
PREDĹŽENÁ zÁRuka automowER® CaRE

RobotiCké koSaČkY 

HuSqvaRNa 
automowER® 

OD ROKU
1995

INOVÁCIÍ
AUTOMOWER®

ROKOV

Automower® Care je program, ktorý predlžuje záručnú dobu 
pre robotické kosačky automower® na 5 rokov

cena od 799 €



akciová cena: 1099 €
Bežná cena: 1199 €

NoviNka

odporúčaná 
pracovná plocha 

+/– 20 %

maximálny sklon 
kosenej plochy bežná cena

HuSqvaRNa automowER® 105 600 m² až 25 % 899 € 799 €

HuSqvaRNa automowER® 305 600 m² až 40 % 1 199 € 1 099 €

HuSqvaRNa automowER® 310 1000 m² až 40 % 1 549 € 1 449 €

HuSqvaRNa automowER® 315 1500 m² až 40% 1 799 € 1 699 €

HuSqvaRNa automowER® 315X 1600 m² až 40% 2 399 €
115iL aku vYŽÍNaČ SÚPRava

vr. akumulátora a nabíjačky zDaRma

HuSqvaRNa automowER® 420 2200 m² až 45 % 2 499 €
115iL aku vYŽÍNaČ SÚPRava 

vr. akumulátora a nabíjačky zDaRma

HuSqvaRNa automowER® 430X 3200 m² až 45 % 3 249 € 3 049 €

HuSqvaRNa automowER® 450X 5000 m² až 45 % 4 449 € 4 199 €

HuSqvaRNa automowER® 435X awD 3500 m² až 70 % 4 999 €

HuSqvaRNa automowER® 305
Kompaktné rozmery v odolnom prevedení. Jednoduché 
ovládanie a údržba. Ideálny pre menšie a členité záhrady. Na 
kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov. Možnosť 
umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický časovač 
a senzor mrazu. Automower Connect@Home za príplatok.

 ■ Plocha: 600 m2 +/- 20 %
 ■ Sklon: až 40 %
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automowER® 
CoNNECt  
X-line je rad robotických 
kosačiek, ktoré sú 
vybavené modulom 
Automower® Connect. Vďaka nemu 
zostanete v spojení s vašou kosačkou 
prostredníctvom mobilnej aplikácie.

akCia

akCia

akCia

akCia

akCia

akCia

boNuS

boNuS

NoviNka

PokRoČiLÁ NaviGÁCia
Niekoľko navigačných nástrojov, vrátane GPS  
(u série X-line), zaisťuje rovnomerne pokosený trávnik 
i v členitej záhrade.

automowER CoNNECt
Prevádzku vašej robotickej kosačky Husqvarna Automower® 
môžete riadiť a kontrolovať prostredníctvom vášho 
smartphonu s operačným systémom iOS alebo Android.

zvLÁDa vEĽké StÚPaNiE
Vďaka optimalizovanej konštrukcii a inteligentnému 
správaniu sa robotická kosačka Husqvarna 
Automower® AWD vysporiada so svahmi až do 70 % 
alebo 35° (čierna zjazdovka má sklon cca 40-60 %), 
naše ostatné modely zvládajú sklon do 45 %.

70%

koSÍ NERovNé tRÁvNikY
Veľké kolesá, rozumná konštrukcia podvozku  
a optimalizované vyváženie zaisťujú dokonalý  
výsledok kosenia aj na nerovnom trávniku.

bEz HLuku
Budete prekvapení, ako rýchlo zabudnete na svoj 
Husqvarna Automower®. Pretože svoju prácu robí rýchlo, 
ticho a efektívne, sotva si všimnete, že jazdí po záhrade.
Žiadny hluk - len skvele vyzerajúci trávnik.

awD PRE NÁRoČNé tERéNY
Husqvarna Automower® AWD zvládne aj ťažké terény.
S prvotriednym dizajnom X-Line, kĺbovým riadením  
a konštantnou trakciou na všetkých štyroch kolesách 
zvládne aj tie najkomplikovanejšie trávniky.

PREJDE ÚzkYmi PaSÁŽami
Husqvarna Automower® rozpozná úzke priechody  
a nájde si cestu.

