA COMBI 132 967 29 38-01

KOSILNA ENOTA COMBI 155 967 29 39-01

KOSILNA ENOTA COMBI 132X 967 29 40-01

KOSILNA ENOTA COMBI 155X 967 29 41-01

PIHALNIK 587 93 29-01

ŠČETKA ZA ODSTRANJEVANJE PLEVELA 587 93 28-01

KOMPLET ZA REGISTRSKO TABLICO NA KABINI, ZADAJ 967 63 21-01

KOMPLET ZA REGISTRSKO TABLICO NA KABINI, SPREDAJ 967 63 20-01

VARNOSTNI LOK NA KABINI 501 74 85-01

CIKLONSKI POSIPALNIK 967 09 89-01

POSIPALNIK 967 33 98-01

PRIKLOP ZA PRIKOLICO 587 72 76-01

ORANŽNA ROTACIJSKA LUČ (VARNOSTNI LOK) 966 79 15-01

PREDNJE LUČI 966 79 12-01

ZADNJE POZICIJSKE LUČI IN SMEROKAZI OSNOVNI KOMPLET 966 79 09-01

VARNOSTNI TRIKOTNIK ZA POČASNA VOZILA 966 79 11-01

PREDNJE POZICIJSKE LUČI IN SMEROKAZI 966 79 10-01

NOSILEC ZA REGISTRSKO TABLICO, VARNOSTNI LOK 966 79 13-01

NALEPKA ZA NAJVEČJO HITROST 582 50 01-01

POTREBNI DODATNI DELI

PROTIUTEŽ 966 75 49-01

STIKALNA PLOŠČA 966 79 08-01

HIDRAVLIČNI SET 966 75 45-01

PRIKLJUČEK KAT. ŠT. CENA IZRAČUN ✔

SEDEŽ GRAMMER PRIMO M 966 95 42-01

OGREVAN SEDEŽ GRAMMER PRIMO M 966 95 42-02

KOMPLET NASLONJAL ZA ROKE ZA SEDEŽ GRAMMER, DESNI 965 89 68-01

KOMPLET NASLONJAL ZA ROKE ZA SEDEŽ GRAMMER, LEVI 965 89 70-01

SNEŽNI PLUG 966 83 30-01

GUMIJASTA LETEV (za snežni plug 966 83 30-01) 531 00 71-34

FREZA ZA SNEG 966 79 64-01

KOSILNA ENOTA ZA VISOKO TRAVO 966 79 65-01

PREKLOPNI PLUG 966 85 01-01

ŠČETKA 966 79 63-01

PREZRAČEVALNIK 966 96 84-01

BRANA 587 93 20-01

PREZRAČEVALNIK 587 93 25-01

KOSILNA ENOTA COMBI 112 967 29 36-01

KOSILNA ENOTA COMBI 122 967 29 37-01

PRIKLJUČKI  
ZA MODEL P 524

SKUPAJ:

Opomba: Sedežne kosilnice s kabino so z A, B in C opremljene že tovarniško.
Za popolne tehnične podatke obiščite mednarodno spletno stran s tehnično podporo.
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DODATNA OPREMA ZA SEDEŽNE KOSILNICEDODATNA OPREMA ZA SEDEŽNE KOSILNICE

PREKRIVALA

Velike prekrivala za sedežne kosilnice. 
 Izdelane iz vodoodpornega najlona.  
S prezračevalnimi odprtinami in vrvicami 
za pritrditev na spodnjem delu.  
505 63 08-70

ZAŠČITNI ČEVLJI, TECHNICAL

Izdelani iz visokokakovostnega usnja s podlogo iz najlona. 
Kapica iz kompozitnega materiala za majhno težo čevlja. 
Membrana Sympatex® zagotavlja 100 % vodoodpornost in 
zračnost čevljev. Prednji del pa je dodatno zaščiten z gumo. 
Izvrstni tako za delo kot prosti čas. 575 35 47-xx

Dobra olja za dobro 
zmogljivost.

MOTORNO OLJE, WP 4T 10W-40

Razvit za 4-taktne motorje. Zagotavlja enostaven 
zagon pri nizkih temperaturah in odlično mazanje 
v vseh razmerah. Odlikuje se z majhno porabo in 
preprečuje motorja. Izpolnjuje zahteve API SL (CF), 
ACEA A3 (B3). 0,08 litra, 531 00 92-71. 1,4 litra, 
577 41 97-02. 

NAKLADALNE RAMPE

Izdelane iz aluminija, odpornega na morsko vodo, z nedrsečo površino.  
505 69 90-40 – 200 × 1500 × 35 mm, z največjo dovoljeno obremenitvijo 450 kg /par. 
505 69 90-42 – 200 × 2000 × 50 mm, z največjo dovoljeno obremenitvijo 450 kg /par. 
505 69 90-44 – 260 × 1500 × 60 mm, z največjo dovoljeno obremenitvijo 1000 kg /par. 
505 69 90-45 – 260 × 2000 × 60 mm, z največjo dovoljeno obremenitvijo 1000 kg /par.

AKUMULATORSKI POLNILNIK BC 0,8

Primeren je za polnjenje 12 V svinčenih akumulatorjev 
kapacitete od 1,2 – 32 Ah in za vzdrževalno polnjenje do 
100 Ah. Njegovo delovanje je popolnoma avtomatizirano, 
kar poveča zmogljivost in podaljša življenjsko dobo.  
Uporablja se skupaj z indikatorjem  
napolnjenosti akumulatorja.

INDIKATOR NAPOLNJENOSTI 
AKUMULATORJA

Priključite ga na akumulator, da hitro preverite,  
če jo je treba polniti. Če želite polniti akumulator, 
priključite polnilnik BC 0,8 na indikator  
napolnjenosti.

SOFTSHELL JAKNA

Vodoodbojna in proti vetru odporna jakna iz udobne in raztegljive 
membrane z mehko notranjostjo iz flisa. Nosite jo lahko preko drugega 
oblačila ali samostojno. Ramenski del, spodnji del rokava in stranski del so 
ojačani s Cordura®. Udobno krojeni rokavi omogočajo lažje gibanje. Spodnji 
deli  rokavov so prilagodljivi in se zapnejo z ježkom. Ima štiri prednje žepe  
z zadrgo in dva notranja žepa. 577 25 30-xx

TERMO TELOVNIK

Izdelan iz 100 % vodoodbojnega poliestra  
s podlogo iz flisa. Če ga nosite preko jakne  
ali puloverja, bo ohranjal toploto, ne da bi pri 
tem omejeval vaše gibanje. Ima štiri prednje 
žepe z zadrgo. S podaljšanim hrbtnim delom 
ter prilagodljivim elastičnim trakom v predelu 
pasu in na dnu hrbtnega dela. Z visokim  
in oprijetim ovratnikom. 577 25 29-xx

GLUŠNIKI Z FM RADIEM

So opremljeni z naglavnim  
obročem, ki manj pritiska  
na glavo in ušesa. Blazine  
so zasnovane tako, da sledijo  
obliki glave, kar zagotavlja   
popolno prileganje. Opremljeni  
s 3,5 mm avdio vhodom (AUX)  
za mp3 in  radijsko komunikacijsko  
povezavo. 578 27 49-01

Trije edinstveni ročaji olajšajo polnjenje goriva.

POSODA ZA GORIVO ZA SEDEŽNE KOSILNICE

15-litrska posoda za gorivo ergonomske oblike  
z udobnimi ročaji in dulcem, ki preprečuje razlitje.

