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Het Husqvarna gereedschap voor bos, parken en tuinen is voortgekomen uit een unieke relatie tussen 
mens, machine en natuur. De relatie tussen ons bedrijf en de mensen die onze apparatuur gebruiken  
en elke dag de natuur vorm geven. Mensen, die een serieus pakket nodig hebben voor serieuze 
werkzaamheden. Serieuze mensen die de allerbeste gereedschappen en machines nodig hebben  
om de allerbeste resultaten te bereiken. 
 Als het lastig wordt, zijn de gereedschappen van Husqvarna beter. Als het werk zwaar wordt, zijn ze 
lichter, comfortabeler en eenvoudiger te gebruiken. En toch hebben ze altijd een klein mogelijke impact 
op uw omgeving als het gaat om geluid en vervuiling. Het is ons werk om u beter te maken, zodat het 
werk gedaan wordt, slimmer, makkelijker en efficiënter en veiliger dan ooit tevoren.

ONTDEK MEER MOGELIJKHEDEN OP HUSQVARNA.COM
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Husqvarna is voortdurend bezig met productont wikkeling en behoudt zich het recht voor zonder mededeling vooraf constructie, specificatie en uitrusting te 
wijzigen. Alle producten met bewegende onderdelen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze verkeerd worden gebruikt. Lees de gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig 
door. Lokale verschillen in uitrusting en prestaties kunnen voorkomen. Vraag uw dealer naar de beschikbare uitrusting en prestaties op uw markt. Met 
betrekking tot het ontwerp en gebruik van reflecterende kleding, verzoeken wij u de wettelijke eisen in uw land zorgvuldig te controleren.  Alle technische 
gegevens waren actueel ten tijde van het ter perse gaan. Ze kunnen echter veranderen vanwege productontwikkeling. Drukfouten voorbehouden. Fouten 
en afwijkingen in afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen voorbehouden.

ACCU SERIES

KETTINGZAGEN

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS / COMBI-MACHINES

HEGGENSCHAREN

BLADBLAZERS

DOORSLIJPMACHINES

GAZONMAAICONCEPT

ROBOTMAAIERS

RIDERS

TRACTOREN

ZERO TURN ZITMAAIERS

GAZONMAAIERS

HOGEDRUKREINIGERS

GRONDFREZEN

SNEEUWBLAZERS

PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN

HUSQVARNA SERVICE

TECHNISCHE SPECIFICATIES / 
LIJST MET EIGENSCHAPPEN

HUSQVARNA CONNECT

STOFZUIGERS

XPLORER LEISURE COLLECTIE



BENUT HET VOLLEDIGE POTENTIEEL VAN UW 
MACHINE MET DE HUSQVARNA CONNECT APP. 
VERKRIJGBAAR BIJ GOOGLE PLAY OF DE APP-STORE.

BRENG UW ERVARING 
NAAR NIEUWE 
HOOGTEN MET 
HUSQVARNA CONNECT

Gidsen met uitleg

Directe probleemoplossing

Accessoires en 
onderdelen kopen

Prestatie-overzicht
Directe 

dealertoegang



DE HUSQVARNA CONNECT APP ALLES WAT U 
NODIG HEEFT, WANNEER U HET NODIG HEEFT
De Husqvarna Connect app is een gratis digitale gereedschapskist voor uw apparatuur, waarmee uw 
buitenwerkzaamheden en machinehantering makkelijker, efficiënter en bevredigender dan ooit worden. 
Het bevat gebruikersgidsen voor een soepeler start en onderhoud, tips om problemen op te lossen, 
gidsen met uitleg, productspecifieke lijsten voor reserveonderdelen en een dealerlocator met 
routebeschrijvingen, contactgegevens en openingstijden.
 Met producten die Bluetooth-verbinding.hebben krijgt u ook nog eens aanvullende functies 
zoals statistieken over bedrijfstijd, laadstatus, een kindervergrendeling, real-time meldingen 
voor onderhoud en storingen en nog veel meer. 

VOORDELEN
 Gebruikersgidsen met uitleg

  Prestatie-overzicht

  Statistiek over bedrijfstijd

 Laadstatus

  Zoek uw dichtstbijzijnde dealer

  Uw voorkeursdealer als favoriet 
instellen

 Directe dealertoegang

 Directe probleemoplossing

 Vereenvoudigd onderhoud

 Servicemeldingen

  Productspecifieke lijsten voor 
reserveonderdelen



VERBONDEN 
MET DE  
NATUUR
Duurzaamheid bereiken middels innovatie.
 Duurzaamheid ligt ons bij Husqvarna na aan het hart. 
We spenderen tenslotte bijna al onze tijd in de natuur. 
En het verminderen van onze impact op de natuur en 
van de gemeenschappen waarin we werken is meer  
dan alleen verantwoord ondernemen. Het is onze 
grootste missie! 
 Het is de reden waarom wij vinden dat het meer is 
dan alleen het verminderen van koolstofemissies of 
voldoen aan normen van de regering. Onze missie is 
herkenbaar in alles wat we doen, van productdesign  
en de leveranciers die we gebruiken tot de bedrijven 
waar we in investeren en de services en innovatieve 
oplossingen die we aanbieden. Met onze holistische 
aanpak creëren we oplossingen die ergonomisch  
zijn voor de mensen die ze gebruiken én tegelijkertijd  
zin hebben voor de natuur. 

SUSTAINOVATE
Sustainovate is de strategische aanpak van de 
Husqvarna Group om duurzaamheid te integreren in 
het gehele bedrijf. In het middelpunt van die aanpak 
ligt innovatie die mensen en natuur dichter bij elkaar 
brengt. De strategie is gebaseerd op belangrijke 
uitdagingen, waar we het grootste verschil kunnen 
maken.

OM TE BEGINNEN –10 % MINDER CO2  
EMISSIE IN 2020
Onze grootste bijdrage aan het tegengaan van klimaatveranderingen en 
het bijdragen aan waarde voor de klant is het ontwikkelen en produceren 
van zuinigere producten en het verhogen van het gebruik van technologieën 
die alternatieven met weinig koolstof promoten. Wij willen in 2020 onze 
koolstofemissie in de waardeketen met 10% verminderd hebben. Maar  
dit is nog maar een stap op weg naar ons doel voor 2035. 

GESTEUND DOOR WETENSCHAP  
– 33% MINDER CO2 EMISSIE IN 2035
In 2015 kwam de internationale gemeenschap overeen dat de wereldwijde 
verhoging van de temperatuur beperkt moest blijven tot minder dan 2°C 
vergeleken met de niveaus van voor het industriële tijdperk. Met deze 
betrokkenheid in gedachten en gesteund door de nieuwste weten-
schappelijke ontwikkelingen op het gebied van het klimaat hebben wij 
een ambitieus doel vastgesteld om de absolute koolstofemissie van  
onze producten met 33% te verminderen in 2035 vergeleken met  
de uitstootniveaus van 2015, die ons uitgangspunt vormen.

HET GOEDE VOORBEELD GEVEN
De Husqvarna Group is het eerste aan de Zweedse beurs genoteerde 
bedrijf en het eerste bos- en tuinbedrijf ter wereld, dat zijn doelstellingen 
om de CO2 te verminderen heeft laten goedkeuren door de niet-gouver-
ne mentele organisatie Science Based Targets initiative.

OP WEG NAAR 100 % VERNIEUWBARE  
BRONNEN IN ONS BEDRIJF
De overgang naar vernieuwbare bronnen zorgt voor een groot aandeel 
van ons doel om de koolstofemissie in ons bedrijf te verminderen. We zijn 
de reis begonnen door 45% van ons huidige elektriciteitsgebruik in te 
kopen als vernieuwbare energie en we genereren ook eigen energie  
uit zonne-energie.

Sustainovate is gebaseerd op vijf belangrijke uitdagingen die 
de impact op het milieu verminderen en de rol van de Group 
versterken om levens en het milieu positief te beïnvloeden. 
Om meer te lezen over de manier waarop we ons inzetten 
voor onze duurzaamheidsdoelstellingen, ga naar: 

www.husqvarnagroup.com/sustainovate



ROBOTICS MET EEN VISIE: NUL IMPACT
Husqvarna Automower® ondersteunt de transitie van gazonmaaiers op benzine naar stil en efficiënt 
gazonmanagement in particuliere tuinen, commerciële eigendommen en openbare groenruimten. 
Husqvarna Automower® robotmaaiers hebben een uitzonderlijk laag geluidsniveau (tot slechts 58dB) 
en kunnen zit- en duwmaaiers vervangen in woonwijken, parken en groenruimten én ook in sport-
parken om zo de koolstofvoetafdruk en het geluidsniveau te verminderen.

ACCUREEKS OM GELUID EN KOOLSTOF TE VERLAGEN
Ons brede assortiment stille accu-apparatuur biedt mogelijkheden om koolstofarme energie-
bronnen te gebruiken en het verbetert de veiligheid. Daarnaast voorkomen ze dat er uitlaatgassen  
in het milieu komen en de producten hebben minder trillingen en een lager geluidsniveau. De kool-
stofemissie kan worden verminderd tot bijna nul tijdens gebruik wanneer de accu wordt geladen  
met vernieuwbare energie.

KETTINGZAAGINNOVATIES OM EMISSIES TE VERMINDEREN
Sinds 1990 hebben we het brandstofverbruik van onze kettingzagen met meer dan 30% terugge-
bracht. Onze onlangs geïntroduceerde 70cc pro kettingzaag heeft naar schatting nog eens 10 % 
minder CO

2
 emissie vergeleken met zijn voorganger dankzij innovaties zoals de X-Torq® motor-

technologie. En in de afgelopen 20 jaar zijn de NOx- en HC-emissies voor verbrandingsmotoren  
met meer dan 50% verminderd.

SOFTWARE DIE BENZINE- EN PRODUCTKOSTEN VERLAAGT
We vinden nieuwe manieren om te beïnvloeden hoe klanten hun productfleet kunnen optimaliseren. 
Door gegevens van apparaten te verzamelen en de statistiek te leveren om die gegevens te verwerken, 
helpt digitalisering om de benutting, bedrijfstijd en efficiency te optimaliseren. Het biedt ook inzichten 
om nog betere klantenoplossingen te creëren en onze producten af te stemmen op elke specifieke taak.

DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR MORGEN
Onze doelstelling voor 2020 is voornamelijk gebaseerd op duurzame producten in onze huidige 
productmix. We werken echter al weer aan toekomstige innovaties zoals de Husqvarna Battery Box; 
het eerste connected garden community tuinschuurtje dat milieubewustzijn combineert met een 
deeleconomie. Let op dat dit product nog in de pilotfase verkeert en de toekomst ervan is afhankelijk 
van de rijpheid van de markt.

DUURZAME GROENE RUIMTEN DOOR INNOVATIE
De kern van onze visie is om groene ruimten en stedelijke omgevingen te helpen creëren. Door over te gaan 
op technologieën die onze producten zo slim, efficiënt en optimaal mogelijk maken – en door te investeren in 
duurzame innovaties – kunnen we een echt verschil maken en bijdragen aan positieve verandering. Hieronder 
vindt u enkele van onze inspanningen voor onze verschillende productcategorieën.
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De Husqvarna Accu Series biedt u al het vermogen, prestaties en intuïtieve design dat  
u van Husqvarna verwacht. Met ons assortiment zeer efficiënte handgedragen machines, 
die worden aangedreven door een Li-ion accupakket, krijgt u beduidend minder geluid  
en trillingen, minimaal onderhoud – en helemaal geen directe emissie. U kunt de accu 
bovendien van de ene op de andere machine verplaatsen, onze Husqvarna accu’s  
zijn verwisselbaar tussen alle Husqvarna accuproducten.

ACCU SERIES

ACCU
AANGEDREVEN
PRESTATIES
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MAXIMALE BEDRIJFSTIJD
De handgedragen accu producten van Husqvarna hebben 
savE™, een accuspaarstand die u kiest wanneer u uw 
bedrijfstijd wilt maximaliseren.

EÉN ACCU VOOR ALLEMAAL
Alle handgedragen Husqvarna accu producten gebruiken 
dezelfde duurzame 36 V Li-ion accu, zodat u de accu van de 
ene naar de andere machine kunt verplaatsen. Het opladen 
gaat uitzonderlijk snel, de accu is in een lunchpauze klaar  
om weer gebruikt te worden.

WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

ACCU SERIES

NIET STOREN
Geen benzine, geen rook, geen uitlaatgassen en weinig geluid 
– de stille motor zorgt voor een comfortabele werkomgeving 
en vrijwel geen overlast voor de omgeving.

BESCHERMDE KERN
Onze accu’s zijn allemaal in-house ontwikkeld en ontworpen 
om bestand te zijn tegen zwaar en veelvuldig gebruik. Alle 
gevoelige componenten en cellen zijn ingekapseld en goed 
beschermd tegen regen en vuil.

GEMAAKT OM TE PASSEN
De accuproducten en motoren van Husqvarna worden tegelijk 
met de accu’s ontwikkeld. Dit betekent dat het ontwerp aan  
de toepassing wordt aangepast waardoor de machines lichter 
en slanker zijn.

HOGE PRESTATIES
Onze in-house ontwikkelde borstelloze elektrische motoren 
leveren een hoog en consistent koppel op lage toeren, 
voldoende voor de meest veeleisende taken. De motoren  
zijn ingekapseld en onderhoudsvrij.
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WAT U OOK 
NODIG HEEFT, 
WIJ HEBBEN DE 
OPLOSSING
Draadloos gemak en minder geluid. En daarnaast geen directe emissie. 
En als het om prestaties gaat leveren heel veel accu-machines nu op 
gelijke voet met hun tegenhangers op benzine. Het productassortiment 
loopt van kleine en makkelijk te gebruiken machines voor normale taken 
rond het huis tot heavy-duty, professionele apparatuur met een 
uitstekende vermogen-gewichtsratio. 
 Dus wat uw wensen en eisen ook zijn, Husqvarna kan u voorzien  
van een accu-oplossing.

