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HUSQVARNA ŐSZI AJÁNLAT 2017  PROTECTIVE CLOTHING

560 XP� 
PRECIZITÁS MAGASFOKON
2. OLDAL

ÚJ VÉDŐRUHÁZATOK
6–7. OLDAL
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LÁNCFŰRÉSZEK HUSQVARNA ŐSZI AJÁNLAT 2017

TARTOZÉKOK

RESZELŐKÉSZLET

 5 990 Ft 

LS + KÉTÜTEMŰ OLAJ 

1 LITER
Alacsony füstgázkibocsátás 
és jó kenési tulajdonságok 
jellemzik. 
Csökkenti a motor 
hőmérsékletét.
 3 290 Ft 

LÁNCKENŐOLAJ 

1 LITER
Ásványi lánckenő olaj, 
tapadást növelő 
adalékkal, hobbi 
és profi  láncfűrészekhez 
egyaránt. 
 1 049 Ft

NE TÖBBET DOLGOZZON, 
CSAK OKOSABBAN!

LÁNCFŰRÉSZ 545®

  ■■ AutoTune® 
  ■■ 50,1 cm³
  ■■ 2,5 kW
  ■■ 15"; 38 cm-es vezetőlemez
  ■■ 4,9 kg

164 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 365
  ■■ 70,7 cm³
  ■■ 3,6 kW
  ■■ 18"; 45,7 cm-es vezetőlemez
  ■■ 6,4 kg

199 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 372 XP®

  ■■ 70,7 cm³ 
  ■■ 4,1 kW
  ■■ 20"; 50 cm-es vezetőlemez
  ■■ 6,5 kg

234 900 Ft

FEJSZÉK
A Husqvarna fejszék 
kiválóak a legkülönfélébb 
munkákhoz.

Hickory fanyelű fejszék már 12 900 Ft-tól

Üvegszál erősítésű műanyag nyelű 

fejszék már 14 900 Ft-tól

Találja meg a megfelelőt!

Az automatikus vezérlésű motorok 
(AutoTune®) lehetővé teszik, hogy 
maximálisan a feladatra összpontosítson.
A nagy hatékonyságú motorok

nagy teljesítményt és gyors munkát 
biztosítanak.
A felhasználóközpontú tervezés és az 
alacsony rezgések lehetővé teszik a 
kényelmes munkavégzést.
Az innovatív motortechnológia magas 
üzemanyag-takarékosságot és ala-
csony károsanyag-kibocsátást jelent.

LÁNCFŰRÉSZ 560 XP®

Hatékony láncfűrész professzionális favágóknak 
és képzett gazdálkodóknak. Egyedülálló dizájnnal 
és rengeteg innovatív tulajdonsággal rendelkezik. 
Üzemanyag-takarékos X-Torq® motor 
és kevesebb károsanyag-kibocsátás jellemzi. 

  ■■ AutoTune® 
  ■■ 59,8 cm³
  ■■ 3,5 kW 
  ■■ 15" .325" keskeny végű vezetőlemez
  ■■ 5,9 kg  264 900 Ft 

LÁNCFŰRÉSZ 545®
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HUSQVARNA ŐSZI AJÁNLAT 2017  LÁNCFŰRÉSZEK

TARTOZÉKOK

CLASSIC

KESZTYŰ

3 490 Ft 

GARDENER 
HALLÁSVÉDŐ
Könnyű, kényelmes 
kialakítású, széles 
fejpánttal, biztonságo-
san illeszkedik és nem 
nyomja a fejet.
2 890 Ft

Jobb teljesítmény 

érhető el eredeti 

alkatrészekkel és 

tartozékokkal!

Érdeklődjön 

kereskedőjénél!

LÁNCFŰRÉSZ 445

  ■■ 45,7 cm³
  ■■ 2,1 kW
  ■■ 15"; 38 cm-es vezetőlemez
  ■■ 4,9 kg

144 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 135

  ■■ 40,9 cm³
  ■■ 1,5 kW
  ■■ 14"; 35,6 cm-es vezetőlemez
  ■■ 4,4 kg

78 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 435

  ■■ 40,9 cm³
  ■■ 1,6 kW
  ■■ 15”; 38 cm-es vezetőlemez
  ■■ 4,2 kg

104 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 418EL/420EL

  ■■ elektromos (220 V) 
  ■■ 1,8 kW/ 2 kW
  ■■ 14"/16"; 35,6/40,6 cm-es vezetőlemez
  ■■ 4,7 kg

54 900 Ft/71 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 236

  ■■ 38,2 cm³
  ■■ 1,4 kW
  ■■ 14"; 35,6 cm-es vezetőlemez
  ■■ 4,7 kg

64 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 120i 

  ■■ lítium-ion teljesítmény
  ■■ savE™ üzemmód
  ■■ 36 V
  ■■ 3 kg (vágófelszerelés nélkül)
  ■■ akkumulátorral (4 Ah) és töltővel (QC80)

89 900 Ft

 KIEGYENSÚLYOZOTT VÁGÓÉL tartozik 
a vágófoghoz, mely tartósabb 
és tisztább vágásról gondoskodik, 
kevesebb karbantartással.