PRaCuJE za DaŽĎa
Husqvarna Automower® dosahuje skvelé výsledky za 
každého počasia. Jej elektrické časti sú dokonale ukryté 
ako pred dažďom, tak i pred prachom a odstrižkami trávy.

HuSqvaRNa automowER® 435X awD

Prvotriedne výsledky 
kosenia na svahoch

Pohonné motory s ultratichou technológiou 
generujú mimoriadne nízku hladinu hluku.

Detekcia objektov na diaľku 
prinúti kosačku spomaliť 
predtým, než do objektu 
narazí!

Automower® Access  
interaktívna komunikácia  
s použitím farebného displeja 
s vysokým rozlíšením  
a kruhového ovládača.

Nízka hmotnosť  
a premyslená 
konštrukcia umožňujú 
vysokú kapacitu a nízku 
spotrebu energie.

Pohon všetkých kolies a unikátna 
kĺbová konštrukcia tela s prvotriednou 
ovládateľnosťou pre členité záhrady  
a svahovité terény.

SvEtovÝ LÍDER 
v RobotiCkom 
koSENÍ
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Akciová cena: 359 € Akciová cena: 409 €Akciová cena: 369 €

FÚKAČ 
HUSQVARNA 525iB

 Hmotnosť (bez akumulátora) 
2,4 kg, fúkací výkon (rýchlosť 
vzduchu): 48 m/s

PLOTOSTRIH 
HUSQVARNA 520iHD60

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

PLOTOSTRIH 
HUSQVARNA 520iHE3

 Dĺžka lišty: 55 cm, hmotnosť 
bez akumulátora: 4,15 kg

PLOTOSTRIH 
HUSQVARNA 520iHT4 

 Dĺžka lišty: 55 cm, hmotnosť 
bez akumulátora: 5,5 kg.

CELODENNÉ 
PROFESIONÁLNE 
POUŽITIE

AKUMULÁTOROVÉ VYVETVOVACIE PÍLY HUSQVARNA (profesionálne použitie)
Hmotnosť bez 

reznej časti 
a akumulátora

Dosah Dĺžka lišty Bežná cena Akciová cena

HUSQVARNA 530iP4 3,4 kg až 4 m 25-30 cm 479 € 449 € cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 530iPT5 5 kg až 5 m 25-30 cm 529 € 499 € cena bez akumulátora a nabíjačky

AKUMULÁTOROVÉ PÍLY HUSQVARNA (profesionálne použitie)
Hmotnosť bez 

reznej časti 
a akumulátora

Max. 
rýchlosť 
reťaze

Dĺžka lišty Bežná cena Akciová cena

HUSQVARNA 535i XP 2,6 kg 20 m/s 25-35 cm 439 € 419 € cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA T535i XP 2,4 kg 20 m/s 25-35 cm 479 € 449 € cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 540i XP 2,9 kg 24 m/s 35 cm 619 € cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA T540i XP 2,5 kg 24 m/s 35 cm 619 € cena bez akumulátora a nabíjačky

AKUMULÁTOROVÉ KROVINOREZY A VYŽÍNAČE HUSQVARNA (profesionálne použitie)
Hmotnosť bez 

reznej časti 
a akumulátora

Pracovný nástroj Bežná cena Akciová cena

HUSQVARNA 520iRX 3,8 kg vyžínacia struna, trávny nôž 359 € 339 € cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 535iRX 4,9 kg strunová hlava, trávny nôž 549 € cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 520iLX 3 kg vyžínacia struna  319 € 299 € cena bez akumulátora a nabíjačky

Bežná cena: 379 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky.

Bežná cena: 439 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky.

Bežná cena: 399 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky. Cena bez akumulátora a nabíjačky.