Onze 500 series bestaat uit een breed assortiment accuproducten voor 
fulltime professioneel gebruik die speciaal zijn ontwikkeld voor de eisen 
van hoveniers- of boomverzorgingsprofessionals die te maken krijgen met 
veel verschillende werkzaamheden. Het robuuste ontwerp van de machines 
zorgen voor een gebruikersvriendelijke ergonomie, toepassingsmogelijk-
heden in alle weersomstandigheden en slimme eigenschappen die de effi-
ciency en productiviteit verhogen. De lage trillings niveaus zullen uw effici-
entie verder verbeteren en Husqvarna Fleet Services™ geven u controle 
en een handig overzicht.

EÉN ACCUSYSTEEM  
VOOR ALLEMAAL
De accuproducten van Husqvarna gaan allemaal over flexibiliteit en bieden 
verschillende opties voor het dragen van uw voeding. Het accusysteem  
is gebaseerd op accu’s die allemaal op de accuvakken van al onze pro-
ducten passen. En omdat al onze producten accu’s gebruiken uit het BLi 
accu-assortiment en ontworpen zijn voor de desbetreffende toepassing, 
kunt u altijd het meeste uit uw machine halen. Het opladen gaat uitzonderlijk 
snel, de accu is in een lunchpauze weer klaar voor gebruik.

COMBINATIE VOOR EFFICIËNT, 
PROFESSIONEEL GEBRUIK

Voor professioneel gebruik en lange 
werkperiodes bieden de backpack-
accu of de accu’s in combinatie  
met de accuriem FLEXI prestaties die 
lang aanhouden. U kunt ook 
vertrouwen op een combinatie  
van een of twee Husqvarna  
BLi300 accu’s met een  
QC500 lader.

FULL-TIME PROFESSIONEEL GEBRUIK
 

PRODUCTASSORTIMENT
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Voor wie particuliere tuinen onderhoudt of voor tuinliefhebbers die 
op zoek zijn naar de professionele prestaties van een vertrouwd 
merk levert Husqvarna een assortiment producten die gemakkelijk  
te gebruiken zijn en geluidloze en emissievrije operatie bieden met 
het benodigde vermogen. De 200- en 100-series bieden een lange 
bedrijfstijd en minimale noodzaak van onderhoud maakt van de 
machine een essentieel onderdeel van de verzorging van uw 
gazons, hagen en bomen.

Voor de gebruiker die misschien niet afhankelijk is van de apparatuur om 
ervan te leven, maar toch hoge eisen stelt aan vermogen en prestaties 
voldoen de 300 en 400 series van Husqvarna aan alle vereisten. Dat 
geldt voor grondbezitters en groenliefhebbers. En het geldt ook voor 
professionals die een machine willen die professionele prestaties levert 
voor wat gematigder en minder veelvuldig gebruik.

COMBINATIE VOOR PARTTIME GEBRUIK

Als het gaat om vermogen voor parttime gebruik 
raden we de Husqvarna BLi200/100 accu’s aan, 
geïntegreerd in het product of met een accuriem 
FLEXI, met een draagset of een adapterset.  
Voor uitzonderlijk snel opladen, kunt u 
de Husqvarna QC330 lader 
gebruiken.

COMBINATIE VOOR SPORADISCH, 
HANDIG GEBRUIK 

Voor minder frequent gebruik in uw huis 
of uw tuin, kunt u de Husqvarna Bli20/10 
met een lange bedrijfstijd kiezen in een 
slank, handig pakket in combinatie met 
de standaard QC80 lader.

PARTTIME GEBRUIK
PRODUCTASSORTIMENT

SPORADISCH GEBRUIK
PRODUCTASSORTIMENT
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HUSQVARNA 530iP4
Robuuste stoksnoeizaag voor efficiënt en productief boom onder
houd. Licht en goed gebalanceerd, met hoge kettingsnelheid. 
Weersbestendig (IPX4). 

Zaagbladlengte 25-30 cm, 3,4 kg excl. accu. Kettingsnelheid 
20 m /s. Lengte 250 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd.

967 34 11-10 € 529  

Excl. accu en oplader

NIEUW

ACCU SERIES

FULLTIME PROFESSIONEEL 
GEBRUIK
Voor professionals die hun apparatuur op fulltime basis gebruiken voor zware, heavy-duty 
taken kunt u het beste voor de 500 series gaan. U krijgt het vermogen van een sterke 
benzinemotor, maar zonder emissie en met minder trillingen. Voor langere werkperiodes 
met minder stops raden we een backpack-accu of voeding via een van onze Husqvarna 
BLi300 accu’s aan, die tot 1500 laadcycli gebruikt kunnen worden, in combinatie met  
een QC500 lader.

HUSQVARNA K 535i
Accu doorslijpmachine met uitmuntend vermogen voor flexibiliteit 
en lichtere betonwerkzaamheden. Ergonomisch en lichtgewicht, 
ideaal voor hoveniers, straatmakers en dakdekkers. Dankzij de lager 
trillingen en de centrale plaatsing van het blad heeft u superieure 
beheersing van het doorslijpen vergeleken met conventionele 
haakse slijpers. Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladdiameter 230 mm, Gewicht 3,5 kg, zaagdiepte 76 mm.

HUSQVARNA 520iHD60
Zeer stille, maar zeer efficiënte accu heggenschaar met 
uitstekende ergonomie. 60 cm dubbele knipbalk en handige 
multipositie handgreep. Geen directe emissie, stil en weinig 
trillingen voor de best mogelijke arbeidsomstandigheden. 
Weersbestendig (IPX4).

3,8 kg excl. accu, 4000 snedes/min, knipbalk 60 cm.  
Multipositie handgreep en savE™ voor maximale bedrijfstijd.

967 91 56-02 € 459

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 520iHE3
Zeer efficiënte stokheggenschaar met een bereik van 3,5 m. 
Makkelijk afstelling van de hoek van de knipbalk en de spaarstand 
savE™. Geen directe emissie, stil en weinig trillingen voor de best 
mogelijke arbeidsomstandigheden. Weersbestendig (IPX4).

4,15 kg excl. accu, 4000 snedes/min, knipbalk 55 cm. 
Transportstand en savE™ voor maximale bedrijfstijd.

967 91 58-11 € 509

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 530iPX
Voor fulltime of parttime maaien en snoeien in het bos. Hoge 
prestaties en een laag gewicht, zeer lage bedrijfskosten. Te 
gebruiken met een backpack draagstel voor een bosmaaier.

Zaagbladlengte 25-30 cm, 3,1 kg excl. accu. Kettingsnelheid  
20 m/s. Lengte 180 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd. 
Weersbestendig (IPX4).

967 34 10-12 € 529

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 520iHD70
Zeer stille, maar zeer efficiënte accu heggenschaar met 
uitstekende ergonomie. 70 cm dubbele knipbalk en handige 
mulitpositie handgreep. Geen directe emissie, stil en weinig 
trillingen voor de best mogelijke arbeidsomstandigheden. 
Weersbestendig (IPX4).

3,9 kg excl. accu, 4000 snedes/min, knipbalk 70 cm.  
Multipositie handgreep en savE™ voor maximale bedrijfstijd.

967 91 57-02 € 499

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 535i XP®
Efficiënte kettingzaag met achterhandgreep, perfect voor aanne
mers, timmermannen en andere professionals. Een zaag met hoge 
prestaties zonder directe emissie. Een laag trillingsniveau. 
Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladlengte 25-35 cm, 2,6 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m /s. savE™ voor maximale bedrijfstijd.

14", 967 89 38-14 € 519 

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA T535i XP®
Lichtgewicht, hoog presterende kettingzaag  speciaal ontworpen 
voor boomverzorgers. Zeer eenvoudig te gebruiken, met een hoge 
kettingsnelheid, weinig trillingen en geen directe emissie. 
Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladlengte 25-35 cm, 2,4 kg excl. accu.  
Kettingsnelheid 20 m/s. savE™ voor maximale bedrijfstijd.

12", 967 89 39-12 € 519  

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 530iPT5
Een stevige stoksnoeizaag met telescopische steel voor maximaal 
bereik. Licht en met hoge prestaties zonder directe emissie. Licht en 
met hoge prestaties zonder directe emissie. Een laag trillingsniveau. 
Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladlengte 25-30 cm, 5,0 kg excl. accu. Kettingsnelheid 
20 m /s. Lengte 400 cm. Telescopisch en savE™ voor maximale 
bedrijfstijd. 

967 34 13-10 € 629 

Excl. accu en oplader
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HUSQVARNA 520iLX
Hoogpresterende trimmer met loopstuur en trimmerkop  
met 2wegrotatie. Grasmes als accessoire verkrijgbaar. 
Weersbestendig (IPX4).

3,0 kg excl. accu, 40 cm maaidiameter. Verstelbaar stuur en savE™ 
voor maximale bedrijfstijd.

967 32 68-11 € 409 

Excl. accu en oplader

NIEUW

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!

ACCU SERIES

HUSQVARNA 550iBTX
Krachtige en ergonomische ruggedragen accu bladblazer met een 
indrukwekkende luchtstroom (21N). De trillings en geluidsniveaus 
zijn uitzonderlijk laag, waardoor u in openbare ruimten kunt werken 
en omdat de bladblazer weerbestendig is, kunt u zowel uw 
flexibiliteit als productiviteit verhogen. Weersbestendig (IPX4).

76,6 dB(A) 15,6 m³/min, 67 m/s, 6,3 kg excl. accu.

967 68 11-02 € 619

HUSQVARNA 520iRX
Hoogpresterende motorzeis met fantastische ergonomie en 
trimmerkop met 2wegrotatie. Inclusief grasmes voor terreinen  
met ruiger gras. Weersbestendig (IPX4).

3,8 kg excl. accu, 40 cm maaidiameter, savE™ voor maximale 
bedrijfstijd. Hoge stuurboom, T25B trimmerkop, grasmes met  
3 tanden en Balance 35 B draagstel.

967 32 67-11 € 469

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 530iBX
Zeer krachtige en stille bladblazer om te gebruiken met backpack 
accu’s of accuriem FLEXI. Een perfecte balans en licht van gewicht 
voor lang achter elkaar werken. Inclusief hippad voor bij de 
ruggedragen accu. Weersbestendig (IPX4).

77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m/s. 2,9 kg excl. accu. Cruise 
control, boostmodus voor maximale bedrijfstijd.

967 94 14-02 € 559 

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 525iB
Deze lichte, krachtige bladblazer is goed gebalanceerd, voor  
een hoog comfort tijdens lange werkdagen. Stil, dankzij het 
ventilatordesign en een Liion accu. Inclusief enkel harnas. 
Weersbestendig (IPX4).

82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg excl. accu. Cruise control  
en boostmodus voor maximale bedrijfstijd.

967 91 55-02 € 459

Excl. accu en oplader
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NIEUW

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lichtgewicht bladblazer met cruise control, direct start en boost 
power mode. Gemakkelijk te gebruiken en stil dank zij 
Liiontechnologie.

81 dB(A) 13 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg excl. accu. Cruise control, 
boost mode voor maximale bedrijfstijd.

967 91 54-02 € 359

Excl. battery and charger

HUSQVARNA 315iC
Perfect gebalanceerde trimmer voor veeleisende gebruikers. Hoge 
prestaties maar stil, dankzij de Liion technologie. Loopstuur en 
gebogen steel.

3,1 kg excl. accu, 33 cm maaidiameter. Verstelbaar stuur en savE™ 
voor maximale bedrijfstijd. 

967 60 81-11 € 279

Excl. accu en oplader

ACCU SERIES

PARTTIME GEBRUIK
Voor gazon- en tuinprofessionals die hun machines minder veelvuldig gebruiken maar geen 
afbreuk willen doen aan geleverd vermogen of prestaties hebben we onze 300 en 400 series 
machines. Voor handgedragen apparatuur kunt u altijd extra accu’s meenemen in de accuriem 
FLEXI en met de Husqvarna Connect app heeft u altijd een uitgebreid overzicht van uw 
apparatuur.

HUSQVARNA LC 353iVX
Een zelfrijdende accu maaier met digitale snelheidsregeling en 
uitstekende bedieningen voor een uitgebreid overzicht, ontworpen 
om comfortabel en efficiënt te maaien met minimaal onderhoud. 
Bluetoothverbinding. Dubbele accuvakken voor integrale BLi accu’s 
bieden een extra lange bedrijfstijd.

Tot 35 min.* bedrijfstijd, afhankelijk van gazoncondities, opvangen/ 
BioClip®/achteruitworp. Maaibreedte 53 cm, maaihoogte 20 -75 mm. 
Zelfrijdend, variabele snelheid.

967 86 20-01 € 749 

Excl. accu en oplader

PERFECT GEMAAID ZONDER  
SNOEREN OF BENZINE
Husqvarna accu maaiers zijn stil, handig en efficiënt. En dit geldt voor  
het complete assortiment, of u nu een duwmaaier met opvang kiest of de 
robotmaaier Automower®, die nu ook verkrijgbaar is als all-wheel-drive 
model die hellingen tot 70 % aankan. Lees meer over onze robotmaaiers 
op bladzijde 64.