MOTORNO OLJE, SAE 10W-50

Sintetično olje za menjalnike/motorje, 
priporočljivo za uporabo v menjalnikih 
Husqvarninih strojev s štirikolesnim pogonom. 
Izjemno temperaturno stabilno, zato je primerno 
za uporabo v mrzlih in vročih okoljih. Izpolnjuje 
zahteve API SM, ACEA A3 / B4, API GL-1&4.  
4 litri, 578 03 71-04.

DETERGENT ACTIVE CLEANING

Biološko razgradljiv, okolju prijazen 
detergent brez fosfatov, ki se ga 
lahko uporablja za čiščenje 
zaščitnih oblačil, verig, zračnih 
filtrov, vrtnih strojev itd.  
505 69 85-70

NOV NAČIN POLNJENJA GORIVA

Naša nova 15-litrska posoda za gorivo ima inovativno, ergonomsko obliko 
ročaja. Posebno zasnovan dulec zagotavlja optimalen in konstanten pretok 
in ima funkcijo avto-stop. Vse to omogoča hitro polnjenje stroja brez razlitja 
goriva in prenapolnjenja rezervoarja.

101100



KOSILNICE, KI VAS  
POSTAVLJAJO V OSPREDJE

Kosišče iz trpežnega aluminija.
Pazljivo smo izbrali ustrezni material za kosilnice. Še posebej za kosišča. 
Vsa so ulita v enem delu iz aluminija, kar daje odlično torzijsko togost in 
podaljša življenjsko dobo. Aluminij je lahek material, ki ne rjavi in je dovolj 
trden za dolgotrajna in zahtevna opravila. Nekatera kosišča so opremljena 
s stranskim odbijačem, ki ščiti kosišče pred obrabo in ohranja lep izgled 
kosilnice.

VRTNE KOSILNICE

Visokozmogljivo zbiranje.
Zbiranje pokošene trave poskrbi za lepši videz trate in preprečuje razšir-
janje plevela. Nova Husqvarnina profesionalna kosilnica z zbiralnikom je 
opremljena z visokozmogljivim zbiralnikom s protiprašno zaporo in se 
ponaša z udobnim praznjenjem z eno roko.

Izvrstna košnja  
v vseh situacijah.

Naše kosilnice so izjemno produktivne dan za dnem. Glavni razlog se 
skriva v veliki prostornini kosišč, zaradi česar so kosilnice zmogljivejše. 
Tako smo še izboljšali dobro znano in cenjeno zmogljivost naših kosilnic. 
S posebno obliko kosišča je košnja izjemno učinkovita tudi na vlažnih 
površinah. Nekatere kosilnice so opremljene tudi s sklopko za zaustavitev 
rezila, ki omogoča zaustavitev rezil brez izklopa motorja. To je idealno 
v primeru praznjenja zbiralnika ali premikanja kosilnice po pesku.

Učinkovito mulčenje  
za bolj zelene trate.

Veliko Husqvarninih kosilnic je strojev za mulčenje, kar pomeni, da se 
trava odreže dvakrat in fino seseklja. Fini koščki trave se nato raztrosijo 
po travnati površini, kjer hitro razpadejo in služijo kot gnojilo za tla. S 
koščki trave kot naravnim gnojilom se v zemljo vrnejo glavna hranila. 
Zmanjša se možnost za pojav plevela, mahu in regrata. Gostejša trata 
tudi zaščiti zemljo pred soncem in izboljša zadrževanje vlage. Nepo-
grešljiva funkcija je tudi spremenljiva hitrost, ki uporabniku omogoča 
brezstopenjsko izbiro hitrosti za vožnjo naprej, kar pripomore k opti-
malno učinkoviti košnji.

Naše kosilnice imajo veliko edinstvenih lastnosti,  
ki poskrbijo za učinkovito košnjo trave. Profesionalni 
in zmogljivi motorji zagotavljajo surovo moč, zaradi 
kompaktne velikosti pa so zelo prikladne za košnjo 

manjših in zahtevnejših površin. Zaradi robustne 
 zasnove delujejo zanesljivo vrsto let. Osredotočenost 
Husqvarne na ergonomijo in prijaznost do uporabnika 
pa omogoča učinkovitost tudi pri dolgotrajni košnji.



VRTNE KOSILNICE

TEHNIČNI PODATKI LB 553S e LB 553S

Motor Honda Honda

Prostornina valja, cm³ 160 160

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900

Širina košnje, cm 53 53

Teža, kg 36.7 35

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 116.

TEHNIČNI PODATKI LB548S e

Motor Honda

Prostornina valja, cm³ 160

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 2,8 @ 2900

Širina košnje, cm 48

Teža, kg 32,5

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 116.

HUSQVARNA LB 553S e / LB 553S

Zanesljiva kosilnica za mulčenje  
za zahtevno profesionalno uporabo. 

TEHNIČNI PODATKI LC 551VBP

Motor Kawasaki

Prostornina valja, cm³ 179

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 2,9 @ 2800

Širina košnje, cm 51

Teža, kg 53

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 116.

TEHNIČNI PODATKI LC 551SP

Motor Kawasaki

Prostornina valja, cm³ 179

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 2,9 @ 2800

Širina košnje, cm 51

Teža, kg 50

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na strani 116.

NOVO!

HUSQVARNA  LB 548S e

Trpežna samohodna kosilnica za mulčenje  
za zahtevno profesionalno uporabo. 

VRTNE KOSILNICE

■■ Motor Honda je zmogljiv, zanesljiv in enostaven za zagon.

■■ Kosišče je za optimalno togost in dolgo življenjsko dobo enodelno  
ter ulito iz aluminija.

■■ Zaradi učinkovitega pogona na prednji kolesi, je delo s to  
kosilnico prijetno.

■■ Posebej razvito kosišče z veliko prostornino za učinkovito mulčenje.

■■ S centralno nastavitvijo višine košnje z vzmetjo je delo lažje.

■■ Zložljiv ročaj z dušenjem tresljajev in vsemi elementi za upravljanje na 
dosegu roke.

■■ Aluminijasta platišča z dvojnimi krogličnimi ležaji in gumirano tekalno 
 površino omogočajo zanesljivo delovanje.

■■ Z BioClipom® se trava odreže dvakrat in fino seseklja, preden se vrne 
trati kot naravno gnojilo.

■■ Zložljiv ročaj za preprost prevoz in shranjevanje.

■■ Motor Honda je zmogljiv, zanesljiv in enostaven za zagon.

■■ Učinkovit pogon na prednji kolesi omogoča dobro okretnost. 

■■ Kosišče je za optimalno togost in dolgo življenjsko dobo enodelno  
ter ulito iz aluminija.

■■ S centralno nastavitvijo višine košnje z vzmetjo je delo lažje.

■■ Zložljiv ročaj z dušenjem tresljajev in vsemi elementi za upravljanje  
na dosegu roke.

■■ Ročaj je stransko nastavljiv, zato je košnja blizu stene in žive meje 
 povsem preprosta.

■■ Aluminijasta platišča z dvojnimi krogličnimi ležaji in gumirano tekalno 
 površino omogočajo zanesljivo delovanje.

■■ Zmogljiv motor Kawasaki za komercialno uporabo.

■■ Intuitivni elementi za upravljanje in enostavno dostopen ročaj  
omogočajo učinkovito upravljanje.

■■ Kosišče je zavoljo optimalne vzvojne togosti in dolge življenjske dobe 
enodelno ter ulito iz aluminija.

■■ Visokozmogljiv zbiralnik s protiprašno zaporo za enostavno praznjenje.

■■ Zaradi učinkovitega pogona na prednji kolesi, je delo s to kosilnico 
prijetno.

■■ S centralno nastavitvijo višine košnje z vzmetjo je delo lažje.

■■ Zložljiv ročaj z dušenjem tresljajev in vsemi elementi za upravljanje na 
dosegu roke.