Dostatok energie a výkonu 
pre celodenné náročné 
profesionálne použitie

AKCIA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Bežná cena: 

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA AKCIA

ÚKAKAČČ

AKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C
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FÚKAČ 
HUSQVARNA 120iB

 ■ Hmotnosť bez akumulátora: 
2 kg, fúkací výkon (rýchlosť 
vzduchu): 46 m/s

PLOTOSTRIH 
HUSQVARNA 115iHD45

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

FÚKAČ 
HUSQVARNA 320iB

 ■ Hmotnosť bez akumulátora:  
2,4 kg, fúkací výkon 
(rýchlosť vzduchu): 46 m/s

PRÍLEŽITOSTNÉ 
POUŽITIE

AKUMULÁTOROVÉ VYVETVOVACIE PÍLY HUSQVARNA (príležitostné použitie)
Hmotnosť bez 

reznej časti 
a akumulátora

Dosah Dĺžka 
lišty Bežná cena

HUSQVARNA 115iPT4 4,1 kg až 4 m 25 cm 189,99 € Celoročne nízka cena cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 115iPT4 
SÚPRAVA (BLI10 + QC80)

4,1 kg až 4 m 25 cm 289 € Celoročne nízka cena cena vrátane akumulátora a nabíjačky

AKUMULÁTOROVÉ PÍLY HUSQVARNA (príležitostné použitie)
Hmotnosť bez 

reznej časti 
a akumulátora

Max. 
rýchlosť 
reťaze

Dĺžka 
lišty Bežná cena

HUSQVARNA 120i 3 kg 11,5 m/s 30 cm 189,99 € Celoročne nízka cena cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 120i 
SÚPRAVA (BLI20 + QC80)

3 kg 11,5 m/s 30 cm 309 € Celoročne nízka cena cena vrátane akumulátora a nabíjačky

AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE HUSQVARNA (príležitostné použitie)
Hmotnosť bez 

reznej časti 
a akumulátora

Pracovný nástroj Bežná cena

HUSQVARNA 115iL 3,45 kg vyžínacia struna 189,99 € Celoročne 
nízka cena cena bez akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 115iL 
SÚPRAVA (BLI20 + QC80)

3,45 kg vyžínacia struna 289 € Celoročne 
nízka cena cena vrátane akumulátora a nabíjačky

HUSQVARNA 325iLK 3,8 kg strunová hlava 399 € cena bez akumulátora a nabíjačky

Bežná cena: 179,99 € 
(cena bez akumulátora 
a nabíjačky) alebo 309 € 
(vrátane akumulátora Bli20 
a nabíjačky QC80)

Celoročne nízka cena: 
189,99 € (cena bez 
akumulátora a nabíjačky) 
alebo 289 € (vrátane 
akumulátora Bli20 
a nabíjačky QC80)

Bežná cena: 289 €

Na použitie pri 
práci v záhrade

NOVINKA

NOVINKA

j y

Akciová cena: 269 €

AKCIA
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akumuLÁtoRovÁ 
koSaČka JE 
NaozaJ tiCHÁ
kosačka sa ľahko ovláda a vyznačuje 
se jednoduchou údržbou.  
Je intuitívna a výsledky sú skvelé. 

HuSqvaRNa LC 141i 
Komfortná akumulátorová kosačka pre domáce použitie  
s ľahkým štartovaním, bez pojazdu. Kompaktné žacie  
ústrojenstvo pre prvotriednu ovládateľnosť.

 ■ Šírka záberu 41 cm, objem koša 50 l, zber / zadné vyhadzovanie.

HuSqvaRNa 
LC 141i SEt 
Akumulátorová 
kosačka vrátane 
akumulátora BLi20  
a nabíjačky QC80.

HuSqvaRNa 
LC 141iv SEt 
Akumulátorová  
kosačka vrátane 
akumulátora BLi20  
a nabíjačky QC80.

HuSqvaRNa LC 141iv 
Akumulátorová kosačka s intuitívnym ovládaním je schopná bez 
problémov pokosiť priemerne veľkú záhradu rýchlo  
a ticho na jedno nabitie. S pojazdom.

 ■ Šírka záberu 41 cm, objem koša 50 l, zber / zadné vyhadzovanie.

HuSqvaRNa S138i
Akumulátorový odmachovač  
s pohonom až na dva akumulátory. 
Efektívne odstraňuje chumáče 
trávnej plste a mach z trávnika. 

 ■ Výkon 900 W, šírka záberu   
38 cm, objem koša 45 l.