HUSQVARNA 330i
Voor timmermannen, groundkeepers, hoveniers en andere 
veeleisende gebruikers. Gereedschapsloos, licht en zeer makkelijk 
te gebruiken, met een Liion accu.

Zaagbladlengte 25 –35 cm, 2,7 kg excl. accu. Kettingsnelheid 15 m /s. 
savE™ voor maximale bedrijfstijd.

967 89 37-12 € 459

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA LC 347iVX
Een zelfrijdende accu maaier met digitale snelheidsregeling, 
ontworpen om comfortabel en efficiënt te maaien met minimaal 
onderhoud. Bluetoothverbinding. Dubbele accuvakken voor 
integrale BLi accu’s bieden een extra lange bedrijfstijd.

Tot 40 min* bedrijfstijd, afhankelijk van gazoncondities, opvangen/ 
BioClip®/achteruitworp. Maaibreedte 47 cm, maaihoogte 20 -75 mm. 
Zelfrijdend, variabele snelheid.

967 86 23-01 € 709

Excl. accu en oplader
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HUSQVARNA 120i
Lichte, handige zaag met Liion accu. Gereed schapsloos, 
gemakkelijk te starten en met  intuïtieve toetsenbediening.

Zaagbladlengte 30 cm, 2,9 kg excl. accu. Kettingsnelheid 11,5 m /s. 
savE™ voor maximale bedrijfstijd.

967 09 82-01, excl. lader en accu € 299

967 09 82-02, incl. QC80 en BLi20 € 449 

HUSQVARNA LC 247iX
Accu maaier ontworpen voor efficiënt maaien met een minimum 
aan onderhoud. Bluetoothverbinding. Dubbele accuvakken voor 
integrale BLi accu’s bieden een extra lange bedrijfstijd.

Tot 45 min* bedrijfstijd, afhankelijk van gazoncondities, opvangen/ 
BioClip®/achteruitworp. Maaibreedte 47 cm, maaihoogte  
20 -75 mm. Duw.

967 86 22-01 € 609

Excl. battery and charger

NIEUW

NIEUWNIEUW

HUSQVARNA LC 141i
Handige accumaaier voor particulier gebruik. Geen vloeibare 
brandstof of kabels nodig. Gemakkelijk te starten. Fantastische 
manoeuvreerbaarheid dankzij het compacte maaidek.

Tot 65 min* bedrijfstijd afhankelijk van gazon condities, opvangen/
achteruitworp. Maaibreedte 41 cm, maaihoogte 25 –75 mm. Duw.

967 62 84-01 € 499

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA LC 141iV
Een zelfrijdende maaier met variabele snelheid, voor particulier 
gebruik. Met accu – geen gedoe met vloeibare brandstoffen of 
kabels. Fantastische manoeuvreerbaarheid dankzij het compacte 
maaidek.

Tot 60 min* bedrijfstijd afhankelijk van gazoncondities, opvangen/
achteruitworp. Maaibreedte 41 cm, maaihoogte 25 –75 mm. 
Zelfrijdend, variabele snelheid .

967 09 92-01 € 559

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 115iHD45
Ideaal voor kleine tot middelgrote hagen. Eenvoudig te gebruiken,  
licht en de Liiontechnologie brengt het geluidsniveau aanzienlijk 
omlaag.

3,2 kg excl. accu, 3000 knipbew./min, knipbalk 45 cm. savE™ voor 
maximale bedrijfstijd. 

967 09 83-01, excl. lader en accu € 219

967 09 83-02, incl. QC80 en BLi10 € 339

HUSQVARNA 115iL
Lichte, handige en gemakkelijk te starten trimmer voor gebruik thuis. 
Werkt stil. Fantastisch om de randen van een gazon te trimmen.

3,4 kg excl. accu, 33 cm maaidiameter. Tele scopische steel,  
verstelbaar stuur en savE™ voor maximale bedrijfstijd, 

967 09 88-01, excl. lader en accu € 229

967 09 88-02, incl. QC80 en BLi10 € 339

ACCU SERIES

SPORADISCH GEBRUIK
Onze 100 en 200 series accu-machines bestaan uit een sterk assortiment Husqvarna 
producten die zijn ontwikkeld voor de minder vaak voorkomende makkelijke seizoen-
staken in een particuliere tuin. De producten zijn stil, handig en gemakkelijk te gebruiken 
en te starten, maar toch verrassend sterk met minimale onderhoudseisen. 

HUSQVARNA S138i 
Een betrouwbare, lichtgewicht (draadloze) verticuteermachine  
met dubbele accu en dubbelfunctie. Makkelijk op te bergen en  
te transporteren dankzij het compacte design en de opvouwbare 
handgreep.

Tot 60 min. bedrijfstijd* afhankelijk van de staat van het gazon. 
Maaibreedte 37,5 cm, maaihoogte -10 mm – +5 mm.

967 92 22-01 € 349

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA LB 146i
Handige maaier met dubbele accu voor particulier gebruik op kleine 
tot middelgrote gazons. Geen vloeibare brandstof of kabels nodig. 
Gemakkelijk te starten. Uitstekende bedieningen voor goed over
zicht, geoptimaliseerd mes voor mulchen en een fantastische 
manoeuvreerbaarheid dankzij het lichtgewicht maaidek van 
composiet.

Tot 60 min. bedrijfstijd* afhankelijk van de staat van het gazon. 
BioClip®. Maaibreedte 46 cm, maaihoogte 35 –70 mm. Duw.

967 86 21-01 € 349

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 115iPT4
Een lichtgewicht accu stoksnoeizaag met een goed zaagcapaciteit 
en geen directe emissie. Weinig trillingen. De telescopische steel 
biedt een bereik tot 4 m. De mogelijkheid om het product in tweeën 
te delen maakt transporteren gemakkelijk.

Zaagbladlengte 25 cm, 3,5 kg excl. accu. Kettingsnelheid 10 m/s. 
Lengte 285 cm. Inclusief enkel draagstel.

967 86 80-01 € 189

* Bij gebruik van één BLi300
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Li-iON ACCU’S
In dit assortiment kunt u een 
Husqvarna geïntegreerde accu 
vinden die perfect bij uw wensen 
past, of u nu een accu met hoge 
capaciteit zoekt voor full-time 
professioneel gebruik of een 
lichtgewicht accu voor minder 
intensief werk.

HUSQVARNA BLi950X
Backpackaccu met langdurig vermogen en 
prestaties van topklasse, zodat u kunt werken 
met minder onderbrekingen en grotere efficiëntie. 
Goed comfort dankzij brede, gevoerde schouder
banden en heupgordel.

967 09 32-01 € 1.449

HUSQVARNA BLi550X
Backpackaccu met een grote capaciteit en 
goede prestaties, zodat u kunt werken met 
minder onderbrekingen en grotere efficiëntie. 
Veel verstelmogelijkheden en brede, gevoerde 
schouderbanden en heupgordel.

967 09 31-01 € 919

Li-iON BACKPACK ACCU’S
De backpack accu’s van Husqvarna 
zijn ontwikkeld voor professioneel 
gebruik en ontworpen om tegen 
een stootje te kunnen. De hoge 
capaciteit en het comfortabele 
harnas stellen u in staat om de  
hele dag efficiënt te werken.

ACCU SERIES

HUSQVARNA BLi20 / 10
Krachtige accu voor incidenteel gebruik. Lange 
accuduur in een klein pakket. Met efficiënte 
koeling, laadindicator met 3 leds. Tot 600 keer 
oplaadbaar. 4/ 2 Ah, 1,2 /0,8 kg.

BLi20, 967 09 17-01 € 199

BLi10, 967 09 16-01 € 119

HUSQVARNA BLi300
Geïntegreerde accu voor professioneel of parttime 
gebruik. Biedt een uitstekende bedrijfstijd en 
capaciteit/gewichtsratio. Met 4led laadindicator, 
allweather werking en uitstekende koeling.  
Tot 1500 keer oplaadbaar. 9,4 Ah, 1,9 kg.

967 07 19-01 € 359

HUSQVARNA BLi200 / 100
Geïntegreerde accu voor parttime professioneel 
gebruik. Biedt een goede accuduur in een klein 
pakket. Met 4led laadindicator, allweather 
werking en uitstekende koeling. Tot 1500 keer 
oplaadbaar. 5,2/ 2,6 Ah, 1,3 /0,9 kg.

BLi200, 967 09 19-01 € 259 

BLi100, 967 09 18-01 € 209 

HUSQVARNA QC500
Uitzonderlijk snel opladen voor professioneel of 
parttime gebruik. 50% sneller dan QC330 met 
BLi300, BLi550X en BLi950X. Actieve koeling  
van de accu’s, statusindicator met 2 leds en hoog 
geleverd vermogen. 500 W, 100–240 V AC,  
1,5 kg.

967 09 15-01 € 179

HUSQVARNA QC330
Snel opladen voor professioneel of parttime 
gebruik. Met actieve koeling van de accu’s en 
statusindicator met 2 leds. 330 W, 100 – 240 V AC, 
1,3 kg.

 

966 73 06-01 € 129

HUSQVARNA QC80F
Veldlader voor het opladen via een 12 V uitgang 
in auto/truck tijdens transport. Voor professioneel 
of parttime gebruik. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83-01 € 89

HUSQVARNA VI600F SPANNINGSOMZETTER
Hiermee kunt u snel laden in het veld, door 12 V 
DC van een loodzuuraccu om te zetten naar 
220 V AC voor uw QC500, QC330 of QC80
snelladers. Voor professioneel of parttime 
gebruik.

967 62 85-01 € 249

HUSQVARNA QC80
Standaard lader met een ledstatusindicator. Om 
zo nu en dan te gebruiken. 80 W, 100–240 V AC, 
0,6 kg.

587 24 79-01 € 69

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!

ACCULADERS
De acculaders van Husqvarna  
zijn verkrijgbaar in veel uit-
voeringen, van de standaard 
acculaders voor sporadisch 
gebruik tot geavanceerde pro-
fessionele acculaders voor 
uitzonderlijk snel opladen.
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Waterafstotend materiaal 

5 bevestigingspunten 
voor de accu

Een robuust design voor het 
dragen van zware accu’s

ACCU SERIES

1.  DRAAGSTEL VOOR ACCURIEM FLEXI
Dankzij de gepolsterde schouderbanden verdeelt 
het draagstel de belasting gelijkelijk over de 
schouders wanneer machines onder verschillende 
hoeken gebruikt worden.

593 83 76-01 € 41

2.  COMBIHOLSTER MET WIGGENZAK 
Combiholster voor tiltang of een tilhaak plus een 
zak voor wiggen. 

593 83 83-02 € 31

3.  VIJL EN COMBIGEREEDSCHAPHOUDER
Houder voor een ronde en een platte vijl, plus 
combitool. De houder voorkomt zeer effectief 
gebroken of verloren gereedschap.

593 83 94-01 € 31

4. HOUDER SPRAYBUS
Holster voor een spraybus, die ervoor zorgt  
dat deze veilig blijft zitten.

593 83 95-01 € 12,50

5. DRAAGHAAK
Een multipurpose haak om diverse gereed
schappen, watercans of andere uitrusting  
te dragen. 

593 83 96-01 € 12,50

6. ADAPTER
Verbindt uw handgedragen apparaten met een 
ruggedragen accu of accuriem FLEXI met een 
aansluitset voor meer comfort tijdens de 
werkdag.

582 78 05-01 € 129

7. ACCESSOIRETAS
Handige tas voor aan uw accuriem FLEXI. Voor 
allerlei kleine gereedschappen, waterfles en 
andere accessoires.

596 25 29-01 € 9,95

8. BLi-DRAAGTAS
Bevestig tot drie BLidraagtassen aan uw accuriem 
FLEXI om extra accu’s bij u te hebben.

590 77 72-01 € 20

ACCESSOIRES ACCURIEM FLEXI

HUSQVARNA ACCURIEM 
FLEXI
Met de Husqvarna accuriem FLEXI kunt u maximaal drie Husqvarna BLi accu’s en 
accessoires op uw heupen dragen. Dit biedt meer comfort tijdens lange, productieve 
werkdagen. Door uw product op de accu aan te sluiten en de accu in uw riem te 
dragen kunt u het gewicht verminderen, dat u in uw armen en handen draagt. 
Duurzaam en comfortabel ontwerp voor zwaar werk.

DRAAGSET
Voor het dragen van reserveaccu’s of 
accessoires in de riem.

590 77 67-01 € 105

ADAPTERSET
Om Husqvarna producten met een BLiaccuvak 
aan te sluiten. Ook voor het meenemen van 
reserveaccu’s en accessoires.

590 77 67-02 € 165

AANSLUITSET
Voor het aansluiten van Husqvarna 530iBX.  
Ook voor het meenemen van reserveaccu’s en 
accessoires. Er is een adapter om Husqvarna 
producten met een BLiaccuvak aan te sluiten 
(apart verkrijgbaar).

590 77 67-03 € 175

Gereedschapsloos 
systeem voor het 

bevestigen/
verplaatsen van 

accu’s en 
accessoires

De mogelijkheid om 
een draagstel toe te 
voegen, verkrijgbaar  
als optie

ACCESSOIRES ACCU
5. STUUR VOOR BLADBLAZER
Hiermee kunt u beide handen gebruiken om  
de bladblazers te bedienen, voor een meer 
comfortabele en ontspannen werkhouding.  
Kan met of zonder het heupkussen worden 
gebruikt.

501 71 51-01, 530iBX € 46

544 40 00-04, 550iBTX € 89 

6. PLATTE BLAASMOND VOOR BLADBLAZER
Groter bereik. De massieve metalen voorkant 
maakt het mogelijk over de grond te schrapen  
om natte bladeren of vuil op te tillen. Past op  
alle bladblazers.