■■ Aluminijasta platišča z dvojnimi krogličnimi ležaji in gumirano tekalno 
površino omogočajo zanesljivo delovanje.

HUSQVARNA LC 551SP

Visokozmogljiva kosilnica z zbiralnikom  
za profesionalne rezultate košnje.

S centralno nastavitvijo višine košnje  
z vzmetjo je delo lažje.

Trpežna kolesa z aluminijastimi platišči, 
gumijaste pnevmatike in dvojni kroglični 
ležaji za zaščito pred vlago in umazanijo.

■■ S sklopko za zaustavitev rezila lahko zaustavite rezila brez izklopa 
motorja.

■■ Spremenljiva hitrost omogoča nastavitev hitrosti košnje naprej glede na 
potrebe in razmere na travnati površini.

■■ Stranski odbijač ščiti kosišče pred obrabo in ohranja lep izgled kosilnice.

■■ Zmogljiv motor Kawasaki.

■■ Intuitivni elementi za upravljanje in enostavno dostopen ročaj omogočajo 
učinkovito upravljanje.

■■ Visokozmogljiv zbiralnik s protiprašno zaporo za enostavno praznjenje.

■■ Zložljiv ročaj z dušenjem tresljajev in vsemi elementi za upravljanje na 
dosegu roke.

■■ Sredinsko nameščena in vzmetno podprta ročica za nastavitev višine 
košnje.

■■ Aluminijasta platišča z dvojnimi krogličnimi ležaji in gumirano tekalno 
površino omogočajo zanesljivo delovanje.

HUSQVARNA LC 551VBP

Zmogljiva kosilnica z zbiralnikom  
in spremenljivo hitrostjo.

Kosišče je za optimalno togost in dolgo 
življenjsko dobo enodelno ter ulito iz 
aluminija.

S sklopko za zaustavitev rezila lahko 
 zaustavite rezila brez izklopa motorja.

Spremenljiva hitrost omogoča nastavitev 
hitrosti košnje naprej glede na potrebe in 
razmere na travnati površini.

Zaradi učinkovitega pogona na prednji 
kolesi, je delo s to kosilnico prijetno.

Sredinsko nameščena in vzmetno podprta 
ročica za nastavitev višine košnje.

Visokozmogljiv zbiralnik s protiprašno 
zaporo za enostavno praznjenje.
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ZMOGLJIVI KULTIVATORJI, KI 
ENOSTAVNO OPRAVIJO SVOJE DELO
Husqvarnini kultivatorji za komercialno uporabo  
so zmogljivi, robustni delovni konji, zasnovani za 
 doseganje izjemnih delovnih rezultatov. Zaradi viso-
kokakovostnih sestavnih delov imajo dolgo življenjsko 
dobo, opremljeni so z zmogljivimi in zanesljivimi 

 motorji in vzdržljivimi spiralastimi rezili, primerni pa  
so za vsak tip prsti in se lahko uporabljajo v vsakem 
vremenu. Ročaji z mehkim oprijemom in lahko dostopni 
elementi za upravljanje zagotavljajo udobno delo.

TEHNIČNI PODATKI TR 530

Proizvajalec motorja Subaru EX21

Prostornina valja, cm³ 211

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 3,9 @ 3600

Delovna širina, cm 53

Teža, kg 112

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 116–117.

TEHNIČNI PODATKI TF 536

Proizvajalec motorja Honda GX160

Prostornina valja, cm³ 163

Efektivna moč pri danih vrt./min, kW * 3,5 @ 3400

Delovna širina, cm 90

Teža, kg 70

*Več tehničnih podatkov in podatki o imenski moči na straneh 116–117.

HUSQVARNA TR 530

Naš največji in najzmogljivejši kultivator  
z zadaj nameščenimi rezili.

HUSQVARNA TF 536

Robusten kultivator s spredaj nameščenimi 
rezili z visokozmogljivim motorjem in dvema 
prestavama.

■■  Zagotavlja odlične rezultate na zbiti prsti in starejši travnati površini.

■■ Nasproti vrteča rezila dobro drobijo zemljo.

■■ Visokozmogljiv, zanesljiv motor z dobrim mazanjem in hlajenjem  
za daljšo življenjsko dobo in nemoteno delovanje.

■■ Motor se odlikuje po nizkih emisijah, kar zagotavlja čistejše  
delovno okolje.

■■ Ergonomski ročaj z udobnim oprijemom in lahko dostopni elementi  
za upravljanje.

■■ Vsi sestavni deli so temeljito preizkušeni, zato zagotavljajo optimalno 
vzdržljivost.

■■ Velika obdelovalna širina 90 cm za visoko učinkovitost.

■■ Visokozmogljiv, zanesljiv motor z dobrim mazanjem in hlajenjem  
za daljšo življenjsko dobo in nemoteno delovanje.

■■ Zračni filter v oljni kopeli je brezpogojna zahteva za dolgo življenjsko 
dobo v prašnem delovnem okolju.

■■ Ročni menjalnik: dve prestavi za vožnjo naprej in ena vzvratna prestava, 
za dobro vlečno silo.

■■ Zavoljo udobja pri uporabi in shranjevanja je ročaj nastavljiv vodoravno  
in navpično.

■■ Vsi sestavni deli so temeljito preizkušeni, zato zagotavljajo optimalno 
vzdržljivost.

Zmogljiv kultivator  
z zadaj nameščenimi rezili 
za globoko kopanje.

Velik kultivator z zadaj nameščenimi, nasproti vrtečimi rezili, in gnanimi 
kolesi za večje in bolj odprte površine, kjer je treba drobiti močno zbito 
prst. Protiutež poveča obremenitev na kolesa in s tem uravnoteži stroj, 
kar pripomore k varni uporabi. Udobno rokovanje zaradi ergonomske 
zasnove ročajev in elementov za upravljanje.

Vsestranski kultivator s 
spredaj nameščenimi rezili za 
učinkovito obdelavo zemlje.

S popolnoma zatesnjenim menjalnikom z dvema prestavama in veliko 
obdelovalno širino so ti kultivatorji primerni za hitro pripravo velikih  
površin, tudi na mokrem terenu kot so riževa polja. Zavoljo dovršene  
zasnove in široke palete priključkov Husqvarna so primerni tudi za  
druga opravila, kot sta oranje in izkop krompirja.

KULTIVATORJI KULTIVATORJI

Visoko zmogljivi motorji zagotavljajo 
zanesljivo moč in majhne emisije izpušnih 
plinov.

Zložljiv ergonomsko oblikovan ročaj  
z mehkim oblazinjenjem ter lahko dostop-
nimi elementi za upravljanje omogoča 
udobno delo.

Vsi sestavni deli naših kultivatorjev so 
visokokakovostni in temeljito preizkušeni, 
zato imajo dolgo življenjsko dobo.