HuSqvaRNa S138C
Odmachovač pre univerzálne 
použitie. Efektívne odstraňuje 
chumáče trávnej plste a mach  
z trávnika.  

 ■ Výkon 1600 W, šírka záberu  
38 cm, objem koša 45 l.

Bežná cena: 229 €

HuSqvaRNa LC 347ivX
Tichý pomocník do stredne 
veľkých záhrad. Dva 
akumulátorové sloty zaisťujú 
dlhšie a pohodlnejšie kosenie.  
S vlastným pohonom  
a variabilnou rýchlosťou.

 ■ Šírka záberu 47 cm,  
objem koša 55 l, zber / 
zadné vyhadzovanie.

HuSqvaRNa LC 353ivX
Akumulátorová kosačka  
s kompozitovým skeletom a centrálne 
nastaviteľnou výškou kosenia. 
Plynulo regulovateľný pojazd zadných 
kolies. Funkcia Bluetooth. S vlastným 
pohonom a variabilnou rýchlosťou. 

 ■ Šírka záberu 53 cm, objem koša  
60 l, zber / zadné vyhadzovanie.

Cena bez akumulátora a nabíjačky.
Bežná cena: 699 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky.

akCia

akciová cena: 419 €

akciová cena: 469 €
akciová cena: 609 €

akciová cena: 649 €

Bežná cena: 439 € 
Cena bez akumulátora a nabíjačky.

Bežná cena: 499 € 
Cena bez akumulátora a nabíjačky. Bežná cena: 649 €

Bežná cena: 359 €
Cena bez akumulátora a nabíjačky.

akciová cena: 339 €

akciová cena: 209 €

Teraz možno zakúpiť i ako súpravu vrátane akumulátora BLi20  
a nabíjačky QC80. Cena súpravy je 499 €.

koSaČkY HuSqvaRNa

Pohon kolies motor Šírka 
kosenia

výška 
kosenia

objem 
koša

aFtech / 
instart

metóda 
kosenia bežná cena akciová cena

HuSqvaRNa LC 140S Pojazd, jed-
na rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

125 cm3
40 cm 25-75 mm 50 l ne / ne zber a zadné 

vyhadzovanie 389 € 369 € 

HuSqvaRNa LC 153S Pojazd, jedna 
rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
53 cm 25-75 mm 60 l ne / ne

zber, bočné 
a zadné 

vyhadzovanie
499 €

HuSqvaRNa LC 247S Pojazd, jed-
na rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

125 cm3
47 cm 20-75 mm 55 l ne / ne zber a zadné 

vyhadzovanie 479 €

HuSqvaRNa LC 247SP Pojazd, jed-
na rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

140 cm3
47 cm 20-75 mm 55 l ne / ne zber a zadné 

vyhadzovanie 539 € 499 €

HuSqvaRNa LC 253S
Pojazd, 
jedna 

rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
53 cm 20-75 mm 60 l ne / ne zber a zadné 

vyhadzovanie 619 € 579 €

HuSqvaRNa LC 347v
Pojazd, 

variabilná 
rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
47 cm 20-75 mm 55 l ne / ne

zber a zadné 
vyhadzovanie, 
mulčovanie

619 €

HuSqvaRNa LC 347vi
Pojazd, 

variabilná 
rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
47 cm 20-75 mm 55 l ne / áno

zber a zadné 
vyhadzovanie, 
mulčovanie

679 € 639 €

HuSqvaRNa LC 353v
Pojazd, 

variabilná 
rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
53 cm 25-75 mm 60 l áno / ne zber a zadné 

vyhadzovanie 649 €

HuSqvaRNa LC 353vi
Pojazd, 

variabilná 
rýchlosť

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
53 cm 25-75 mm 60 l áno / áno zber a zadné 

vyhadzovanie 719 € 679 €

HuSqvaRNa LC 353awD AutoWalkTM 
2 (AWD)