579 79 75-01 € 21

7. GELUIDSDEMPEND MONDSTUK
Mondstuk met geïntegreerde geluidsabsor
beerder, maakt het werken nog plezieriger voor 
gebruiker en omstanders. Past op alle accu 
bladblazers.

589 81 17-01 € 43

1. HUSQVARNA ACCU BOX
Een box voor veilig vervoer en opslag van 
Husqvarna accu’s, opladers en andere accessoires.

585 42 88-01, groot 500×300×210 mm € 98 
585 42 87-01, klein 400×300×160 mm € 65

2. HUSQVARNA ACCU TAS
Houdt accu’s zelfs in de winter warm en koud in 
de zomer. Absorbeert zeer doeltreffend schokken 
en beschermt tegen vuil, viezigheid en vocht.  
Voor BLi200 / BLi100.

585 37 18-01 € 34

3. HUSQVARNA BACKPACK ACCUDRAAGSTEL
Wanneer u backpack accu’s met anderen deelt, is 
het met een eigen draagstel mogelijk om de accu 
gewoon los te halen en om te ruilen. Uw draagstel 
blijft dan optimaal aangepast voor een individuele 
pasvorm.

581 03 58-01 € 119

4. HUSQVARNA HEUPKUSSEN
Maakt het ruggedragen accuharnas helemaal  
af, in combinatie met accu motorzeisen en accu 
bladblazers. Voor een meer comfortabele en 
ontspannen werkhouding.

587 83 40-01 € 37
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OPLAADTIJDEN VOOR 
VERSCHILLENDE ACCU’S  
EN OPLADERS

LAADCYCLI QC500 QC330 QC80 QC80F

OPLAADNIVEAU OPLAADNIVEAU OPLAADNIVEAU OPLAADNIVEAU

FU
LLTIM

E PROFESSION
EEL GEBRU

IK

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min 12 h 40 min 14 h 10 min 12 h 40 min 14 h 10 min

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min 7 h 9 h 10 min 7 h 9 h 10 min

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 min 4 h 4 h 20 min

PA
RTTIM

E

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 min 2 h 40 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min 1 h 5 min 1 h 25 min

SPORA
DISCH

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min 50 min 1 h 10 min

 Beste optie

HOE LANG GAAT  
DE ACCU MEE?

ACCU SERIES

De werktijd die beschikbaar is met een volledig opgeladen accu is afhankelijk van drie variabelen: de capaciteit van de 
accu, op welke machine de accu gebruikt wordt en of u lichte of zware zaag-/maaiwerkzaamheden uitvoert. De tabel 
geeft een inschatting van de werktijd die u kunt verwachten van uw Husqvarna accu-apparatuur bij verschillende 
werkomstandigheden.
 De oplaadtijd voor een compleet leeggelopen accu is afhankelijk van de capaciteit van de accu en de oplader die  
u gebruikt. In veel gevallen zal de oplaadtijd korter zijn dan de werktijd. Dit betekent dat u, wanneer u twee accu’s heeft, 
continu kunt werken. De ene accu werkt terwijl de andere accu oplaadt. 



19ACCU SERIES
BEDRIJFSTIJD OP ÉÉN LADING

TOEPASSING MODEL  
NAAM

ACCU

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi20 Bli10

KETTINGZAGEN

Snoeien 535i XP®
7 h 30 min 3 h 45 min

2 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 30 minT535i XP®

330i 8 h 15 min 4 h 15 min

120i 3 h 1 h 30 min — 45 min — 35 min —

Snoeien 535i XP®

13 h 6 h 30 min  4 h 2 h 15 min 1 h 1 h 45 min 50 min
T535i XP®

Timmerwerk 535i XP®
18 h 45 min 9 h 15 min

5 h 30 min 3 h 1 h 30 min 2 h 30 min 1 h 10 minT535i XP®

330i 20 h 30 min 10 h 15 min

Afkorten 535i XP®
3 h 15 min 1 h 45 min

1 h 35 min 15 min 25 min 10 minT535i XP®

330i 4 h 2 h

DOORSLIJPMACHINES

Betontegels 40 mm K 535i — — 40 pcs 20 pcs — — —

Dakpannen K 535i — — 165 pcs 85 pcs — — —

Natuursteen graniet, 70 mm K 535i — — 10 pcs 6 pcs — — —

Vloertegels, 7 mm K 535i — — 240 pcs 140 pcs — — —

BOSBOUW

Afzetten
530iPX 8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

STOKZAAG

Snoeien 530iPT5

11 h 30 min 5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min530iP4

115iPT4

BOSMAAIER

Zwaar 520iRX
4 h 15 min 2 h 1 h 15 min 40 min

20 min
30 min

15 min520iLX

315iC 3 h 45 min 1 h 45 min 1 h 35 min 30 min

Licht 520iRX
8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

520iLX

315iC 6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min

115iL 5 h 30 min 3 h — 1 h 15 min 40 min 1 h 30 min

HEGGENSCHAAR

Zwaar 520iHE3

6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min520iHD70

520iHD60

Licht 520iHE3

12 h 30 min 6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 1 h 1 h 30 min 50 min520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h 1 h 30 min 45 min

BLADBLAZERS

Zwaar 550iBTX* 1 h 30 min — — — — —

530iBX**

1 h 45 min 45 min 35 min 15 min 10 min 15 min 15 min525iB

320iB Mark II

Licht 550iBTX* 1 h 45 min 50 m — — — — —

530iBX**

3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 20 min 30 min 15 min525iB

320iB Mark II

GAZONMAAIER

Maaien LC 353iVX

— —

35 min
20 min

—

15 min

—
LC 347iVX 40 min

LC 247iX 45 min 25 min 20 min

LC 141iV 1 h 30 min 25 min

LC 141i 1 h 5 min 35 min 25 min 30 min 20 min

LB 146i
1 h 30 min — 25 min —

S138i

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd bij gebruik van savE, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen / klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden.  
Gegeven richtlijnen zijn slechts indicatief en niet altijd herhaalbaar van de ene instelling naar de andere.  * Vereist BLi rug gedragen accu’s. **Backpack accu / accu riem (FLEXI) Beste optie
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PROFESSIONELE 
PRESTATIES

KETTINGZAGEN

Onze productontwikkeling houdt in feite nooit op en dat geldt ook voor onze samenwerking 
met de professionele bosarbeiders, die met onze machines werken. Zo creëren we ketting-
zagen die u helpen om langer te werken, die minder trillingen voortbrengen voor minder 
vermoeidheid en die voorzien zijn van functies die zorgen voor een hoog veiligheidsniveau. 
Elk model geeft u het vermogen, de prestaties en het uitmuntende ontwerp, die u van 
Husqvarna mag verwachten.
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BETROUWBARE CONSTRUCTIE
Voor ons is efficiënt werken met een kettingzaag niet synoniem 
aan vermogen. Een duurzame constructie naast een goede 
veiligheid is net zo belangrijk wanneer wij onze zagen 
ontwerpen, om u én uw machine in goede conditie te houden.

WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

KETTINGZAGEN

GEMAKKELIJKE START
Voor zowel benzine als accu kettingzagen zijn snelle, makkelijke 
starts noodzakelijk en we hebben gezorgd dat we technologie 
hebben ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. Eén druk  
op een knop en een makkelijke trekbeweging aan een koord  
– zo makkelijk als het moet zijn.

OPTIMALE PRESTATIES
Voor kettingzagen op benzine stelt AutoTune™ automatisch de 
motor optimaal af, gebaseerd op temperatuur, brandstofsoort, 
hoogte enz. De accu kettingzagen hebben allemaal efficiënte 
motoren met een indrukwekkende vermogen-gewichtratio.

ALTIJD EFFICIËNT
Een op de gebruiker gericht ontwerp spaart niet alleen uw 
lichaam. Het stelt u ook in staat om alert en efficiënt te blijven. 
Daarom hebben onze zagen zo veel oplossingen die uw werk 
gemakkelijk én efficiënt maken.

PURE KRACHT
De gepatenteerde X-Torq® motortechnologie in onze benzine 
kettingzagen gebruikt pure lucht in plaats van een lucht-brand-
stofmengsel om de uitlaatgassen te reinigen. Dit leidt tot een 
verbeterde brandstofefficiëntie en minder uitlaatgassen in 
vergelijking met conventionele twee-takt-motoren.

MINDER VAAK FILTER REINIGEN
Air injection™ – is een centrifugaal luchtreinigingssysteem voor 
minder slijtage en langere werktijd voor onze kettingzagen op 
benzine. U zult in staat zijn langer achter elkaar te werken 
zonder het filter te hoeven schoonmaken.
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De efficiënte elektrische accumotor is 
ontwikkeld door Husqvarna om een hoge 
kettingsnelheid en de best mogelijke 
zaagprestaties te leveren

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.

Accu kettingzagen met hoge 
prestaties, ontworpen voor 

professionele gebruikers die een 
lichtgewicht en gebalanceerde 

kettingzaag willen met  
weinig geluid, weinig trillingen  

en zonder directe emissie

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA 
CONNECT APP!

KETTINGZAGEN

Air Injection™ technologie en een 
nieuwe versie van AutoTune™ 
voor een geoptimaliseerde en 
betrouwbare bedrijfstijd

Ergonomisch ontworpen handgrepen voor  
een veilige, comfortabele greep. G-model  
is uitgevoerd met verwarmde handgrepen

Een zichtbaar 
brandstofpeil en een 
veilige brandstofdop 

met schroefdraad om 
de druk stapsgewijs te 
verlichten om morsen 

te voorkomen

Een nieuwe en verbeterde motor 
voor een betere koelcapaciteit  
en een langere levensduur

Uitzonderlijk goed gebalanceerd 
zaaglichaam met lage gyroscopische 
krachten voor de beste manoeuvreer-
baarheid en hantering

Een nieuw professioneel filter met een 
verbeterde en robuustere afdichting tussen 
filter en filterhouder die uitzonderlijk stoffige  
en vieze voorwaarden aankan

Verbeterde zaagcapaciteit (een 
verbetering van 15% vergeleken 
met de voorganger)

VERGROOT UW PRESTATIES EN BLIJF 
COMFORTABEL VEILIG
De Husqvarna’s X-Cut™ kettingen en X-Force™ zaagbladen zijn speciaal ontwikkeld en 
een perfecte match voor Husqvarna kettingzagen. Door X-Cut™ en X-Force™ te kiezen, 
weet u zeker dat u het allerbeste uit uw kettingzaag haalt.  
Lees meer op bladzijde 26.

Om veilig te blijven tijdens het werk bieden we een uitgebreide 
reeks beschermende kleding aan met de laatste innovaties op 
het gebied van design en materiaal. Al onze kleding biedt u het 
beschermingsniveau en het comfort dat u nodig heeft om uw 
werk veilig uit te voeren. Lees meer op bladzijde 114.
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SNOEIZAGEN VOOR BOOMVERZORGERS
Onze kettingzagen met bovenhandgreep zijn allemaal slanke, 
lichte, handige en krachtige machines. Daarnaast stellen functies 
zoals Low Vib en Air Injection™ u in staat om non-stop door te 
werken met de hoogste prestaties, zelfs als u geconfronteerd 
wordt met uitdagende werkzaamheden in echt moeilijke 
omstandigheden.

STOKSNOEIZAGEN GOED-GEBALANCEERDE 
MACHINES VOOR DE LASTIGSTE TAKEN
Het snoeien van een dichte boomkroon kan u dwingen tot een 
onnatuurlijke werkhouding, die schadelijk voor uw gezondheid 
kan zijn. Onze stoksnoeizagen zijn ontworpen zodat u makkelijk 
kunt werken en bieden u in elke situatie een fantastisch resultaat. 
De zagen zijn licht van gewicht, hebben een goede balans,  
zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en hebben makkelijk  
te starten motoren die snelle acceleratie bieden.

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN VOOR BOS EN BOOMONDERHOUD
Onze professionele kettingzagen zijn ontworpen om u te helpen om het meeste uit uw werktijd  
te halen – zelfs onder zware omstandigheden. Alle zagen zijn gemaakt van zorgvuldig 
geselecteerde eersteklas componenten, waardoor ze uitzonderlijk lang meegaan. Het 
gebruikersgerichte ontwerp minimaliseert vermoeidheid, zodat u nog langer productief kunt 
zijn. Sommige modellen zijn de perfecte keuze voor het omzagen van grote bomen, terwijl 
andere geschikter zijn om een boom van normale afmetingen neer te halen of voor zeer 
flexibel snoeiwerk. Welke machine u ook kiest, u krijgt een hoogpresterende zaag met een 
indrukwekkend vermogen en snelle acceleratie.

SLIMMER EN  
EFFICIËNTER WERKEN
Het kan moeilijk zijn om de juiste kettingzaag te  
kiezen en het kost tijd om te leren de zaag correct  
te gebruiken. Wij zijn er om u te begeleiden en u 
bruikbare informatie te geven zodat uw bediening 
veiliger, makkelijker en effi ciënter wordt. Op  
www.husqvarna.com vindt u heel veel informatie  
én uw dichtstbijzijnde dealer. Wij zijn er om  
u te helpen.