Spiralasta rezila kopljejo globoko v zbito 
prst in pripravijo površino na setev. 
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IMENSKA MOČ
1. 1. 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), po kateri morajo proizvajalci navajati imensko moč motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna 
efektivna moč (pri danem št. vrtljajev) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne 
predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, 
pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

AKUMULATORSKE KOSE NA NITKO 536LiRX 536LiLX

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion

Napetost, V 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk)

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 76,1 76,1

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

, dB(A)** 96 96

Ekvivalentna raven tresljajev (a
hv

.
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² * ** 1,2/0,7 —

Ekvivalentna raven vibracij (a 
hv

,
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m /s² *** — 1,2/0,7

Širina košnje, cm 40 40

Kosilna glava OEM T25B T25B

Rezilo za travo OEM 3-krako (vključeno) 3-krako (opcionalno)

Oprtnik OEM Balance 35B Naramnica

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 3,8 3

BENCINSKE NAHRBTNE MOTORNE KOSE 553RBX 543RBK

Prostornina motorja, cm³ 50,6 40,1

Moč, kW 2,3 1,47

Emisije izpušnih plinov (povprečje CO), g/kWh 363,1 290,1

Emisije izpušnih plinov (povprečje HC), g/kWh 54,1 41

Emisije izpušnih plinov (povprečje NOx), g/kWh 1,2 0,7

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,8 0,75

Poraba goriva, g/KWh 449 424

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 97 N/A

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

 dB(A)** 118 N/A

Ekvivalentna raven tresljajev (a
hv

,
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² * ** 2,7/3,8 4,8/4,6

Največja vrtilna hitrost motorja, vrt./min 9500 8500

Vrtilna hitrost v prostem teku, vrt./min 2800 3000

Prestavno razmerje pogonskega sistema 1:1,4 1:1,4

Naklon kotnega prenosa 30 35

Kosilna glava OEM T45X M12 —

Rezilo za travo OEM Multi 275-4 —

Oprtnik OEM Integriran Integriran

Premer cevi, mm 28,05 28,05

Dolžina cevi, mm 1483 1483

Teža (brez rezalne garniture), kg 12,1 10,6

BENCINSKE MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO 555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 524R 525LK 524LK 525RK 336RK

Prostornina valja, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25 25,4 25 25,4 34,6

Moč, kW 2,8 2,1 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,4

Emisije izpušnih plinov (povprečje CO), g/kWh 350 262,3 262,3 301,1 301,1 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 301,1

Emisije izpušnih plinov (povprečje HC), g/kWh 61 42,11 42,11 33,32 33,32 18,92 18,92 18,92 19,38 18,92 18,92 33,32

Emisije izpušnih plinov (povprečje NOx), g/kWh 2,4 2,43 2,43 1,42 1,42 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 1,42

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,51 0,51 0,5 0,51 0,5 0,51 0,6

Poraba goriva, g/KWh 480 450 450 475 475 600 600 510 600 510 600 435

Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, dB(A) * 101 100 101 96 95 94 93 93 94 97 94 98

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

 dB(A)* * 121 117 117 111 114 106 106 106 106 107 106 113

Ekvivalentna raven tresljajev (a
hv

.
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² * ** 1,5/1,6 3,2/2,9 3,2/2,9 2,4/3,1 3,4/4,1 1,8/1,9 2,1/2,3 2,9/3,1 — — 2,1/1,9 3,5/5,0

Ekvivalentna raven tresljajev (a
hv

.
eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m/s² * ** — — — — — — — — 3,0/3,3 4,1/4,1 — —

Največja vrtilna hitrost motorja, vrt./min 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 7000 8500 7000 8500 8400

Prosti tek, vrt./min 2800 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3100 3000 3100 3000 2900

Prestavno razmerje pogonskega sistema 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,4

Naklon kotnega prenosa 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 35

Kosilna glava OEM T55X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 — T35 M10 —

Rezilo za travo OEM Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 Grass 255-4 — — — —

Oprtnik OEM Balance XT™ Balance XT™ Balance X™ Balance X™ Balance 35 Balance 55 Balance 35 Balance 35 — — Balance 35 Balance 35

Premer cevi, mm 35 32 32 28 28 24 24 24 24 24 24 28

Teža (brez rezalne garniture), kg 9,2 8,5 8,8 6,2 6,1 5,4 5,1 5,5 4,7 5,4 5,6 7,4

TEHNIČNI PODATKITEHNIČNI PODATKI

— = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z ISO 22868, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični 
 statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Objavljena raven zvočne moči 

 stroja je bila izmerjena z originalnim rezalnim priključkom, ki daje najvišjo vrednost. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega 
 standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (a

hv
,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z ISO 22867, m/s². Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični 
raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

— = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z ISO 22868, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični 
 statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Objavljena raven zvočne moči 

 stroja je bila izmerjena z originalnim rezalnim priključkom, ki daje najvišjo vrednost. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega 
 standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (a

hv
,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z EN ISO 11806-1 in ISO 22867, m/s². Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo  
tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z ISO 22868, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros 
(standardno deviacijo), ki znaša 3 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
), so podane kot zajamčena vrednost v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES, ki vključuje  

tudi statistični raztros. Izmerjeno v skladu s standardom ISO 10884. ***Ekvivalentne ravni vibracij (ahv,eq) na ročajih, merjene v skladu z ISO 22867, m/s². Tipični statistični raztros 
 (standardna deviacija), ki znaša ± 2 m/s².
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IMENSKA MOČ
1. 1. 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), po kateri morajo proizvajalci navajati imensko moč motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna 
efektivna moč (pri danem št. vrtljajev) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne 
predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, 
pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

BENCINSKI OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE 525HF3S 226HS99S 226HS75S 226HD75S 226HD60S

Prostornina motorja, cm³ 25,4 23,6 23,6 23,6 23,6

Moč, kW 1,0 0,85 0,85 0,85 0,85

Emisije izpušnih plinov (povprečje CO), g/kWh 87,57 226,7 226,7 226,7 226,7

Emisije izpušnih plinov (povprečje HC), g/kWh N/A 41,9 41,9 41,9 41,9

Emisije izpušnih plinov (povprečje NOx), g/kWh 0,56 0,69 0,69 0,69 0,69

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,51 0,5 0,5 0,5 0,5

Poraba goriva, g/KWh 395 412 412 412 412

Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, najmanj/največ, dB(A) * 92 91 91 91 91

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

 dB(A)  ** 105 102 102 102 102

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

 , 
eq 

) prednji/zadnji ročaj, m/s²  * ** 3,9/2,9 8,6/3,5 8,1/3,7 3,6/4,4 2,0/2,5

Največja vrtilna hitrost motorja, vrt./min 8500 8500 8500 8500 8500

Prestavno razmerje pogonskega sistema 1:5,53 1:5,11 1:5,11 1:5,11 1:5,11

Dolžina rezila, cm 65 108 75 75 60

Razmik med zobmi, mm 30 28 28 28 28

Priporočen največji premer vejic, mm 24 22 10 10 22

Hitrost rezanja, št. rezov /min 4339 4100 4100 4100 4100

Dolžina, cm 192 — — — —

Teža, kg 6,1 6,3 5,7 6,0 5,8

BATERIJSKI OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE 536LiHE3 536LiHD70X 536LiHD60X

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion

Napetost, V 36 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) PMDC (4-krtačni) PMDC (4-krtačni)

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 84 78 78

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

, dB(A)** 95 94 94

Ekvivalentna raven tresljajev (a
 hv

,
eq

) prednji/zadnji ročaj, m /s² *** 3,5/2,5 2,3/3,5 1,6/2,5

Prestavno razmerje pogonskega sistema 10,2 9,4 9,4

Dolžina rezila, cm 55 70 60

Razmik med zobmi, mm 32 32 32

Hitrost rezanja, št. rezov/min 4000 4000 4000

Skupna dolžina, cm 226 — —

Teža brez akumulatorja kg 4,2 3,9 3,8

TEHNIČNI PODATKI

BENCINSKI PIHALNIKI 580BTS 570BTS 525BX

Prostornina motorja, cm³ 75,6 65,6 25,4

Moč, kW 3,1 2,9 0,85

Emisije izpušnih plinov (povprečje CO), g/kWh 536 536 379,85

Emisije izpušnih plinov (povprečje HC+NOx), g/kWh 49 49 26,29

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 2,6 2,2 0,45

Poraba goriva, g/kWh 440 431 0,6

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 100 99 91

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

 dB(A) *  * 112 110 106

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

,
eq

 ) ročaj, m /s² *  ** 1,6 1,8 1,2

Pretok zraka v ohišju, m³/min 29 28 N/A

Pretok zraka v cevi, m³/min 26 22 13

Hitrost zraka, m/s 92 (okrogla šoba)/93 (ploščata šoba) 106 (okrogla šoba)/91 (ploščata šoba) 70 (okrogla šoba)/86 (ploščata šoba)