Honda OHC 
GCVX170 
166 cm3

53 cm 25-75 mm 70 l ne / ne
zber, bočné 

a zadné 
vyhadzovanie

699 €

HuSqvaRNa LC 356vP AutoWalkTM 2
Honda OHC 

GCVX170 
166 cm3

56 cm 25-75 mm 70 l ne / ne
zber, bočné 

a zadné 
vyhadzovanie

619 €

NoviNka

NoviNka

NoviNka

zDRavÝ  
a uDRŽiavaNÝ 
tRÁvNik

Nechceš tráviť víkend 
kosením trávnika? Nebaví ťa 
vysypávať trávu?
kosiť, keď je horko?
tak Sa vRÁŤ Na StRaNu č. 3

NEvaDÍ ti to? 
máme výkonné, odolné  
a účinné kosačky!bežná cena: 579 €

bežná cena: 619 €

akCia

akCia

akCia akCia

akCia

akCia

akCia

akCia

akCia

akCia
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HuSqvaRNa 550XP maRk ii
Výkonná reťazová píla s objemom 50 ccm, s ľahkým ovládaním, 
špičkovým výkonom a vysokou kapacitou pílenia je určená ako na 
pílenie, odvetvovanie a prerezávanie menších a stredne urastených 
stromov, tak pre náročné úlohy pri starostlivosti o stromy. 

 ■ Výkon* 3,0 kW, dĺžka lišty 33 - 50 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 5,3 kg.

HuSqvaRNa 572XP
Profesionálna píla najvyššej kvality pre celodenné 
použitie. Disponuje veľkou reznou kapacitou a skvelou 
manévrovateľnosťou. 

 ■ Výkon* 4,3 kW, dĺžka lišty 38 – 70 cm, hmotnosť bez lišty  
a reťaze 6,6 kg.

REŤazové PÍLY HuSqvaRNa

výkon* Dĺžka lišty Hmotnosť bez lišty  
a reťaze bežná cena akciová cena

HuSqvaRNa 120 1,4 kW 35 cm 4,85 kg 169,99 € 159,99 €
HuSqvaRNa 135 ii 1,6 kW 35 cm 4,7 kg 249 € 239 €
HuSqvaRNa 445 2,1 kW 38 cm 4,9 kg 459 € 419 €
HuSqvaRNa 450 2,4 kW 38 cm 4,9 kg 519 € 479 €
HuSqvaRNa 545 maRk ii 2,7 kW 38 cm 5,3 kg 729 € 669 €
HuSqvaRNa 550XP maRk ii 3,0 kW 38 cm 5,3 kg 779 € 699 €
HuSqvaRNa 565 3,7 kW 38 cm 6,5 kg 899 € 829 €
HuSqvaRNa 562XP 3,5 kW 46 cm 6,1 kg 899 € 829 €
HuSqvaRNa 572XP 4,3 kW 46 cm 6,6 kg 1 049 € 949 €
HuSqvaRNa t435 1,5 kW 30 cm 3,4 kg 429 € 399 €
HuSqvaRNa 525Pt5S 1,0 kW 25 cm 7,0 kg 849 € 779 €

HuSqvaRNa 120
Robustná, všestranná a ľahko použitelná 
píla so systémom Low Vib® pre majiteľov 
nehnuteľností. Ľahká údržba a nižšie emisie 
vďaka technológii X-Torq®. 

 ■ Výkon* 1,4 kW, dĺžka lišty 35 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,85 kg

HuSqvaRNa 450 
Píla druhej generácie s profesionálnymi 
parametrami pre všestranné použitie. 
Zoštíhlené teleso píly. S touto pílou, vybavenou 
modernými funkciami, môžete prerezávať, 
odvetvovať, píliť stromy, píliť palivové drevo atď. 

 ■ Výkon* 2,4 kW, dĺžka lišty 38 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,9 kg.

HuSqvaRNa 545 maRk ii
Výkonná a ľahko ovládateľná píla s objemom 
50 ccm určená na pílenie, odvetvovanie a 
prerezávanie menších a stredne urastených
stromov. Zoštíhlené prevedenie pre účinnú, 
spoľahlivú a pohodlnú prácu. 

 ■ Výkon* 2,7 kW, dĺžka lišty 33 – 50 cm, 
hmotnosť bez lišty a reťaze 5,3 kg

Viditeľná hladina paliva  
a bezpečnostný uzáver 
paliva so závitmi, 
umožňujúci postupné 
uvoľnenie tlaku ako ochrany 
proti vyliatiu paliva. 