KETTINGZAGEN

ALL-ROUND KETTINGZAGEN ZAAG EEN BOOM IN NO TIME  
OM EN MAAK ER HAARDHOUT VAN
Onze allround kettingzagen voor parttime gebruik op boerderij of in bos maken hun naam 
werkelijk waar. Het zijn krachtige, betrouwbare en veelzijdige zagen waarmee u alles zult 
kunnen doen, van het neerhalen van bomen tot snoeien en haardhout zagen. Alle machines 
zijn stevig gebouwd, comfortabel en gemakkelijk te gebruiken en leveren altijd een 
uitstekende zaagprestaties.
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HUSQVARNA 560 XP®
Voor professionele gebruikers en vakkundige 
particulieren die op zoek zijn naar een efficiënte, 
handige bediening. De XP® Gversie heeft 
verwarmde handgrepen.

59,8 cm³, 3,5 kW, zaagbladlengte 33–60 cm,  
5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, XTorq en 
Low Vib.

560 XP®, 966 00 91-15 € 1.159

560 XP® G, 966 00 90-15 € 1.209

HUSQVARNA 543 XP®
Voor boomverzorgingsprofessionals en vakkundige 
particulieren. Een laag gewicht en hoge kettings
nelheid voor efficiënt takken wegsnoeien. De 
XP® Gversie heeft verwarmde handgrepen.

43,1 cm³, 2,2 kW, zaagbladlengte 33–45 cm,  
4,5 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

543 XP®, 966 77 61-73 € 849

543 XP® G, 966 77 62-73 € 919

HUSQVARNA 365
Super veelzijdige professionele zaag voor  
de zwaarste omstandigheden. Met de XTorq 
bespaart u brandstof en verlaagt u de emissie 
aanzienlijk.

70,7 cm³, 3,6 kW, zaagbladlengte 40–70 cm,  
6,4 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

966 42 83-18 € 859

FULLTIME PROFESSIONEEL 
GEBRUIK
Ons meest geavanceerde assor-
timent kettingzagen voor fulltime 
houthakkers en boomverzorgers. 
De XP®-modellen zijn louter 
 ont wikkeld om uw prestaties te 
maximaliseren. Een groot aantal  
van deze zagen heeft Husqvarna  
innovaties zoals Air Injection™, 
Low Vib technologie en AutoTune™. 
Design dat u helpt om het meeste 
uit uw werkdag te halen.

HUSQVARNA 525P5S
Stevige, goed gebalanceerde en licht stok
snoeizaag met extra groot bereik, goed voor 
lange werkdagen. De afneembare steel 
vereenvoudigt het transport.

25,4 cm³, 1,0 kW, zaagbladlengte 25–30 cm, 
lengte 340 cm, 6,4 kg. Deelbare steel.

967 32 95-01 € 889

HUSQVARNA T540 XP®
Een indrukwekkende kettingzaag met boven
handgreep voor maximale prestaties, die alles 
heeft wat een professionele boomverzorger 
maar kan wensen.

37,7 cm³, 1,8 kW, zaagbladlengte 30–40 cm,  
3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, XTorq en 
Low Vib.

967 28 75-12 € 839

HUSQVARNA T435
Een robuuste kettingzaag met bovenhandgreep 
voor allround boomverzorgers. Combineert een 
fantastische balans met een goed vermogen en 
laag gewicht.

35,2 cm³, 1,5 kW, zaagbladlengte 30-35 cm,  
3,4 kg. XTorq en Low Vib.

966 99 72-12 € 499

HUSQVARNA T525
Compacte en lichtgewicht kettingzaag met boven 
handgreep met een snel reagerende motor, 
speciaal ontworpen voor snoeiwerk.

27 cm³, 1,1 kW, zaagbladlengte 25-30 cm,  
2,7 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

967 63 34-10 € 529

LET OP Voor een kettingzaag met bovenhandgreep heeft u speciale vaardigheden nodig. Mogen alleen worden gebruikt door getrainde professionele boomverzorgers.

HUSQVARNA 525PT5S
Robuuste, goed gebalanceerde en lichte stok
snoeizaag met telescopische steel voor een groot, 
flexibel bereik. Te gebruiken met Husqvarna 
Balance Flex draagstel voor de beste werkhouding. 
Zie bladzijde 46.

25,4 cm³, 1,0 kW, zaagbladlengte 25 -30 cm, 
lengte 402 cm, 7,0 kg. Telescopische steel.

967 32 96-01 € 889

NIEUW

NIEUW

HUSQVARNA 562 XP®
Voor professionele bosbouwmedewerkers en 
boomverzorgers en vakkundige particulieren. 
Geschikt voor een langer zaagblad. De XP® G 
versie heeft verwarmde handgrepen.

59,8 cm³, 3,5 kW, zaagbladlengte 38–70 cm,  
6,1 kg. AutoTune™, Air Injection™, XTorq en 
Low Vib.

562 XP®, 966 56 99-18 € 1.179

562 XP® G, 966 57 01-18 € 1.229

KETTINGZAGEN

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 50cc 
kettingzaag met uitstekende prestaties en zaag
capaciteit voor kappen, snoeien en in stukken 
zagen van kleine tot middelgrote bomen én voor 
uitdagende boomverzorging. XP® G heeft ver
warmde handgrepen.

50,1 cm³, 3,0 kW, zaagbladlengte 33-50 cm,  
5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, XTorq en 
Low Vib.

550 XP® Mark II, 967 69 08-15 € 959

550 XP® G Mark II, 967 69 09-15 € 999

HUSQVARNA 545 Mark II
Een krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 
50cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in 
stukken zagen van kleine en middelgrote bomen. 
Het slanke ontwerp zorgt voor efficiënt, betrouw
baar en comfortabel werken. G heeft verwarmde 
handgrepen.

50,1 cm³, 2,7 kW, zaagbladlengte 33-50 cm,  
5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, XTorq en 
Low Vib.

545 Mark II, 967 69 06-38 € 819

HUSQVARNA 555
Voor aannemers en landeigenaren die een 
krachtige, zuinige professionele zaag nodig 
hebben.

59,8 cm³, 3,1 kW, zaagbladlengte 33-60 cm,  
5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, XTorq en 
Low Vib.

966 01 09-15 € 949

HUSQVARNA T535i XP®
Lichtgewicht, hoog presterende kettingzaag 
speciaal ontworpen voor arboristen. Zeer een
voudig te gebruiken, met een hoge kettingsnelheid, 
weinig trillingen en geen directe emissie. 
Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladlengte 25-35 cm, 2,4 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m/s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

12", 967 89 39-12 € 519 

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 535i XP®
Lichtgewicht, hoog presterende kettingzaag 
 speciaal ontworpen voor boomverzorgers. Een 
zaag met hoge prestaties zonder directe emissie. 
Een laag trillingsniveau. Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladlengte 25-35 cm, 2,4 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m/s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

14", 967 89 38-14 € 519

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 572 XP®
Buitengewone prestaties met een hoge zaag
capaciteit. Ontwikkeld met de focus op betrouw
baarheid en duurzaamheid. AutoTune™ zorgt  
voor directe afstelling van de motor. Verwarmde 
handgrepen op de XP® G uitvoering.

70,6 cm³, 4,3 kW, zaagbladlengte 30–70 cm,  
6,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, XTorq en 
Low Vib.

572 XP®, 966 73 31-38 vanaf € 1.339

572 XP® G, 966 73 34-18 vanaf € 1.409
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PARTTIME GEBRUIK
Krachtig, maar wel eenvoudig te 
starten en te bedienen. Met veel 
geavanceerde eigenschappen 
kunt u met deze zagen snoeien, 
takken afzagen, bomen omzagen, 
hardhout zagen en nog veel meer. 
Ideaal voor landeigenaren en 
andere regelmatige gebruikers  
die waarde hechten een prestaties 
en efficiëntie.

SPORADISCH GEBRUIK
Deze kettingzagen leveren 
uitstekende zaagprestaties, zijn 
makkelijk te starten en worden 
geleverd met eigenschappen  
die uw werk comfortabel en 
flexibel maken. Ideaal voor lichte 
werkzaamheden zoals het zagen 
van kleine bomen en brandhout.

HUSQVARNA 460 RANCHER
Robuuste allround zaag voor veeleisende 
werkzaamheden waarvoor u een langer zaagblad 
nodig heeft. Eenvoudige hantering en een hoog 
koppel over een breed toerenbereik.

60,3 cm³, 2,7 kW, zaagbladlengte 33–60 cm,  
5,8 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

965 03 12-68 € 869

HUSQVARNA 455 RANCHER
Robuuste allround zaag voor veeleisende taken. 
Eenvoudige hantering en een hoog koppel over 
een breed toerenbereik. 

55,5 cm³, 2,6 kW, zaagbladlengte 38–50 cm,  
5,9 kg. Air Injection™, XTorq, AutoTune™ en 
Low Vib.

965 03 01-15 vanaf € 679

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Elektrische kettingzaag met fantastische presta
ties, manoeuvreerbaarheid en hoge kettingsnel
heid. Wordt geleverd met gereedschapsloze 
kettingspanning. De 420EL is voorzien van  
een 5 m lange kabel.

230 V, 2000/1800 W, zaagbladlengte 
35–45 cm, 4,7 kg.

420EL, 967 20 57-16 € 269

418EL, 967 20 56-14 € 219

HUSQVARNA 120i
Lichte, handige zaag met Liion accu. Gereed
schapsloos, gemakkelijk te starten en met 
 intuïtieve toetsenbediening.

Zaagbladlengte 30 cm, 2,9 kg excl. accu. Ketting
snelheid 11,5 m /s. savE™ voor maximale bedrijfstijd.

967 09 82-01, excl. lader en accu € 299

967 09 82-02, incl. QC80 en BLi20 € 449

HUSQVARNA 530iP4
Robuuste stoksnoeizaag voor efficiënt en 
productief boomonderhoud. Licht en goed 
gebalanceerd, met hoge kettingsnelheid. 
Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladlengte 25-30 cm, 3,4 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m /s. Lengte 250 cm. savE™ 
voor maximale bedrijfstijd.

967 34 11-10 € 529

Excl. accu en oplader

NIEUW NIEUW

NIEUW

KETTINGZAGEN

HUSQVARNA 115iPT4
Een lichtgewicht accu stoksnoeizaag met een 
goed zaagcapaciteit en geen directe emissie. 
Weinig trillingen. De telescopische steel biedt  
een bereik tot 4 m. De mogelijkheid om het pro
duct in tweeën te delen maakt transporteren 
gemakkelijk.

Zaagbladlengte 25 cm, 3,5 kg excl. accu. Ketting
snelheid 10 m/s. Lengte 285 cm. Inclusief enkel 
draagstel.

967 86 80-01 € 189

967 86 80-02 incl. QC80 en BLi10 € 289

HUSQVARNA 135 Mark II
Robuuste, betrouwbare en gemakkelijk te 
gebruiken zaag met snelle zaagprestaties voor 
huizenbezitters. Gemakkelijk te starten en te 
hanteren. Aan zijkant bevestigde kettingspanner. 
Makkelijker te starten met minder kracht tijdens 
trekken.

38 cm³, 1,6 kW, zaagbladlengte 35-40 cm,  
4,7 kg. Air Injection, XTorq en Low Vib.

967 86 18-14 € 275

HUSQVARNA 130
Zaag voor incidenteel bomen omzagen en 
brandhout zagen. Gemakkelijk te starten en een 
makkelijke hantering. Snelsluiting op luchtfilter  
en stopschakelaar met automatische return.

38 cm³, 1,5 kW, zaagbladlengte 35-40 cm,  
4,7 kg. Air Injection, XTorq en Low Vib.

967 10 84-01 € 199

HUSQVARNA 120 Mark II
Robuuste, allround, gemakkelijk te gebruiken 
zaag voor particulieren met het Low Vib® 
systeem. Gemakkelijk onderhoud en minder 
emissies dankzij XTorq® technologie.

38,2 cm³, 1,4 kW, zaagbladlengte 35-40 cm,  
4,85 kg. Air Injection, XTorq en Low Vib.

120 Mark II, 967 86 19-03 € 179

HUSQVARNA 330i
Voor timmermannen, terreinbeheerders, 
hoveniers en andere veeleisende gebruikers. 
Gereedschapsloos, licht en zeer makkelijk  
te gebruiken, met een Liion accu. 

Zaagbladlengte 25-35 cm, 2,7 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 15 m/s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

967 89 37-12 € 459

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 450e
Tweede generatie zaag met professionele kwali
teiten voor allround gebruik. De 450e heeft Smart 
Start en gereedschapsloze kettingspanner.

50,2 cm³, 2,4 kW, zaagbladlengte 33–50 cm,  
4,9 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

967 15 69-75 € 739

HUSQVARNA 530iPT5
Een stevige stoksnoeizaag met telescopische 
steel voor maximaal bereik. Licht en met hoge 
prestaties zonder directe emissie. Een laag 
trillingsniveau. Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladlengte 25-30 cm, 5,0 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m /s. Lengte 400 cm. 
Telescopisch en savE™ voor maximale bedrijfstijd. 

967 34 13-10 € 629

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 439
Superlichte, compacte, handige zaag voor 
landbouwers en andere veeleisende gebruikers 
die een veelzijdig gereedschap zoeken voor 
lichte zaagwerkzaamheden.

35,2 cm³, 1,5 kW, zaagbladlengte 30–40 cm,  
3,9 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

967 15 53-14 € 529

HUSQVARNA 445e
Voor wie een professionele zaag wenst, combi
neert deze krachtige allrounder prestaties met 
brandstofefficiëntie. Eversie verkrijgbaar met 
Smart Start, TrioBrake™ en gereedschapsloze 
kettingspanner.

45,7 cm³, 2,1 kW, zaagbladlengte 33–50 cm,  
4,9 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

445e, 967 15 66-38 € 659

445e TrioBrake™, 967 15 68-35 € 689

HUSQVARNA 440e
Voor parttime gebruikers die een zaag wensen 
die uitzonderlijk makkelijk te starten en te 
bedienen is. De 440e is uitgerust met Smart Star, 
gereedschapsloze kettingspanner en is ook 
verkrijgbaar met TrioBrake™ kettingrem.