Največja vrtilna hitrost motorja, vrt./min 7200 8000 7300

Vrtilna hitrost v prostem teku, vrt./min 2000 2000 3000

Vrsta šobe OEM Okrogla Okrogla Okrogla in ploščata

Teža, kg 11,8 11,2 4,3

AKUMULATORSKI PIHALNIKI 536LiBX 536LiB

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion

Napetost, V 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk)

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 79 82

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

 dB(A)** 93 98

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
hv

,
eq

 ) ročaj, m /s² *** 0,4 0,5

Pretok zraka v cevi, m³/h 730 700

Pretok zraka v cevi, boost, m³/h 850 800

Hitrost zraka, m/s 49 48

Hitrost zraka, boost, m/s 62 56

Vrsta šobe OEM Okrogla Okrogla

Teža brez akumulatorja, kg 2,5 (brez kabla) 2,4

TEHNIČNI PODATKI

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z EN ISO 22868, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični  
raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Objavljena raven zvočne moči  stroja je  

bila izmerjena z originalnim rezalnim priključkom, ki daje najvišjo vrednost. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega  standarda  
z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (a

hv
,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z EN ISO 22867, m/s². Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros 
(standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z ISO 11203, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros 
 (standardno deviacijo), ki znaša 3 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
), so podane kot zajamčena vrednost v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES, ki vključuje  

tudi statistični raztros. Izmerjeno v skladu s standardom ISO 11094. ***Ekvivalentne ravni vibracij (a
hv

,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z EN 60745-1, m/s². Tipični statistični raztros 
 (standardna deviacija), ki znaša ± 1,5 m/s².

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z EN 15503, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros 
 (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje 

 spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega  standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (a
hv

,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z EN 15503, m/s². Objavljeni  
podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z EN ISO 11203, dB(A). Dani podatki o ekvivalentni ravni zvočnega tlaka vključujejo statistično negotovost. 
**Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
), so podane kot zajamčena vrednost v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES, ki vključuje tudi statistični raztros. Izmerjeno v skladu  

s standardom ISO 11094. ***Ekvivalentne ravni vibracij (a
hv

,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z EN ISO 22867, m/s². Tipični statistični raztros (standardna deviacija), ki znaša ± 1 m/s².
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IMENSKA MOČ
1. 1. 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), po kateri morajo proizvajalci navajati imensko moč motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna 
efektivna moč (pri danem št. vrtljajev) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne 
predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, 
pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE 576 XP® 562 XP® 560 XP® 555 550 XP® TrioBrake™ 550 XP® 545 543 XP® T540 XP® T435

Prostorninavalja, cm³ 73,5 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1 37,7 35,2

Moč, kW 4,2 3,5 3,5 3,1 2,8 2,8 2,5 2,2 1,8 1,5

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,7 0,65 0,65 0,65 0,49 0,52 0,52 0,42 0,34 0,26

Prostornina rezervoarja za olje, litri 0,4 0,35 0,33 0,33 0,27 0,27 0,27 0,27 0,2 0,17

Pogonski korak, cole 3/8 3/8 ,325 ,325/3/8 ,325 ,325 ,325 ,325 3/8 3/8

Hitrost verige pri maks. moči, m/s 21,4 21,3 21,3 21,3 19,6 N/A N/A 20,2 19,4 19,1

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 38 – 70 38 – 70 33 – 60 33 – 60 33 – 50 33 – 50 33 – 50 33–45 30 – 40 30–35

Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, dB(A)* 105 106 106 106 106 106 106 101 104 103

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

, dB(A)* * 116 118 118 118 116 116 116 113 116 114

Primerljiva raven tresljajev (a 
hv

 , 
eq 

) prednji/zadnji ročaj, m/s² * ** 2,9/3,6 2,4/3,1 3,0/3,2 3,0/3,2 3,0/3,7 2,8/3,7 2,8/3,7 2,8/3,5 3,1/3,2 4,1/3,9

Teža (brez rezalne garniture), kg 6,6 5,7 5,7 5,6 5,0 4,9 4,9 4,5 3,9 3,4

AKUMULATORSKE VERIŽNE ŽAGE 536Li XP® T536Li XP®

Tip akumulatorja Li-ionska Li-ionska

Napetost, V 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk)

Prostornina rezervoarja za olje, litri 0,2 0,2

Pogonski korak, cole 3/8, 1/4 3/8, 1/4

Hitrost verige pri maks. moči, m/s 20 20

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 25 – 35 25 – 35

Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, dB(A)* 93 93

Zajamčena raven zvočne moči, L
WA

 dB(A)** 106 106

Ekvivalentna raven tresljajev (a
 hv

,
 eq

) prednji/zadnji ročaj, m /s² *** 2,5/2,8 2,0/2,4

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 2,4 2,4

BENCINSKI VIŠINSKI OBREZOVALNIKI 525PT5S 525P5S 525P4S

Prostornina valja, cm³ 25,4 25,4 25,4

Moč, kW 1,0 1,0 1,0

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,51 0,51 0,51

Prostornina rezervoarja za olje, litri 0,14 0,14 0,14

Pogonski korak, cole 1/4 3/8 3/8

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 25 – 30 25 – 30 25 – 30

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 89 90 91

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

, dB(A)* * 107 107 107

Ekvivalentna raven tresljajev (a
 hv

 ,
  eq 

) prednji/zadnji ročaj, m /s² *** 4,1/6,7 2,3/3,7 2,9/3,2

Dolžina, iztegnjeno stanje, vključno z rezalno garnituro, cm 397 350 240

Teža (brez rezalne garniture), kg 7 6,4 5,3

BATERIJSKI GOZDARSKI OBREZOVALNIKI IN VIŠINSKI OBREZOVALNIKI 536LiPX 536LiPT5 536LiP4

Tip akumulatorja Li-ionska Li-ionska Li-ionska

Napetost, V 36 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk)

Prostornina rezervoarja za olje, litri 0,15 0,15 0,15

Pogonski korak, cole 3/8 3/8 3/8

Hitrost verige pri maks. moči, m/s 20 20 20

Priporočljiva dolžina meča, min – maks, cm 25 –30 25 –30 25 –30

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 96 83 88

Zajamčena raven zvočne moči, L
WA

 dB(A)** 101 98 98

Ekvivalentna raven tresljajev (a 
 hv

,
 eq

 ) prednji/zadnji ročaj, m /s² *** 1,2/2,6 1,0/1,2 1,0/0,9

Dolžina, iztegnjeno stanje, vključno z rezalno garnituro, cm 160 290 219

Teža (brez akumulatorja in rezalne garniture), kg 3,1 4,9 3,4

TEHNIČNI PODATKITEHNIČNI PODATKI

BENCINSKI GOZDARSKI OBREZOVALNIKI  
IN NAHRBTNI GOZDARSKI OBREZOVALNIKI 555FXT 555FX 545FXT 545FX 535FBX

Prostornina valja, cm³ 53,3 53,3 45,7 45,7 34,6

Moč, kW 2,8 2,8 2,2 2,2 1,6

Emisije izpušnih plinov (povprečje CO), g/kWh 350 350 262,3 262,3 196

Emisije izpušnih plinov (povprečje HC), g/kWh 61 61 42,11 42,11 32

Emisije izpušnih plinov (povprečje NOx), g/kWh 2,4 2,4 2,43 2,43 2

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 1,1 1,1 0,9 0,9 0,6

Poraba goriva, g/KWh 480 480 450 450 475

Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, dB(A)* 103 103 99 99 94

Zajamčena raven zvočne moči, L 
WA

 dB(A)* * 117 117 114 114 111

Ekvivalentna raven tresljajev (a
hv 

,
eq

 ) levi/desni ročaj, m/s² * ** 2,1/2,3 2,1/2,3 2,0/3,2 2,0/3,2 —

Ekvivalentna raven tresljajev (a
 hv

,
eq 

) prednji/zadnji ročaj, m /s² *** — — — — 1,8 / 1,2

Največja vrtilna hitrost motorja, vrt./min 9000 9000 9000 9000 8400

Vrtilna hitrost v prostem teku, vrt./min 2800 2800 2700 2700 2900

Prestavno razmerje pogonskega sistema 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29