HOSSZANTARTÓ ÉLESSÉG precíz, 
fejlesztett előállítási folyamat és 
gondos, több éves tesztelés eredménye.

ACÉL ÉS KRÓM ÖTVÖZET, mely 
a hosszantartó élettartamot és magas 
vágási teljesítményt biztosít.

TOVÁBBFEJLESZTETT LÁNCKENÉS 
a keskeny vezetősínen keresztül. 
Így könnyebben szállítja az olajat 
a vágás alatt.

 OPTIMÁLIS HŐKEZELÉS az X-CUT láncot 
olyan eljárásokkal teszi rendkívül 
ellenállóvá, mint az indukciós keményítés 
és a homokszórás.

 GYÁRI ELŐFESZÍTÉS optimalizálja 
a lánc vágási működését, kevesebb 
utánfeszítés és állási idő.

LÁNCFŰRÉSZ 418EL/420ELLÁNCFŰRÉSZ 135

AJÁNDÉK 
X-CUT 

LÁNCCAL!

AJÁNDÉK 
X-CUT 

LÁNCCAL!

Á Ű É

AJÁNDÉK 
X-CUT 

LÁNCCAL!

ÚJ

ÚJ X-CUT LÁNCOK 
A HUSQVARNÁTÓL 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
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SZEGÉLYVÁGÓK, LOMBFÚJÓK HUSQVARNA ŐSZI AJÁNLAT 2017

FŰKASZA 545 RX

Professzionális, nagy teljesítményű  
fűkasza kiváló ergonomikus 
és manőverezési tulajdonságokkal.
■■ X-Torq® motorral, állítható fogantyúval,  

Balance X hevederrel 
■■ damilfejjel és vágótárcsával
■■ 45,7 cm³
■■ 2,1 kW
■■ 8,7 kg

FŰKASZA 135R 

■■ X-Torq® motor
■■ Standard dupla heveder
■■ Állítható fogantyú
■■ 34,6 cm³
■■ 1,4 kW
■■ 6,8 kg

134 900 Ft

SZEGÉLYVÁGÓ 115iL 

■■ lítium-ion teljesítmény
■■ savE™ üzemmód
■■ 36 V
■■ 3,45 kg
■■ akkumulátorral (2,1 Ah) és töltővel (QC80)

84 900 Ft

LOMBFÚVÓ 525BX 

■■ 25,4 cm³
■■ 13 m³/min
■■ 70 m/s
■■ 4,3 kg

109 900 Ft
/ 10x10 990 Ft

SÜVÉNYVÁGÓ 122HD60

■■ 21,7 cm³
■■ 0,6 kW
■■ 59 cm pengehossz
■■ 4,9 kg

104 900 Ft
/ 10x10 490 Ft

LOMBFÚVÓ 530BT 

■■ 29,5 cm³
■■ 10,2 m³/min
■■ 64,8 m/s
■■ 6,7 kg

145 900 Ft

SÖVÉNYVÁGÓ 115iHD45 

■■ lítium-ion teljesítmény
■■ savE™ üzemmód
■■ 36 V
■■ 45 cm pengehossz
■■ 3,2 kg (akkumulátor nélkül)
■■ akkumulátorral (2,1 Ah) és töltővel (QC80)

84 900 Ft

KEMÉNY MUNKA, 
KÖNNYEDÉN 

  Az X-Torq® technológia akár 
60%-kal csökkenti a károsanyag-
kibocsátást és 20%-kal  
az üzemanyag-fogyasztást. 

  A Smart Start® minimális  
erőfeszítéssel segíti a gép  
gyors indítását.

  A Low Vib® hatékony rezgéscsillapí-
tó, amely elnyeli a rezgéseket,  
és megvédi karját és kezét.

 229 900 Ft 
0% 
THM*  

10 hónap

ÚJ

ÚJ 0% 
THM*  

10 hónap
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HUSQVARNA ŐSZI AJÁNLAT 2017  TRAKTOROK, RIDEREK

FŰGYŰJTŐ 32” 

159 900 Ft-tól

SÓSZÓRÓ “30”

54 900 Ft

RIDER 316T AWD

A V-Twin motor, az összkerék 
(All-Wheel-Drive) meghajtás, 
a BioClip® (mulcsozás) 
és a hátsó kidobás
teszi különösen 
hatékonnyá és jól 
manőverezhetőve
ezt a Ridert. 

  ■■ Kawasaki; 9,6 kW
  ■■ Combi 112 cm 

vágóasztal

TRAKTOR TC 142T

  ■■ Briggs & Stratton; 11,1 kW
  ■■ Hidrosztatikus váltó
  ■■ 107 cm vágási szélesség,
  ■■ beépített fűgyűjtő

949 900 Ft

  Az egyedülálló törzscsuklós 
kormányzás lehetővé teszi, 
hogy a hátsó kerekek a gép 
alá forduljanak. Ennek eredménye 
az egyedülállóan kiváló 
manőverezhetőség minimális 
fordulósugárral.