40,9 cm³, 1,8 kW, zaagbladlengte 33–45 cm,  
4,4 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

967 78 87-35 € 609

HUSQVARNA 435
Zeer gemakkelijk te starten en te bedienen,  
een allround zaag voor veeleisende gebruikers. 
De 435e heeft een gereedschapsloze 
kettingspanner en Smart Start.

40,9 cm³, 1,6 kW, zaagbladlengte 33–45 cm,  
4,2 kg. Air Injection™, XTorq en Low Vib.

435, 967 67 58-35 € 399

435e, 967 78 88-35 € 479
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HUSQVARNA 
POWER MET  

XP® OLIE

KETTINGZAGEN

BENZINE SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR HUSQVARNA TWEETAKT MOTOREN

HUSQVARNA XP® POWER 2
Er is geen betere brandstof voor uw Husqvarna kettingzaag dan onze alkylaat-
benzine die wordt geproduceerd volgens Husqvarna specificaties. De benzine,  
die handig is voorgemengd met exact 2% Husqvarna XP® synthetische tweetakt 
olie, biedt een efficiënte ontsteking die een schonere, koelere en gezondere motor 
oplevert met een minimum aan schadelijke stoffen in de uitlaatgassen. De benzine 
voorkomt ook interne corrosie, maakt het starten gemakkelijker, vermindert de 
noodzaak van service en minimaliseert stilstand. VEF-goedgekeurd.
5 l, 589 22 76-10
Power vultuit, 582 06 66-01

GEMAAKT DOOR HUSQVARNA 
VOOR UW HUSQVARNA

X-CUT™ KETTINGEN EN X-FORCE™ ZAAGBLADEN

Bij Husqvarna zijn we experts in het maken van kettingzagen. Wij weten hoe belangrijk de 
brandstof, het zaagblad en de ketting zijn voor de totale prestaties. Wij zien deze dan ook als 
verlengstukken van de kettingzaag, en niet als toevoegingen. Daarom hebben we onze unieke 
expertise gebruikt om de optimale brandstof, zaagbladen en kettingen te ontwikkelen, specifiek  
voor Husqvarna kettingzagen. Om een perfecte passing en prestaties te leveren, zijn onze  
X-Cut™ SP33G de eerste kettingen die tegelijkertijd met onze kettingzagen zijn ontwikkeld in  
onze productielocatie in Huskvarna. Dit proces heeft onze kettingen geperfectioneerd en dat 
maakt een groot verschil voor de output van de kettingzaag. We denken dat u het met ons  
eens bent zodra u ze geprobeerd heeft. 
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MEER BEDRIJFSTIJD  
EN MINDER ONDERHOUD 
Schakels, materialen en productieprocessen 
worden steeds verder verfijnd. Hierdoor 
wordt de X-Cut™ ketting ongekend scherp 
en, nog belangrijker, het gaat om een 
scherpte die aanzienlijk langer aanhoudt 
voor u weer moet vijlen.

MINDER SPANNEN EN MINDER  
RISICO OP BESCHADIGING
De X-Cut™ ketting is in de fabriek voorgerekt.  
U kunt dus langer werken voor u de ketting 
weer moet aanspannen. De ketting hoeft niet 
onnodig gespannen te worden. Beschadiging 
van het zaagsysteem door een slappe ketting 
wordt ook minder.

MINDER KOSTEN EN MINDER SERVICE 
Een zorgvuldige, evenwichtige combinatie van 
constructie, materialen en processen betekent 
een uitstekende, dynamische duurzaamheid. 
De slijtage van het zaagsysteem vermindert  
en daarmee de noodzaak van service.

BETERE RESULTATEN, MAKKELIJKER WERK 
X-Cut™ is gemaakt om sneller te zagen en is 
direct uit de verpakking klaar voor gebruik. Dat 
verbetert uw efficiëntie – en uw resultaten. Door 
het soepele zagen is  minder aanvoerkracht 
nodig en zo wordt het werk minder inspannend 
voor uw lichaam.

Een breder zaagblad voor 
betere duurzaamheid

Een geoptimaliseerd profiel voor 
minder slijtage en een langere 
levensduur

Een optimaal laspatroon voor 
betere duurzaamheid en stijfheid

KETTINGZAGEN

GOUDEN BINDBANDJE
Dankzij het intuïtieve gouden bindbandje is het 
eenvoudig om het beginpunt te vinden, waar-
door het vijlen van de ketting eenvoudiger wordt.

Versterkt, onderhoudsvrij 
neustandwiel

Een geoptimaliseerd ontwerp voor de 
middenplaat voor een lager gewicht en 
een sterker zaagblad dat langer meegaat

MINIMALE STILSTAND, MAXIMALE RESULTATEN

HUSQVARNA X-CUT™
SP33G zaagkettingen zijn de eerste zaagkettingen die zijn ontwikkeld, 
ontworpen en geproduceerd door Husqvarna. Dit heeft allemaal plaats-
gevonden in de stad Huskvarna in Zweden, waar ook onze kettingzagen 
worden ontwikkeld en getest. Husqvarna X-Cut™ zaagkettingen zijn ont-
wikkeld om uw resultaten te maximaliseren, omdat u langer kunt werken 
zonder onderbrekingen. U zult het verschil voelen en op termijn ook  
meer produceren.

DUURZAME, LICHTGEWICHT ZAAGBLADEN

HUSQVARNA X-FORCE™
X-Force™ is het antwoord van Husqvarna op de uitdaging van het perfecte 
zaagblad. Een zaagblad dat licht van gewicht is en low-maintenance en  
uw taken verlicht uw taken, maar wel duurzaam genoeg is om gedurende 
lange tijd zwaar werk te verzetten. Husqvarna X-Force™ zaagbladen worden 
ontwikkeld in combinatie met Husqvarna X-Cut™ zaagkettingen en zijn 
geoptimaliseerd voor Husqvarna kettingzagen. Het resultaat is een zaag-
systeem dat ervoor zorgt dat uw zaagketting op een compleet nieuw niveau 
presteert en snelle, nauwkeurige zaagsnedes oplevert met minimaal 
wrijvingsverlies.
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SOLIDE ZAAGBLADEN MET VERVANGBARE NEUS
Aanbevolen voor gebruik met lange zaagbladen om de belasting op de zaagbladneus te ver-
minderen. De belasting wordt overgebracht op het rollager van hoge kwaliteit. De zaagbladen 
hebben een coating om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. Een vervangbare neus 
is verkrijgbaar als reserveonderdeel. Verkrijgbaar met 3 / 8" kettingsteek in lengtes van 18 –28". 
 € 99

HUSQVARNA SOLIDE ZAAGBLADEN
Solide zaagbladen met geharde neus, gebruikt voor harde houtsoorten, dikke schors en  
in zeer zanderige, stoffige of roetige omstandig heden. De zaagbladen hebben een coating 
om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. Verkrijgbaar in .404" (24 –42"),  
en 3 / 8" (18 –28"). € 114

X-FORCE™ ZAAGBLADEN
De X-Force™ gelamineerde zaagbladen bieden eenvoudiger onderhoud en een verbeterde 
productiviteit. Afhankelijk van het model zijn deze voordelen afkomstig van functies zoals 
bijgewerkte profielen, een groter neustandwiel, uitsparingen in de middenplaat, extra lagers, 
ondersteunende kappen en het verwijderen van het smeergat. Verkrijgbaar in 3 / 8" (15 –20"), 
3 / 8" Mini (12 – 16") en .325" (13 –20"). Prijs vanaf € 43

CARVINGBLAD
Sculptuurzaagbladen hebben een kleinere neusradius en zijn geschikt voor beeldhouwwerk 
(carving) en ander precisiewerk. Verkrijgbaar in 1 /4" 10 – 12".
 Prijs vanaf € 62

NIEUW

NIEUWNIEUW

KETTINGZAGEN ACCESSOIRES

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Semi-chisel pixel .325" 1,3 mm zaagketting, ontwikkeld en geproduceerd door Husqvarna. 
Een lage kick-backbescherming, smalle zaagsnede, weinig stretch en aangedreven bumper 
schakel. Ontwikkeld voor veeleisend professioneel gebruik op middelgrote kettingzagen,  
tot 55 cc. Originele uitrusting op de meeste Husqvarna 550 XP® kettingzagen. 
 Prijs vanaf € 26

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
De semi-chisel 3/8" mini 1,3 mm S93G zaagketting is ontwikkeld voor kleinere kettingzagen 
zoals de 100- en 200-series of snoeizagen met bovenhandgreep voor arboristen. Een optimale 
geometrie en slijpvermogen zorgen voor een hoge zaagsnelheid. Zeer hoge zaagefficiency, 
gebalanceerd voor het beschikbare vermogen van de kettingzaag, wat zorgt voor een 
gladde en nauwkeurige zaagsnede. Prijs vanaf € 18

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
De SP21G is een semi-chisel .325" mini 1,1 mm zaagketting, speciaal ontwikkeld om de zaag-
snelheid en efficiency te verbeteren voor professionele accuzagen die full-time worden 
gebruikt. De ketting is energiezuinig en de geoptimaliseerde geometrie levert een consistente 
gladde zaagsnede, een uitstekende beginsnede en een betere hantering en manoeuvreer-
baarheid.    Prijs vanaf € 23

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Een geavanceerde, full chisel, high-performance 3/8" 1,5 mm zaagketting voor full-time 
professionele bosbouwzagen, geheel door Husqvarna gemaakt om te zorgen dat u het best 
mogelijke uit uw kettingzaag haalt. Met een uitstekende duurzaamheid en zaagefficiency, 
een scherpte die aanhoudt en weinig stretch, krijgt u betere resultaten, minder behoefte  
aan onderhoud en lagere kosten. Prijs vanaf € 32

GELAMINEERDE ZAAGBLADEN MET NEUSWIEL
De zachte curve en kleine neusradius van de gelamineerde zaagbladen met wielneus 
verminderen het risico van terugslag en maken een goede zaagcontrole mogelijk. Gecoate 
zaagbladen om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. Verkrijgbaar in 3 / 8" mini 
(10 – 16") en .325" mini (10 –16"). Prijs vanaf € 10,30

VERSCHILLENDE KETTINGEN GEBRUIKEN
Husqvarna biedt een breed assortiment kettingen aan voor verschillende wensen. Meer informatie en kettingen zijn op onze website te vinden. 

1KETTING MET 1 / 4" STEEK, AANBEVOLEN TOT 38 CC
Uitzonderlijk lichte ketting voor mooie schone zaagsneden. Heeft half-haakse beitels.

PIXEL 3 / 8" MINI STEEK
Aanbevolen voor accu-kettingzagen. Licht gewicht, lage terugslag ketting waar weinig 
vermogen voor nodig is. 

3 / 8" MINIKETTING MET STEEK, AANBEVOLEN TOT 45 CC
Een ketting met weinig trillingen voor houtzagers die kleinere zagen gebruiken in 
omgevingen met een hoge productie of voor snoeizagen op benzine voor arboristen. 
Verkrijgbaar in een lage terugslagversie.

PIXEL KETTING .325" STEEK, AANBEVOLEN VOOR 35 – 55 CC
Ketting ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke wensen van de huidige lichtgewicht 
kettingzagen. Zaagt smalle zaagsnede waarvoor minder vermogen nodig is. Lage terug-
slag en weinig trillingen door half-haakse beitels. Niet aanbevolen voor het zware werk, 
op motorzagen met meer dan 55 cc.

.325" KETTINGEN, AANBEVOLEN VOOR 35 – 60 CC EN ACCUZAGEN 
Ketting met hoge prestaties, weinig trillingen en semi of micro chisel beitels. Ideaal voor 
veeleisende omstandigheden. De .325" mini pixel ketting is ideaal voor een betere 
hantering en precisie van accuzagen.

3 / 8" STEEK KETTING, AANBEVOLEN VOOR 50 – 100 CC
Professionele haaksebeitels voor een hoge productie van schoon hout en half-haakse 
beitels voor snel zagen en makkelijk vijlen. De haakse beitel is verkrijgbaar in een versie 
met lage trillingen.

KETTING .404" STEEK, AANBEVOLEN VOOR 85 CC EN GROTER
Een ketting voor het echt zware werk in drie varianten, ontworpen voor professionele 
gebruikers: haakse beitels, ideaal voor gebruikers die een grote pro ductie willen halen en 
mooi hout willen zagen met de grotere kettingzagen. Half-haakse beitels voor snel zagen  
en makkelijk vijlen. Volledig ronde beitels voor uitstekende prestaties ook in vervuilde 
omstandigheden, makkelijk scherpen en duurzaam blijvende randen.

SPECIALE KETTINGEN
Kettingen met speciale scherpte voor het maken van planken uit grote stammen door 
parallel aan de houtvezel te zagen.