Naklon kotnega prenosa 24 24 24 24 —

List krožne žage OEM — Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 —

Oprtnik OEM Balance XT™ Balance XT™ Balance XT™ Balance XT™ —

Teža (brez rezalne garniture), kg 9,1 8,9 8,4 8,1 12,4

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečena energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični 
raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. 

 Zajamčena raven zvočne moči vključuje  spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega  standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana   
kot časovno povprečena energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno 
 deviacijo), ki znaša 1 m/s².

— = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z ISO 22868, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični 
 statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Objavljena raven zvočne moči 

 stroja je bila izmerjena z originalnim rezalnim priključkom, ki daje najvišjo vrednost. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega 
 standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (a

hv
,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z EN ISO 11806-1 in ISO 22867, m/s². Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo 
 tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečena energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični 
raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. 

 Zajamčena raven zvočne moči vključuje  spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega  standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana  
kot časovno povprečena energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno 
 deviacijo), ki znaša 1 m/s².

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z EN ISO 22868, dB(A). Dani podatki o ekvivalentni ravni zvočnega tlaka vključujejo statistično negotovost. 
**Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
), so podane kot zajamčena vrednost v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES, ki vključuje tudi statistični raztros. Izmerjeno v skladu  

s standardom ISO 22868. ***Ekvivalentne ravni vibracij (a
hv

,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z EN ISO 22867, m/s². Tipični statistični raztros (standardna deviacija), ki znaša ± 1 m/s².

*Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z ISO 22868, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros 
(standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L

WA
), so podane kot zajamčena vrednost v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES, ki vključuje  

tudi statistični raztros. Izmerjeno v skladu s standardom ISO 22868. ***Ekvivalentne ravni vibracij (a
hv

,
eq

) na ročajih, merjene v skladu z EN ISO 22867, m/s². Tipični statistični raztros 
 (standardna deviacija), ki znaša ± 2 m/s².
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IMENSKA MOČ
1. 1. 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), po kateri morajo proizvajalci navajati imensko moč motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna 
efektivna moč (pri danem št. vrtljajev) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne 
predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, 
pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

MOTORNI REZALNIKI K 1270 K 970 K 760 K 3000 Vac K 3000 Wet

Elektromotor, V — – — 230/120/110 230/120/110

Moč, kW 5,8 4,8 3,7 — —

Moč, W — – — 2700/1800/2200 2700/1800/2200

Nazivni tok, A — – — 12/15/20 12/15/20

Zračno hlajeni 2-taktni motor l l l — —

Prostornina, cm³ 119 94 74 — —

Razmerje moč/teža 0,43/0,42 0,44/0,41 0,39/0,38 — —

Teža brez goriva in rezalne opreme, kg 13,3/13,7 11,0/11,6 9,6/9,8 — —

Teža vključno s kablom, brez rezalne opreme, kg — – —
8,9 (vkljjučno s sesalno 
enoto)

8,5

Rezilo, mm 350/400 350/400 300/350 350 350

Globina rezanja, mm 118/145 125/145 100/125
119 (vključno s sesalno 
enoto)

125

Elgard™, zaščita pred preobremenitvijo — – — l l

“Vlečno” vrtenje l l l l l

Preprosta menjava rezila l l l l l

Sistem Active Air Filtration™ l l l — —

X-Torq motor — l l — —

SmartCarb™ l l l — —

Črpanje zraka iz uplinjača — l l — —

DuraStarter™ — l l — —

Dekompresijski ventil EasyStart l l l — —

Jermen Poly-V l l l — —

Zaprt prenos l l l — —

Zasukljiva rezalna roka l l l — —

Indikator goriva v rezervoarju — l l — —

Preprosto nastavljiv ščitnik rezila l l l — —

Komplet za mokro rezanje l l l — l

DEX – sistem za zbiranje prahu (Dust extinguisher system) l l l l l

Zamenljiva puša l l l l l

Raven zvočne moči L 
WA

 dB(A)* 117 115 115 105 105

Raven zvočnega tlaka, dB(A)** 104 104 101 95 95

Ekvivalent tresljajev prednjega ročaja, m/s²*** 6,9/4,9 3,8/3,5 < 2,5/< 2,5 3,5 3,5

Ekvivalent tresljajev zadnjega ročaja, m/s²*** 6,3/5,3 4,2/4,0 < 2,5/< 2,5 3,5 3,5

TEHNIČNI PODATKITEHNIČNI PODATKI

SEDEŽNE KOSILNICE P 525D /P 525D S KABINO P 520D /P 520D S KABINO P 524

Proizvajalec motorja Kubota Kubota Kawasaki

Ime motorja D1105 D 902 FX Series V-Twin

Tip motorja Dizelski z vodoravno gredjo Dizelski z vodoravno gredjo FX691V

Neto moč pri danih vrt./min, kW 18,7 @ 3000 14,5 @ 3000 13,9 @ 3000

Tip menjalnika Hidrostatični (pogon na vsa kolesa) Hidrostatični (pogon na vsa kolesa) Hidrostatični (pogon na vsa kolesa)

Prostornina motorja, cm3 1123 898 726

Število valjev 3 3 2

Zajamčena raven zvočne moči (L
WA

), dB(A) * 105 103 104

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 92 88 88

Raven tresljajev na krmilu*** 1,7 1,7 3

Raven tresljajev na sedežu*** 0,7 0,7 0,7

Hlajenje motorja Tekočinsko Tekočinsko Zračno

Generator, A 40 40 20

Zmogljivost akumulatorja, V/Ah 12/62 12/62 12/24

Tip zračnega filtra Trpežen, oblika posode Trpežen, oblika posode Trpežen, oblika posode

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 25 25 22

Prostornina rezervoarja za olje (vključno z oljnim filtrom), litri 3,3 3,3 2,1

Proizvajalec menjalnika Kanzaki Kanzaki Kanzaki

Model menjalnika KTM 23 KTM 23 KTM 23

Hitrost vožnje naprej, najmanj – največ, km/h 0 – 18 0 – 15 0 – 13

Hitrost vzvratne vožnje, najmanj – največ, km/h 0 – 11 0 – 12 0 – 9

Nepokošeni krog, cm 58 55 50

Opcija kosilne enote Combi 132/Combi 155 Combi 132/Combi 155 Combi 112/Combi 122

Debelina kosilne enote 4,5 4,5 4

Višina košnje, min – maks, cm 25 – 127 25 – 127 25 – 75

Stopnje višine košnje 7 7 7

Vklop rezil Električna sklopka Električna sklopka Električna sklopka

Varnostni lok (ROPS) l l —

Servo krmiljenje l l l

Štirikolesni pogon (AWD) l l l

Hladilnik olja l l l

Hidravlično dviganje opreme l l l

Servisni položaj l l l

Števec delovnih ur Digitalni Digitalni Digitalni

12V vtičnica l l l

Držalo za pijačo — — l

Konstrukcija šasije Lestveni okvir Lestveni okvir Lestveni okvir

Vrsta sedeža Vzmeten Vzmeten Premium

Preklopna naslonjala za roke l l l

Dimenzije prednjih pnevmatik, cole 20 × 10 – 10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole 20 × 10 – 10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Medosna razdalja, cm 106 106 100