Technológia Air Injection™  
a nová verzia systému AutoTune™ pre 
optimálnu a spoľahlivú prevádzkuMimoriadne dobre 

vyvážené telo píly s nízkymi 
gyroskopickými silami pre 

skvelú ovládateľnosť  
a manipuláciu

Nová a vylepšená konštrukcia 
motora pre ešte lepšie 
chladenie a dlhšiu životnosť.

Novo navrhnutý filter pre profesionálne 
použitie s vylepšeným a robustnejším 
tesnením medzi filtrom a držiakom filtra, 
ktorý sa vysporiada i s mimoriadne prašným 
prostredím a veľkými nečistotami. 

Ergonomicky tvarované rukoväte pre bezpečné  
a pohodlné držanie. Model G má vyhrievané rukoväte.

Nie všetky funkcie sú dostupné  
u všetkých modelov.

Zvýšená kapacita pílenia 
(zvýšenie až o 15 % v porovnaní 

s predchádzajúcou verziou)

  motoR X-toRq 
 Technológia X-Torq znižuje škodlivé emisie až 
 o 75 % a spotrebu paliva až o 20 %.

 ĽaHké ŠtaRtovaNiE
 Motor Smart Start a štartér boli navrhnuté 
 tak, aby stroj naštartoval pri minimálnej námahe.

 viaCÚČELovÝ
 Deliteľná nosná rúrka uľahčuje výmenu 
 rezacích nástrojov. Taktiež vám dáva väčšiu 
 flexibilitu pri vašej práci. Preprava a skladovanie 
 nie sú problém.

akCia

kRoviNoREzY a vYŽÍNaČE HuSqvaRNa

objem valca výkon* Hmotnosť bez 
príslušenstva bežná cena akciová cena

HuSqvaRNa 122C 21 cm3 0,6 kW 4,4 kg 159,99 € Celoročne nízka cena

HuSqvaRNa 128R 28 cm3 0,8 kW 5,0 kg 249 € 229 €
HuSqvaRNa 135R 34,6 cm3 1,4 kW 6,8 kg 539 € 499 €
HuSqvaRNa 525RX 25,4 cm3 1 kW 4,9 kg 439 € 399 €
HuSqvaRNa 535RX 34,6 cm3 1,6 kW 6,1 kg 649 € 599 €
HuSqvaRNa 545RX 45,7 cm3 2,1 kW 8,9 kg 849 € 789 €

   NÍzka HmotNoSŤ a vEĽkÝ vÝkoN 
Ľahká, pritom však pevná konštrukcia a výkonné a hospodárne 
motory sú u našich strojov zárukou vysokého pomeru výkonu k 
hmotnosti. 

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

PLotoStRiHY HuSqvaRNa

objem valca výkon* Dĺžka strihacej 
lišty

Hmotnosť bez 
príslušenstva bežná cena akciová cena

HuSqvaRNa 122HD60 21,7 cm3 0,6 kW 60 cm 4,9 kg 369 € Celoročne nízka cena

HuSqvaRNa 522HD60X 21,7 cm3 0,6 kW 60 cm 4,9 kg 649 € 599 €

FÚkaČE HuSqvaRNa

 objem valca výkon* Hmotnosť Fúkací výkon bežná cena akciová cena

HuSqvaRNa 125bvX 28 cm3 0,8 kW 4,35 kg 76 m/s 349 € 329 €
HuSqvaRNa 525bX 25,4 cm3 0,9 kW 4,3 kg 86 m/s 399 € 369 €
HuSqvaRNa 350bt 50,2 cm3 1,6 kW 10,21 kg 80 m/s 549 € 509 €

akciová cena: 699 €

akciová cena: 159,99 € akciová cena: 479 € akciová cena: 669 €

akciová cena: 949 €Bežná cena: 779 € Bežná cena: 1049 €

Bežná cena: 169,99 € Bežná cena: 519 € Bežná cena: 729 €

PRE ŤaŽkÚ 
PRÁCu

akCia akCia

akCiaakCia
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koSENiE a zbiERaNiE 
Žacie ústrojenstvo na ridere 
so zberom má špeciálne 
prevedenie s protibežnými 
rotačnými nožmi, ktoré 
účinne kosia trávu a odrezky 
odhadzujú dozadu ku 
závitovke. Dostupné so 
šírkou záberu 103 cm  
alebo 112 cm.