ZAAGBLAD EN KETTINGSET
Set met een X-Force™ zaagblad en kleine zaagbladbevestiging en twee kettingen.  
13" .325", 531 00 38-13. 15" .325", 531 00 38-17. 13" PIXEL, 531 00 38-93.  
15" PIXEL, 531 00 38-92.
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MONTAGEPUNT KLEIN ZAAGBLAD MONTAGEPUNT GROOT ZAAGBLAD
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GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL 
• • • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 575 84 22-58 501 84 40-58
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 575 84 22-64 501 84 40-64
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 579 55 90-68 501 84 40-68

H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 505 89 16-40 576 93 65-40
• • H38 10" / 25 cm 3 /8" mini .043" / 1.1 mm 501 95 95-40 581 80 79-40

• • • H38 12" / 30 cm 3 /8" mini .043" / 1.1 mm 501 95 95-45 581 80 79-45
• • H38 14" / 35 cm 3 /8" mini .043" / 1.1 mm 501 95 95-52 581 80 79-52
• • X-Cut™ SP21G 10" / 25 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 41-46 593 91 43-46
• • X-Cut™ SP21G 12" / 30 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 41-51 593 91 43-51
• • X-Cut™ SP21G 14" / 35 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 41-59 593 91 43-59

• • H37 10" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 585 82 91-40 576 93 65-40
• H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 585 82 91-44 576 93 65-44

• • X-Cut™ S93G 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-40 585 40 42-40
• • • • • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-45 585 40 42-45

• • • • X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-52 585 40 42-52
• • • • X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-56 585 40 42-56

• • • • • • H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-45 576 93 65-45
• • • • • H37 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-52 576 93 65-52
• • • • • H37 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-56 576 93 65-56

GELAMINEERDE ZAAGBLADEN MET NEUSWIEL X-FORCE™ 
• • • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 582 20 76-45 585 40 42-45

• • • X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 582 20 76-52 585 40 42-52
• • • X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 582 20 76-56 585 40 42-56

• • H38 14" / 35 cm 3 /8" mini .043" / 1.1 mm 582 20 74-52 581 80 79-52
• • • • X-Cut™ SP33G 13" / 33 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-56 581 64 31-56
• • • • X-Cut™ SP33G 15" / 38 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-64 581 64 31-64
• • • • X-Cut™ SP33G 16" / 40 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-66 581 64 31-66
• • • • X-Cut™ SP33G 18" / 45 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-72 581 64 31-72

• • X-Cut™ SP33G 20" / 50 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-80 581 64 31-80
• • • • • H25 13" / 33 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-56 501 84 04-56
• • • • • H25 15" / 38 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-64 501 84 04-64
• • • • • H25 16" / 40 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-66 501 84 04-66
• • • • • H25 18" / 45 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-72 501 84 04-72
• • • • H25 20" / 50 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-80 501 84 04-80

• • X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-56 581 62 66-56
• • X-Cut™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-60 581 62 66-60
• • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-68 581 62 66-68
• • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-72 581 62 66-72

• • • X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-56 581 62 66-56
• • • X-Cut™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-60 581 62 66-60
• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-72 581 62 66-72

• • H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-56 501 84 14-56
• • H42 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-60 501 84 14-60
• • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-68 501 84 14-68
• • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-72 501 84 14-72

• • • H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-56 501 84 14-56
• • • H42 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-60 501 84 14-60
• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-72 501 84 14-72

SOLIDE ZAAGBLAD MET VERVANGBARE NEUS
• • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 77-68 581 62 66-68
• • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 77-72 581 62 66-72

• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-72 581 62 66-72
• • • • • X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-84 581 62 66-84
• • • • • X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-92 581 62 66-92

• • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 77-68 501 84 14-68
• • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 77-72 501 84 14-72

• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-72 501 84 14-72
• • • • • H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-84 501 84 14-84
• • • • • H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-92 501 84 14-92

SOLIDE ZAAGBLAD
• • • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 587 39 44-60 501 84 40-60
• • • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 587 39 44-68 501 84 40-68

• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-72 581 62 66-72
• • • • • X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-84 581 62 66-84
• • • • • X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-92 581 62 66-92
• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-72 501 84 14-72
• • • • • H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-84 501 84 14-84
• • • • • H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-92 501 84 14-92

• • • H64 24" / 60 cm .404" .063" / 1.6 mm 507 47 60-46 501 84 31-76
• • H64 28" / 72 cm .404" .063" / 1.6 mm 501 58 96-01 501 84 31-84

• • • H64 30" / 75 cm .404" .063" / 1.6 mm 501 95 81-92 501 84 31-92
• • • H64 36" / 90 cm .404" .063" / 1.6 mm 501 95 81-04 501 84 31-04

• H64 42" / 105 cm .404" .063" / 1.6 mm 501 92 18-24 501 84 31-24

BREED ZAAGBLAD T.B.V. AFZETTEN BEPLANTING
• H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40

*Solide zaagblad met steek .404 op 390XP® is op bepaalde markten een optie. Controleer altijd de gebruiksaanwijzing om te kijken welke zaaguitrusting op uw kettingzaag past. Deze uitrustingsgids is algemeen.  
Controleer altijd de gebruiksaanwijzing van uw kettingzaag of een bepaalde ketting- en zaagbladcombinatie toegelaten is voor uw specifieke kettingzaagmodel en land.

PRODUCTGIDS – ZAAGBLADEN EN KETTINGEN
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De vultuiten zijn ontworpen voor een optimale, 
constante stroom, waardoor het tanken snel 
gaat. Een mechanische afsluiting voorkomt 
lekken en een auto-stop voorkomt morsen  
en overvulde tanks.

In het geïntegreerde 
gereedschapsvak 
kunt u gereedschap 
zoals vijlen en 
reserveonderdelen 
zoals kettingen 
meenemen

HUSQVARNA COMBI CAN, 5 L
Hiermee kunt u snel bijtanken zonder te spetteren of te morsen. De twee tanks zijn ontworpen  
voor een optimale verhouding tussen brandstof en kettingolie. Geïntegreerd gereedschapsvak  
voor veel gebruikte reservedelen. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.

5,0 / 2,5 l, 580 75 42-01 € 53

Brandstoftuit, 586 11 04-01 € 13

Olietuit, 586 11 05-01 € 13

Winterolietuit, 586 11 07-01 € 7

HUSQVARNA COMBI CAN, 6L
Een combican met een doeltreffende overvulbe
veiliging. Wanneer de tank vol is, wordt de stroom 
automatisch afgesloten en kunt u de jerrycan 
wegtillen zonder te knoeien. Goedgekeurd  
volgens de aanbevelingen van de UN.

6 /2,5 l, 505 69 80-00 € 52

HUSQVARNA PETROL CAN, ORANGE
Jerrycan met een doeltreffende overvulbeveili
ging. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen 
van de UN.

6 l, 505 69 80-01 € 35

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE,  
XP® SYNTHETIC
Een uitstekende, volledig synthetische en bio
logisch afbreekbare tweetakt olie, ontwikkeld 
voor zwaar gebruik met zware belastingen en 
hoge motorsnelheden. Geschikt voor al onze 
 producten. Voldoet aan de eisen van JASO 
FD / ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest. 
VEFgoedgekeurd.

0,1 l, 578 18 03-03 € 4

1 l doseerfles, 578 03 70-03 € 25

4 l, 578 03 71-03 € 87

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, LS+
Een halfsynthetische low smoke olie die een zeer 
goede bescherming biedt tegen zuigers die vast
lopen door een te arm mengsel of door koolgere
lateerde problemen. De additieven behoren tot 
de beste op de markt. Voldoet aan de eisen van 
JASO FD / ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscooter
test. VEFgoedgekeurd.

0,1 l, 578 18 03-02 € 3,50

1 l doseerfles, 578 03 70-02 € 17,50

4 l, 578 03 71-02 € 48,50

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, HP
Ontwikkeld met zorgvuldig geselecteerde com
ponenten om goed te werken met benzine van 
lage kwaliteit. Voldoet aan de eisen van JASO  
FB / ISO EGB en Rotax 253 sneeuwscootertest. 
VEFgoedgekeurd.

0,1 l, 587 80 85-01 € 2,25

1 l doseerfles, 587 80 85-11 € 14

4 l, 587 80 85-20 € 39

HUSQVARNA ZAAGKETTINGOLIE,  
BIO ADVANCED
Husqvarna plantaardige kettingolie met superieure 
smeerprestaties, zelfs in extreme omstandigheden. 
Uitstekende antioxidatie eigenschappen bescher
men het zaagblad en de ketting tijdens opslag.

1 l, 588 81 83-01 € 7,50

5 l, 588 81 83-10 € 28,50

HUSQVARNA MINERALE KETTINGOLIE
Met bindmiddel voor hoogpresterende ketting
zagen. Gegarandeerd lage slijtage van kettingen 
en rails. Voor universeel gebruik, het hele jaar door.

1 l, 579 39 60-01 € 5,75

5 l, 579 39 61-01 € 17,50

HUSQVARNA LUCHTFILTEROLIE
Biologisch afbreekbaar. Vangt doeltreffend 
deeltjes op in het filter, zodat de motor schoner 
blijft en er minder slijtage optreedt. 

1 l, 531 00 92-48 € 33,50

HUSQVARNA MULTI-PURPOSE SMEERVET
Smeervet met goede corrossiebescherming en 
goede opname van axiale krachten. Geschikt voor 
algemene smeertoepassingen. 

225 g, 502 51 27-01 € 9,50

OPTIMALISEER UW 
HUSQVARNA ZAAG
Husqvarna twee-takt olie en brand-
stof voldoen aan onze strenge ei-
sen, die we VEF hebben genoemd; 
Verified Engine Formula. VEF olie  
en brandstof bieden uw Husqvarna 
motor de beste voorwaarden om 
gedurende de gehele levensduur 
maximaal te presteren. Husqvarna 
twee-takt motoren kunnen 14.000 
tpm aan, zelfs onder zware belas-
ting. Wij ontwerpen onze motoren 
zo dat ze duurzaam en krachtig  
zijn en bovendien licht van gewicht. 
Dit stelt speciale eisen aan de  
olie – het is dus belangrijk dat  
u de juiste olie kiest.

KETTINGZAGEN ACCESSOIRES
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EEN SCHERPE KETTING IS NET ZO  
BELANGRIJK ALS EEN KRACHTIGE MOTOR
Om uw kettingzaag efficiënt, veilig en met precisie te kunnen gebruiken,  
is het uiterst belangrijk om een scherpe ketting te hebben. Hoe vaak de ketting 
gevijld moet worden is afhankelijk van hoe vaak u zaagt. Een goede indicatie 
over de staat van uw ketting is het verschijnen van hout spaan ders. Een scherpe 
ketting zal fijne gelijkmatige hout spaanders creëren, terwijl een botte ketting 
zaagstof oplevert. U heeft een ronde vijl, een platte vijl en een vijlmal nodig om 
een ketting te vijlen. We raden ook aan dat u een bok gebruikt om het zaagblad 
vast te zetten, zodat u beide handen vrij heeft om te vijlen.

HUSQVARNA INTENSIVE CUT 
RONDE VIJLEN
Ontworpen voor optimale 
zaagprestaties en een langere 
levensduur. 2 stuks.

4,0 mm, 510 09 57-01 € 4,75

4,5 mm, 577 23 37-01 € 4,75

4,8 mm, 510 09 55-01 € 4,75

5,5 mm, 510 09 56-01 € 4,75

PLATTE VIJLEN
Kwaliteitsvijlen die u de juiste geometrie van de 
beitel geven.

Platte vijlen 6" 1 st, 505 69 81-60 € 4

Platte vijlen 8" 1 st, 505 69 81-80 € 6,50

VIJLHANDGREEP
Gepatenteerd vijlborgsysteem. Geschikt voor al 
onze vijlen. Geleiders van 25° en 30° zorgen voor 
de juiste vijlhoek.

Vijlhandgreep Ø 4,5 – 5,5 mm,  
505 69 78-01 € 4

Vijlhandgreep platte vijlen,  
505 69 78-10 € 5

VIJLBOK
Om de kettingzaag veilig vast te zetten als u vijlt. 
Gemaakt van gesmeed staal.

505 66 52-56 € 27 

DIEPTESTELLERMAL
Speciaal ontworpen dieptestellermallen, die  
de juiste hoogte van de dieptesteller opleveren, 
te gebruiken met onze platte vijlen.

.325", 505 69 81-00 € 4

3 / 8", 505 69 81-01 € 4

.404", 505 69 81-02 € 4

3 / 8" MINI / 3 / 8" MINI PIXEL,  
505 69 81-03 € 4

KETTINGZAGEN ACCESSOIRES

NAAM KETTING
TYPE KETTING, 
STEEK

VIJLSET COMBINATIE MALLEN VIJLMALLEN DIEPTESTELLER MAL RONDE VIJL PLATTE VIJL VIJLHANDGREEP

H00 1/4" 580 68 75-01 580 68 74-01 505 69 81-18 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

SP21G .325" mini Pixel 595 00 46-01 595 00 47-01 — — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

SP33G .325" Pixel 586 93 34-01 586 93 84-01 — — 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H30 .325" Pixel 505 69 81-27 505 69 81-08 — — 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H25 / H22 / H21 / H28 .325" 505 69 81-25 505 69 81-09 505 69 81-10 505 69 81-00 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H38 3/8" mini Pixel — — 579 55 88-01 505 69 81-03 4,5 505 69 81-60 505 69 78-01

S93G 3/8" mini 587 80 67-01 587 80 90-01 — — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

H35 / H36 3/8" mini 505 69 81-38 — 505 24 37-01 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

H37 3/8" mini 579 65 36-01 — 505 24 37-01 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

C85 / C83 3/8" 586 93 85-01 586 93 86-01 — — 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H42 / H45 / H46 / 
H47 / H47S / H48 

3/8" 505 69 81-30 505 24 35-01 — 505 69 81-01 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H54 (Semi-chisel) 3/8" — 575 99 15-01 — — 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H64, H64S .404" 505 69 81-92 — 505 69 81-15 505 69 81-02 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

PRODUCTGIDS – VIJLUITRUSTING 

8. VIJLSET
Complete vijlset met een vijlhandgreep, 
combinatiemal of vijlmal en dieptestellermal,  
twee ronde vijlen en één platte vijl.