Oddaljenost od tal, mm 145 120 105

Osnovna naprava, dolžina, cm 207,5/227 207,5/227 205

Osnovna naprava, širina, cm 114/114 111/111 98

Osnovna naprava, višina, cm
Z varnostnim lokom 203, brez 
varnostnega loka 133, s kabino 201

Z varnostnim lokom 200, brez 
varnostnega loka 130, s kabino 198

115

Teža (brez kosilne enote), kg 677/907 627/857 387

DIAMANTNA REZILA ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT
S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 

TURBO
S50 / 
S45

S65
PLUS

S85 S35 S50
PLUS

S50 S65 S85

Premer, mm
300, 350, 
400

300, 350, 
400, 415

300, 350, 
400, 415

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350 300, 350, 
400

300, 350 300, 350 300, 350

Geometrija rezila
Združeni 
segmenti

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

S polnim 
obodom

Segmen-
tirano

Segmen-
tirano

Združeni 
segmenti

Segmen-
tirano

Oblika segmenta Turbo
V obliki 
mostu

Z dvojnim 
utorom

V obliki 
mostu

Z dvojnim 
utorom

Ploščat+ Turbo
Turbo/
Ploščat

Turbo/
Ploščat/
Ploščat+

Ploščat+ Turbo Ploščat Ploščat
Turbo/
Ploščat+

Ploščat+

Višina segmenta, mm 12 15 12, 15 15 12 12 10 10 10 10 10 13 10 10 10

Premer luknje, mm
25,4/20 20, 25,4, 

25,4/20
20, 25,4, 
25,4/20

20, 25,4, 
25,4/20

20, 25,4, 
25,4/20

20, 25,4, 
25,4/20

20, 
25,4/20

20, 
25,4/20

20, 
25,4/20

20, 
25,4/20

20, 
25,4/20

20, 
25,4/20

20, 
25,4/20

25,4/20 25,4/20

l = Na voljo – = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, izmerjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje 
spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z vrednostjo 1 – 2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega tlaka lahko vpliva uporabljena kosilna enota. Navedene 
vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. Za več informacij glej priročnik za uporabo. **Raven zvočnega tlaka  
po EN ISO 5395-1. Dani podatki o ravni zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A) ***Raven vibracij po standardu EN ISO 5395-1. Objavljeni 
podatki za vibracije imajo tipični statistični raztros, ki znaša 0,2 m/s²  (krmilo) in 0,8 m/s² (sedež).

l = Na voljo – = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (L
WA

) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Razlika med zajamčeno in izmerjeno zvočno močjo je v tem,  
da zajamčena zvočna moč vključuje tudi raztros izmerjenih rezultatov in razlike med različnimi stroji istega modela v skladu z Direktivo 2000/14/ES. **Ekvivalentna raven zvočnega tlaka 
po EN ISO 19432 je izračunana kot časovno povprečena energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka 
 imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po EN ISO 19432 je izračunana kot časovno povprečena energijska vsota različnih  
ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².
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IMENSKA MOČ
1. 1. 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), po kateri morajo proizvajalci navajati imensko moč motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna 
efektivna moč (pri danem št. vrtljajev) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne 
predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, 
pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

Husqvarna neprestano izpopolnjuje svoje izdelke, zato si pridržuje pravico do spremembe 
oblike, specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. Vsi izdelki z gibljivimi deli so ob 
nepravilni uporabi lahko nevarni. Pred uporabo vedno najprej preberite navodila za uporabo. 
Glede na tržišče je možno odstopanje pri opremi in zmogljivosti izdelka. Povprašajte vašega 
prodajalca o tem, kakšna oprema in zmogljivost stroja sta na voljo na vašem tržišču. Vsi 
tehnični podatki so bili veljavni ob nastanku te publikacije, vendar se tekom razvoja izdelka 
lahko spremenijo. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

KOSILNICE LB 553S e LB 553S LC 551VBP LC 551SP LB 548S e

Proizvajalec motorja Honda Honda Kawasaki Kawasaki Honda

Tip motorja OHC OHC OHV OHV OHC

Ime motorja GCV160 GCV160 FJ180 KAI FJ180 KAI GCV160

Prostornina motorja, cm³ 160 160 179 179 160

Neto moč pri danih vrt./min, kW 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 2,8 @ 2900

Način mazanja motorja S plujski S pljuski Tlačno Tlačno S pljuski

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,9 0,9 1,9 1,9 0,93

Pogonski sistem 
Samohodna s fiksno 
hitrostjo

Samohodna s fiksno 
hitrostjo

Samohodna s 
spremenljivo hitrostjo

Samohodna s fiksno 
hitrostjo

Samohodna s fiksno 
hitrostjo

Pogonska kolesa Spredaj Spredaj Zadaj Zadaj Spredaj

Hitrost, km/h 4,8 4,8 0 – 5,0 4,1 5,0

Material kosišča Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij

Načini košnje BioClip® BioClip® Pobiranje/Izmet nazaj Pobiranje/Izmet nazaj BioClip®

Širina košnje, cm 53 53 51 51 48

Višina košnje, min–maks, mm 27 – 65 27 – 65 26 – 74 26 – 74 30 – 60

Stopnje nastavitev višine košnje 5 5 6 6 6

Nastavitev višine košnje 
Centralna, podprta  
z vzmetjo

Centralna, podprta  
z vzmetjo

Centralna Centralna —

Dimenzije koles, spredaj/zadaj, mm 203/203 203/203 210/210 210/210 203/203

Material koles Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Jeklo

Kolesa s krogličnimi ležaji l l l l l

Tip ročaja Z dušenjem tresljajev Z dušenjem tresljajev Ergonomski Ergonomski Z dušenjem tresljajev

Uravnavanje plina l l l l l

Zajamčena raven zvočne moči (L
WA

), dB(A) * 97 97 — 98 92

Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, dB(A)** 82 82 — — 77

Mehki ročaji l l l l l

Nastavitev višine ročaja l — 2-stopenjska 2-stopenjska l

Zložljiv ročaj l l l l l

Stransko nastavljiv ročaj l — — — l

Sklopka za zaustavitev rezila (BBC) — — l — —

Stranski odbijač — — l — —

Teža, kg 36,7 35 53 50 32,5

KULTIVATORJI TR 530 TF 536

Proizvajalec motorja Subaru Honda

Tip motorja OHC GX160 H1 QMPB OH

Ime motorja EX21 GX160

Prostornina valja, cm³ 211 163

Neto moč pri danih vrt./min, kW 3,9 @ 3600 3,5 @ 3400

Tip zračnega filtra Kartuša s pred filtrom Zračni filter v oljni kopeli

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 3.41 3.1

Hitrost vrtenja, vrt./min 299 120

Vrtilna hitrost (min/maks.), vrt./min 3500-3700 35–120

Tip menjalnika Veriga/Polžasto gonilo Veriga/Ročni

Prestave naprej 1 2

Prestave nazaj 1 1

Tip kultivatorja Noži zadaj Noži spredaj

Število nožev 12 6

Premer rezil 356 320

Delovna širina, cm 53 90

Delovna globina, cm 18 30

Navpično nastavljiv ročaj l l

Vodoravno nastavljiv ročaj — l

Zložljiv ročaj — l

Menjalnik z vzvratno prestavo l l

Vodotesen menjalnik — —

Transportno kolo/kolesa 2 1

Krmilni drog l l

Ščitnik rastlin l l

Pogonska kolesa l —

Nasproti vrteča se rezila l —

Teža, kg 112 70

TEHNIČNI PODATKI TEHNIČNI PODATKI

 = Na voljo – = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, izmerjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje 
 spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z vrednostjo 1 – 2 dB(A).  **Raven zvočnega tlaka po EN ISO 5395-1. Objavljeni podatki o ravni zvočnega tlaka imajo 
 tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,5 dB(A).