viaC koSENia, mENEJ 
vYkLÁPaNia koŠa 
Za tajomstvom nadpriemernej zbernej 
kapacity sa skrýva kombinácia výkonnej  
závitovky na stlačenie trávy a veľkoob-
jemového zberného koša. Rider so zberom 
pojme oproti tradičným kosačkám s funk-
ciou zberu až dvojnásobné množstvo 
trávy, takže môžete pokosiť väčšiu plochu 
bez nutnosti vysypať kôš.

NoviNka

Vysoko kvalitný rider s novým prístupom ku zbieraniu trávy - menej upchávania  
a veľká kapacita zberného koša. Posilňovač riadenia a pohon všetkých kolies.

RaDoSŤ  
z koSENia 
kEDYkoĽvEk

PREDStavuJEmE RiDER So zbERom: HuSqvaRNa RC 320tS awD

Výkonná závitovka ACTech™ 
dopraví odrezky bez upchávania 
a stlačuje ich pre optimálne 
naplnenie zberného koša.

Väčší zberný kôš pohodlne 
vyprázdnite stlačením 
tohto tlačidla.

RiDERE HuSqvaRNa

motor
Čistý výkon pri 

prednastavených 
otáčkach, kw

Prevodovka Šírka 
kosenia Hmotnosť bežná cena akciová cena

HuSqvaRNa R112C5 Briggs&Stratton 
PowerBuilt

6,4 kW @ 3000 
ot./min manuálna 85 cm 190 kg 2399 €

HuSqvaRNa R214tC Briggs&Stratton 
Intek

9,9 kW @ 3100  
ot./min hydrostatická 94 cm 244 kg 4299 € vyžínač 

115iL súprava

HuSqvaRNa R216t awD Briggs&Stratton 
Intek

9,7 kW @ 3100  
ot./min

hydrostatická 
AWD

94 alebo 
103 cm 226 kg 5349 €* vyžínač 

115iL súprava

HuSqvaRNa R316tSX awD Kawasaki FS 
Series

9,8 kW @ 2900 
ot./min

hydrostatická 
AWD

94, 103 
alebo 112 cm 248 kg 7699 €* 7299 €*

HuSqvaRNa RC 320tS awD Briggs&Stratton 12,6 kW @ 3100 
ot./min

hydrostatická 
AWD

103 alebo  
112 cm 328 kg 9099 €*

* (Cena bez žacieho ústrojenstva.)

zÁHRaDNé tRaktoRY HuSqvaRNa

motor
Čistý výkon pri 

prednastavených 
otáčkach, kw

Šírka 
kosenia

zberný 
kôš Prevodovka bežná cena akciová cena

HuSqvaRNa tC 138L Husqvarna 8,1 kW 97 cm 220 l hydrostatická 2749 € vyžínač 
115iL súprava

HuSqvaRNa tC 238t Briggs & Stratton 
Intek 11,1 kW 97 cm 320 l hydrostatická 3299 € 3099 €

HuSqvaRNa tC 238tX Briggs & Stratton 
Endurance 11,1 kW 97 cm 320 l hydrostatická 4249 € 3999 €

HuSqvaRNa tC 242t Briggs & Stratton 
Intek 11,1 kW 108 cm 320 l hydrostatická 3649 € 3449 €

HuSqvaRNa tC 242tX Kawasaki FR 
series 16,0 kW 108 cm 320 l hydrostatická 4599 € 4349 €

boNuS

boNuS

boNuS

NoviNka

HuSqvaRNa tC 138L
Efektívny traktor v kompaktnom prevedení
s integrovaným zberným košom vzadu,
hydrostatická prevodovka s páčkovým
ovládaním, sedadlo so stredne vysokým
operadlom a ergonomický volant. +

boNuS
115iL aku 

vYŽÍNaČ SÚPRava, 
vrátane akumulátora 

a nabíjačky 
zDaRma!