  A U-Cut™ kormánymű technológia 
könnyűvé teszi a fordulást 
és az akadályok elkerülését.

  A Hótoló könnyen vezérelhető,  
és könnyen manőverezhető 
mélyebb hóban és csúszós 
felületeken is.

MEGOLDÁS 
MINDEN 
ÉVSZAKBAN

UTÁNFUTÓ PROFI (BILLENŐS)

154 900 Ft

HÓTOLÓ

154 900 Ft

2 249 000 Ft 

sszkerék 
eghajtás,
ás) 

TARTOZÉKOK
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VÉDŐRUHÁZAT HUSQVARNA ŐSZI AJÁNLAT 2017

➊ TECHNICAL EXTREME ERDÉSZ KABÁT 79 900 Ft
 10x7990 Ft

➋ TECHNICAL EXTREME VÁGÁSBIZTOS NADRÁG 84 900 Ft
 10x8490 Ft

➌ TECHNICAL ERDÉSZETI SISAK FLUORESZKÁLÓ 35 900 Ft  
 10x3590 Ft 

➍ TECHNICAL ERDÉSZ KABÁT     54 900 Ft 
 10x5490 Ft 

➎ TECHNICAL VÁGÁSBETÉTES NADRÁG    69 900 Ft 
 10x6990 Ft

➏ TECHNICAL VÉDŐBAKANCS 48 900 Ft 
 10x4890 Ft 

➐ TECHNICAL RÖVIDUJJÚ PÓLÓ    11 900 Ft

➑ TECHNICAL HOSSZÚUJJÚ PÓLÓ    14 490 Ft

MAXIMÁLIS BIZTONSÁGOT 
NYÚJT 

TECHNICAL EXTREM TECHNICAL

0% 
THM* 

10 hónap
A Technical rövidujjú póló és 

a Technical hosszúujjú pólóra nem vonatkozik.

➊➊

➋➋

➌➌

➍➍

➎➎

➏➏
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HUSQVARNA ŐSZI AJÁNLAT 2017  VÉDŐRUHÁZAT

➊ FUNCTIONAL ERDÉSZ KABÁT 28 900 Ft
 10x2890 Ft

➋ FUNCTIONAL VÁGÁSBIZTOS NADRÁG 39 900 Ft
 10x3990 Ft

➌ CLASSIC ERDÉSZETI SISAK FLUORESZKÁLÓ  9 900 Ft 

➍ CLASSIC ERDÉSZ KABÁT  15 490 Ft

➎ CLASSIC VÁGÁSBETÉTES NADRÁG  26 900 Ft
 10x2690 Ft

A TELJESÍTMÉNYSZINTTŐL 
FÜGGETLENÜL

FUNCIONAL CLASSIC

0% 
THM* 

10 hónap

0% 
THM* 

10 hónap
A Classic erdészeti sisak fl uoreszkáló és 

a Classic erdész kabát termékre nem vonatkozik.

➊➊

➋➋

➌➌

➍➍

➎➎



JÁTÉKOK HUSQVARNA ŐSZI AJÁNLAT 2017

Copyright ® 2017 Husqvarna AB (kiadó). Minden jog fenntartva.  
A Husqvarna márkanév, egyéb termék és tulajdonság  
nevek a Husqvarna Group védjegyei, melyek  
a www.international.husqvarna.com honlapon tekinthetők meg.

www.husqvarna.hu

Az Ön Husqvarna szakkereskedője:

Valaki, akiben megbízhat A Husqvarna kizárólag a hivatalos Husqvarna szakkereskedéseken keresztül értékesíti termékeit. 
Ez azt jelenti, hogy bátran fordulhat hozzájuk tanácsért, melyik termék lenne a legmegfelelőbb. És azt követően is állnak rendelkezésére, ha 
segítségre vagy valamilyen szolgáltatásra lenne szüksége, hogy a maximumot hozhassa ki Husqvarna termékéből. Keresse fel weboldalunkat,  
ahol tájékozódhat partnereinkről! A termékekkel kapcsolatos további információt a husqvarna.hu weblapon talál.

Az ajánlat 2017. október 2-ától november 24-éig, illetve a készlet erejéig érvényes. A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát.

*Áruhitel Referencia THM: 0% 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő eseten.
Futamidő: 10 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében:
200 000 Ft-ig önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a. A Husqvarna  
franchise partnerei a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítői, a bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok megha-
tározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttséget kizárja. A Husqvarna franchise partnereiről, akik  
a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítői, tájékozódjon a következő webcímen: https://www.cetelem.hu/segedlet/boltkereso  
További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok   
Érvényes: 2017. október 2-ától 2017. november 24-éig, az újságban megjelölt termékekre. 

JÁTÉK SÖVÉNYNYÍRÓ 5 790 Ft

JÁTÉK FŰRÉSZ KIT 6 490 Ft

JÁTÉK LEVÉLFÚJÓ 5 790 Ft

 JÁTÉKFŰRÉSZ 4 990 Ft 
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