 = Na voljo – = Ni na voljo
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 * teža brez akumulatorja. ** Boost.

HUSQVARNA 536LiB
800 m³/h**, 56 m /s**, 
82 dB(A), 2,4 kg .*

HUSQVARNA 536LiHD60X
4000 rezov/min, 60 cm, 3,8 kg.*

HUSQVARNA 536LiHD70X
4000 rezov/min, 70 cm, 3,9 kg.*

HUSQVARNA 536LiHE3
4000 rezov/min, 55 cm, 4,2 kg.*

HUSQVARNA 536Li XP®
20 m/s, 25 – 35 cm, 2,4 kg.*

HUSQVARNA T536Li XP®
20 m/s, 25 – 35 cm, 2,4 kg.*

HUSQVARNA 536LiP4
20 m/s, 25 –30 cm, 3,4 kg.*

HUSQVARNA 536LiPT5
20 m/s, 25 –30 cm, 4,9 kg.*

HUSQVARNA 536LiBX
850 m³/h**, 62 m /s**,  
79 dB(A), 2,5 kg (brez kabla).

HUSQVARNA 536LiLX
Ø 40 cm, dvostransko vrtenje,  
3 kg.*

HUSQVARNA 536LiPX
20 m/s, 25–30 cm, 3,1 kg.*

HUSQVARNA 536LiRX
Ø 40 cm, dvostransko vrtenje,  
3,8 kg.*

HUSQVARNA 226HD75S
23,6 cm³, 0,85 kW, 75 cm, 6 kg.

HUSQVARNA 226HD60S
23,6 cm³, 0,85 kW, 60 cm, 5,8 kg.

HUSQVARNA 555RXT
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg.

HUSQVARNA 555FXT/ 555FX
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,1/8,9 kg.

HUSQVARNA 545RXT
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg.

HUSQVARNA 545RX
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,8 kg.

HUSQVARNA 545FXT / 545FX
45,7 cm³, 2,2 kW, 8,4/8,1 kg.

HUSQVARNA 535FBX
34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg.

HUSQVARNA 535RX
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg.

HUSQVARNA 535RXT
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg.

HUSQVARNA 525RX
25,4 cm³, 1 kW, 5,1 kg.

HUSQVARNA 525RXT
25,4 cm³, 1 kW, 5,4 kg.

HUSQVARNA 524R
25 cm³, 0,8 kW, 5,5 kg.

HUSQVARNA 553RBX
50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg.

HUSQVARNA 525LK
25,4 cm³, 1 kW, 4,7 kg.

HUSQVARNA 543RBK
40,1 cm³, 1,47 kW, 10,6 kg.

HUSQVARNA 525RK
25,4 cm³, 1 kW, 5,6 kg.

HUSQVARNA 336RK
34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg.

HUSQVARNA 226HS99S
23,6 cm³, 0,85 kW, 108 cm, 6,3 kg.

HUSQVARNA 226HS75S
23,6 cm³, 0,85 kW, 75 cm, 5,7 kg.

HUSQVARNA P 524
Kawasaki, 13,9 kW @ 3000 vrt./min.

HUSQVARNA P 520D
Kubota, 14,5 kW @ 3000 vrt./min.
Na voljo tudi s kabino.

HUSQVARNA LB 553S e
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 vrt./min.

HUSQVARNA LB 548S e
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 vrt./min.

HUSQVARNA LC 551VBP
Kawasaki, 179 cm³, 2,9 kW @ 2800 vrt./min.

HUSQVARNA TF 536
Honda GX 160, 163 cm³,  
3,5 kW @ 3400 vrt./min.

HUSQVARNA LB 553S
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 vrt./min.

HUSQVARNA TR 530
Subaru EX21, 211 cm³,  
3,9 kW @ 3600 vrt./min.

HUSQVARNA P 525D
Kubota, 18,7 kW @ 3000 vrt./min.
Na voljo tudi s kabino.

HUSQVARNA 555
59,8 cm³, 3,1 kW, 33 – 60 cm, 
5,6 kg.

HUSQVARNA 576 XP®
73,5 cm³, 4,2 kW, 38 – 70 cm, 
6,6 kg.

HUSQVARNA 562 XP®
59,8 cm³, 3,5 kW, 38 – 70 cm, 
5,7 kg.

HUSQVARNA K 760
74 cm³, 3,7 kW, 9,6 / 9,8 kg.

HUSQVARNA K 3000 Wet
230 / 120 / 110 V, 
2700 / 1800 / 2200 W, 8,5 kg.

VOZIČKI ZA REZANJE  
KV 760, KV 970/1260

HUSQVARNA K 3000 Vac
230 / 120 / 110 V, 
2700 / 1800 / 2200 W, 8,9 kg.

HUSQVARNA K 1270
119 cm³, 5,8 kW, 13,7 / 14,4 kg.

HUSQVARNA K 970
94 cm³, 4,8 kW, 10,9 / 11,9 kg.

HUSQVARNA 545
50,1 cm³, 2,5 kW, 33 – 50 cm, 
4,9 kg.

HUSQVARNA 560 XP®
59,8 cm³, 3,5 kW, 33 – 60 cm, 
5,7 kg.

HUSQVARNA 550 XP® 
TrioBrake™
50,1 cm³, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 
5 kg.

HUSQVARNA 550 XP®
50,1 cm³, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 
4,9 kg.

HUSQVARNA 543 XP®
43,1 cm³, 2,2 kW, 33 – 45 cm, 
4,5 kg.

HUSQVARNA T435
35,2 cm³, 1,5 kW, 30 – 35 cm, 
3,4 kg.

HUSQVARNA T540 XP®
37,7 cm³, 1,8 kW, 30 – 40 cm, 
3,9 kg.

HUSQVARNA 580BTS
75,6 cm³, 26 m³ / min, 92 m / s, 
11,8 kg.

HUSQVARNA 525P4S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 
5,3 kg.

HUSQVARNA 525P5S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 
6,4 kg.

HUSQVARNA 525PT5S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 
7 kg.

HUSQVARNA 570BTS
65,6 cm³, 22 m³ / min, 
106 m / s, 11,2 kg.

HUSQVARNA 525HF3S
25,4 cm³, 1,0 kW, 65 cm, 6,1 kg.

HUSQVARNA LC 551SP
Kawasaki, 179 cm³,  
2,9 kW @ 2800 vrt./min.

HUSQVARNA 524LK
25 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg.

HUSQVARNA 525BX
25,4 cm³, 13 m³ / min, 
70 m / s, 4,3 kg.



Za vsako nalogo.
Pri Husqvarni že več kot 325 let gojimo strast do inovacij, 
zato lahko profesionalnim in občasnim uporabnikom nudimo 
inovativne izdelke za nego gozdov, parkov in vrtov. V naših 
izdelkih so združeni visoka zmogljivost, uporabnost in varnost, 
zato lahko z njihovo pomočjo učinkovito opravite še tako 
zahtevno nalogo. 

Ne glede na to, česa se boste lotili, se lahko na izdelke in 
storitve Husqvarna zanesete, saj vedno zagotavljajo 
zmogljivost, ki jo potrebujete. 