 ■ Motor Husqvarna, výkon  
8,7 kW, šírka kosenia 97 cm, 
 zberný kôš 220 l. 
Manuálne ovládaná spojka, 
hydrostatická prevodovka. 

 

Cena: 2749 €

 vÝkoNNé ČiStENiE

 bEzPRobLémovÁ 
 PREPRava 
 a SkLaDovaNiE

 vŠEStRaNNé PouŽitiE

 RobuStNé PREvEDENiE

 SuCHé i mokRé vYSÁvaNiE

 vYSokÝ vÝkoN a oDoLNoSŤ

 iNtuitÍvNE ovLÁDaCiE PRvkY

 iNtELiGENtNé SkLaDovaNiE  

 a ĽaHkÁ PREPRava

vYSokotLakové ČiStiČE HuSqvaRNa
maximálny 

tlak
Prietok 

vody
Dĺžka 

hadice
bežná 
cena

akciová 
cena

HuSqvaRNa Pw 125 125 bar
320-

460 l/h
7 m 144,99 € 134,99 €

HuSqvaRNa Pw 235R 135 bar
350-

520 l/h
8 m 229 € 219 €

HuSqvaRNa Pw 350 150 bar
420-

500 l/h
9 m 349 € 329 €

HuSqvaRNa Pw 460 160 bar
570-

650 l/h
15 m 649 € 609 €

vYSÁvaČE HuSqvaRNa

výkon objem 
nádoby

Dĺžka 
hadice

bežná 
cena

akciová 
cena

HuSqvaRNa wDC 220 1000 W 20 l 2,5 m 169,99 € 159,99 €

HuSqvaRNa wDC 325L 1200 W 25 l 3,5 m 249 € 229 €

viaC ČiStotY 
– mENEJ voDY

ÚČiNNé ČiStENiE

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

NoviNka

NoviNka

NoviNka

NoviNka

NoviNka
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Predajné ceny výrobkov a akciových výrobkov obsiahnuté  
v tomto akciovom letáku sú vrátane DPH.

Všetky ceny sú odporúčané a boli aktuálne pri zadaní akcio-
vého letáku do tlače. Tieto hodnoty sa môžu v priebehu doby 
platnosti akciovej ponuky meniť. Všetky spomínané ceny sa 
počas tej doby môžu meniť aj v súvislosti s fluktuáciou meny.

Predajná akcia trvá od 11. 3. 2020 do 17. 6. 2020 vrátane, 

avšak ponuka predaja jednotlivých akciových výrobkov za 
zvýhodnené akciové ceny v rámci tejto predajnej akcie platí 
len do vypredania ich zásob.

Zodpovednosť vydávateľa prospektu za tlačové chyby je 
vylúčená. Skupina Husqvarna neustále vykonáva vývoj 
svojich výrobkov, a preto si vyhradzujeme právo meniť dizajn, 
špecifikácie a vybavenie výrobkov bez predchádzajúceho 
upozornenia.

* MENOVITÝ VÝKON
Menovitý výkon motora je priemerný čistý 
výkon (pri ot/min) typického motora pre model 
motora meraný podľa štandartu SAE J1349 / 
ISO 1585. Sériovo vyrábané motory sa môžu 
od tejto hodnoty odlišovať. Skutočný výkon 
motora inštalovaného v konkrétnom stroji sa 
bude líšiť podľa prevádzkovej rýchlosti, oko-
litých podmienok a ďalších premenných.

Hladina hluku našich akumulátorových strojov je až o 13 db (a) nižšia ako  
u tradičných benzínových strojov, čo oceníte vy i vaši susedia.

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

Husqvarna Slovensko, s.r.o., ul. kpt. Nálepku 1927/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
infolinka: 0800 199 999, www.husqvarna.sk, e-mail: info@sk.husqvarna.com

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené. Husqvarna a ďalšie značky 
výrobkov a funkcií sú obchodné známky skupiny Husqvarna Group.

Sledujte nás
na Facebooku

Sledujte nás i na  
instagrame – Husqvarna Cz & Sk

vYtvoRtE tiCHé 
SuSEDStvo