H00, 580 68 75-01 € 24

XCut™ SP21G, 595 00 46-01 € 24

XCut™ SP33G, 586 93 34-01 € 24

H30, 505 69 81-27 € 24

H25 / H22 / H21 / H28, 505 69 81-25 € 24

XCut™ S93G, 587 80 67-01 € 24

H36, 505 69 81-38 € 24

H37, 579 65 36-01 € 24

XCut™ C83 / C85, 586 93 85-01 € 24

H42 / H45 / H46 / H47/ H48,  
505 69 81-30 € 24

H64(S), 505 69 81-92 € 24

VIJLMALLEN
Speciaal ontworpen vijlmallen, die de juiste 
vijlhoek opleveren, te gebruiken met onze  
ronde vijlen.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18 € 11

H22 / H25 / H28 .325", 1,5 mm,  
505 69 81-10 € 11

H38 3/8" mini Pixel, 1,1 mm,  
579 55 88-01 € 11

H35 / H36 / H37 3/8" mini,  
505 24 37-01 € 11

H64(S) .404", 1,6 mm,  
505 69 81-15 € 11

COMBINATIEMALLEN
Onze combinatiemallen zijn speciaal ontworpen 
met een vijlmal en dieptestellermal in één gereed
schap. Te gebruiken met onze ronde en platte 
vijlen voor een juiste vijlhoek.

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01 € 13

XCut™ SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel,  
595 00 47-01 € 13

XCut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel,  
586 93 84-01 € 13

H30 .325" / 1,3 mm Pixel,  
505 69 81-08 € 13

H22 / H25 / H28 .325" / 1,5 mm,  
505 69 81-09 € 13

XCut™ S93G 3/8" mini 1,3 mm,  
587 80 90-01 € 13

XCut™ C83 / C85 3/8" Chisel,  
586 93 86-01 € 9

H42 / H45 / H46 / H47(S) / H48(S) 
3/8" Chisel, 505 24 35-01 € 13

H49 / H51 / H54 / H58 3/8"  
Semichisel, 575 99 15-01 € 13
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Wanneer u de hele dag in het bos werkt, wilt u zeker weten dat u alle apparatuur heeft die  
u nodig heeft. En u wilt dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn, maar zonder beperkingen om 
efficiënt en comfortabel te kunnen werken. Een kettingzaag van Husqvarna is natuurlijk  
een fantastisch begin. En wanneer u dan binnen handbereik het juiste professionele 
gereedschap heeft, kunt u het werk makkelijker, veiliger en sneller verzetten.

NEEM ALLEEN MEE
WAT U NODIG HEEFT
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1. GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI
Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem 
met een uitstekende gewichtsverdeling en een 
verstelbare, onehandrelease gesp.

593 83 74-01 € 83

2.  DRAAGSTEL VOOR GEREEDSCHAPSRIEM 
FLEXI

Ergonomisch design met een borstriem die het 
gewicht over de schouders verdeelt.

593 83 76-01 € 205

3. COMBIHOLSTER
Combiholster voor tilhaken of een haak met ogen 
voor een meetlint.

593 83 83-01 € 31

4. COMBIHOLSTER MET WIGGENZAK
Combiholster voor tiltang of een tilhaak plus een 
zak voor wiggen. 

593 83 83-02 € 31

5. WIGGENZAK
Zak voor verschillende wiggen, met individuele 
vakken waardoor ze op hun plaats blijven.

593 83 88-01 € 33 

6. UNIVERSELE TAS
Universele tas voor EHBOset, GPStracker, een 
reep of andere kleine dingetjes.

593 83 92-01 € 36

7. HOUDER VOOR MEETLINT
Houder die het meetlint goed op zijn plaats houdt.

593 83 91-01 € 10

8. VIJL EN COMBIGEREEDSCHAPHOUDER
Houder voor een ronde en een platte vijl, plus 
combitool. De houder voorkomt zeer effectief 
gebroken of verloren gereedschap.
593 83 9401 € 31

9. HOUDER SPRAYBUS
Holster voor een spraybus, waardoor het veilig 
blijft zitten.

593 83 95-01 € 12,50

10. DRAAGHAAK
Een multipurpose haak om diverse gereed
schappen, watercans of andere uitrusting te dragen.

593 83 96-01 € 12,50

11. UNIVERSELE GEREEDSCHAPSHOUDER
Multipurpose houder om gereedschap zoals een 
bijl of een slagijzer te dragen.

593 83 97-01 € 12,50

12. HOLSTER VOOR VELHEVEL
Het holster voor velhevel van onze klassieke 
gereedschapsriem kan ook worden gebruikt 
samen met gereedschapsriem FLEXI.

505 69 32-92 € 9

13. HOLSTER SCHUIFMAAT
Het holster voor schuifmaat van onze klassieke 
gereedschapsriem kan ook worden gebruikt 
samen met gereedschapsriem FLEXI.

505 69 32-04 € 10

14. KRIJTHOUDER MET HASPEL
Krijthouder met een geveerde metalen haspel. 
Krijthouder voor 12 mm krijt. Een stevig ontwerp 
met een metalen haspel die aan de gereed
schaps riem of het draagstel kan worden 
bevestigd.

593 83 98-01 € 46 

593 97 55-01, grafietkrijt 12 st € 15,50

15. ACCESSOIRETAS
Extra tas, geschikt voor uw brandblusser, 
waterfles, extra kleding en dergelijke.

596 25 29-01 € 9,95

GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI  
– DRAAGSET
Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem 
met een uitstekende gewichtsverdeling en een 
verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal  
is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en 
gemakkelijk naar wens in te stellen met gemakkelijk 
te bevestigen holsters, zakken en draagstel. 

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Accessoiretas. Vijl en combi
gereedschaphouder. Universele tas. Draaghaak. Wiggenzak.

593 83 72-03 € 205

GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI  
– WIGGENSET
Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem 
met een uitstekende gewichtsverdeling en een 
verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal  
is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en 
gemakkelijk naar wens in te stellen met gemakkelijk 
te bevestigen holsters, zakken en draagstel. 

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Wiggenzak. Vijl en combi
gereedschaphouder. Universele tas. Universele gereedschaps
houder. Combiholster met wiggenzak.

593 83 72-02 € 215

GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI  
– COMBI SET
Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem 
met een uitstekende gewichtsverdeling en een 
verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal  
is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en 
gemakkelijk naar wens in te stellen met gemakkelijk 
te bevestigen holsters, zakken en draagstel. 

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Combiholster met wiggen
zak. Vijl en combigereedschaphouder. Universele tas. Universele 
gereedschapshouder. Combiholster.

593 83 72-01 € 215

ACCESSOIRES

NIEUW NIEUW NIEUW
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1. COMPLETE GEREEDSCHAPSRIEM
Complete gereedschapsriem met twee holsters, 
tilhaak, tang, achterstuk en meetlint van 15 m.  
De gereedschapsriem is extra breed om de rug 
meer steun te bieden.

505 69 90-15 € 159

Combiholster van LD polytheen,  
505 69 16-06 € 12

Combiholster, leer,  
505 69 16-05 € 27

Combiholster met wiggenzak,  
579 21 71-01 € 25

2. MEETLINT
Makkelijk te gebruiken, lichtgewicht ontwerp  
om bomen en stammen te meten. Kan zonder 
gereedschap worden ingesteld. Markering aan 
beide zijden. Robuust met aluminium bovenkant. 

15 m oog, 586 99 75-01 € 59

20 m oog, 586 99 75-02 € 64

3. RIEMEN
PVC, 505 69 00-00 € 9,95

Leer, 505 69 00-01 € 19,95

4. DRAAIBANDEN
Om vastgeknelde bomen te verplaatsen /draaien 
en als draagriem voor jerrycans.

505 69 80-20 € 28

5. TIL-/DRAAGTANG
Scherpe haak met geslepen randen. Het speciale 
geharde staal met oppervlaktebehandeling maakt 
de tang sterk en minder gevoelig voor roest. 

30 cm, 574 38 76-01 € 45

20 cm, 574 38 75-01 € 35

6. TILHAAK
Grotere haak met een langere, grotere opening 
voor meer grip tijdens het werk. Het speciaal 
geharde staal met oppervlaktebehandeling maakt 
de haak sterk en minder gevoelig voor roest.

574 38 74-01 € 25

ALLROUND BIJL
Om kleinere bomen om te hakken en 
stammen van takken te ontdoen.

65 cm, 576 92 62-01 € 59

CAMPINGBIJL
Kleine bijl voor trektochten en campingleven.

37,5 cm, 576 92 63-01 € 66

SCHRIJNWERKERSBIJL
Om hout te bewerken, heeft een inkeping  
in de kop bij de steel.

50 cm, 576 92 65-01 € 69

HAKBIJL
Om aanmaakhout te hakken en in de tuin  
te werken.

35 cm, 576 92 64-01 € 42

SLAGBIJL
Om haardhout en grote stukken hout  
te kloven, en om als moker te gebruiken. 

82 cm, 576 92 66-01 € 89

KLOOFBIJL
Om haardhout te kloven. 

75 cm, 576 92 67-01 € 78

KLEINE KLOOFBIJL
Om haardhout te kloven.

50 cm, 576 92 68-01 € 55

HUSQVARNA H900
Kleine bijl voor buitenleven, wandel  
en tuinactiviteiten. 

34 cm, 580 76 10-01 € 51

HUSQVARNA A1400 
Allround bijl, ideaal voor het kloven van  
hout met veel hars. 

60 cm, 580 76 11-01 € 78

HUSQVARNA A2400 
Krachtige allround bijl voor verschillende 
soorten houtwerkzaamheden. 

70 cm, 580 76 12-01 € 89

HUSQVARNA S1600 
Kloofbijl voor het kloven van stammen  
en blokken hout.

60 cm, 580 76 13-01 € 89

HUSQVARNA S2800 
Krachtige kloofbijl voor het kloven  
van grote houtblokken.

70 cm, 580 76 14-01 € 99

HUSQVARNA BIJLEN – ECHT HANDWERK
Husqvarna heeft een breed aanbod bijlen voor verschillende soorten  
werk. Gemaakt van Zweeds bijlenstaal van een consistente hoge kwaliteit.  
Als u de bijl goed onderhoudt, zal hij lang meegaan.

BOOMVERZORGER 1. KETTINGZAAGSTROP, BOOMVERZORGER
Te gebruiken in combinatie met een ketting
zaaghaak om de kettingzaag aan een klim
gordel vast te maken. Elastisch ontwerp.  
0,5 m lang in ontspannen staat en 1,25 m 
volledig uitgerekt.

577 43 80-01 € 29

2. KETTINGZAAGHAKEN, BOOMVERZORGER
Om een kettingzaag eenvoudig aan een 
klimgordel te bevestigen. Stevige constructie.

Voor een harnas met verwijderbare riem,  
577 43 79-01 € 41

Geoptimaliseerd voor de T540 XP®  
en T535i XP®, 580 80 03-01 € 18

3. OOG, BOOMVERZORGER
Voor boomverzorgers die een standaard 
kettingzaag gebruiken. Biedt een veilige 
manier om de kettingzaag aan een zaag strop 
te bevestigen. Met een overbelastings sluiting.

578 07 71-01 € 23

KETTINGZAGEN ACCESSOIRES / BOSUITRUSTING

ELK GEREEDSCHAP HEEFT EEN TAAK EN 
DOEN HET OOK NOG EENS GOED
We zijn een van de meest vooraanstaande leveranciers van outdoorproducten 
ter wereld, maar dat betekent nog niet dat we het kleinere gereedschap en de 
benodigde accessoires om het werk af te maken vergeten. Elk stuk gereedschap 
in onze portfolio bijlen, messen, tilhaken, velhefbomen en andere voorwerpen is 
zorgvuldig geselecteerd om te zorgen dat u alles heeft dat nodig is om uw werk 
goed uit te voeren. Onze tassen zijn gemaakt van duurzame materialen die  
uw machines beschermen en gemakkelijker te dragen maken.
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1. SNOEIMES
Met gehard speciaal stalen lemmet en een 
houten greep van hickory. Om opschot en 
takken te snoeien.

60 cm, 575 57 22-01 € 79

2. MEETKLEM
Met een tabel met cilindervolume, centimeter
markering aan 2 kanten. 

36 cm, 505 69 47-30 € 31

46 cm, 505 69 47-46 € 36

Holster, 505 69 32-04 € 10

3. SNOEIBIJL
Met hickorysteel en vervangbaar blad aan  
beide zijden.

579 00 06-01 € 59

4. SCHORSSPADE
115 cm lang, 12 cm breed blad.

575 57 23-01 € 89

5. SNOEIZAAG
Gebogen zaagblad met haak aan de punt en 
een mes om de schors door te snijden om 
scheuren te voorkomen.

33,3 cm met schorsmes,  
505 69 45-66 € 69

Reservemes, 505 69 45-77 € 45

33,3 cm, 505 69 45-76 € 25

6. TELESCOPISCHE STEEL VOOR SNOEIZAAG
2,5 – 5 meter. Met eenvoudige lengteafstelling. 

502 42 73-01 € 89

7. INKLAPBARE SNOEIZAAG 200 FO
Inklapbare zaag met 200 mm zaagblad voor 
verschillende toepassingen.

967 23 64-01 € 44

8. RECHTE SNOEIZAAG 300 ST
Rechte zaag met 300 mm zaagblad voor het 
zagen van vers én droog hout (967 23 65-01). 
Inclusief holster.

967 23 65-01 € 48

9. GEBOGEN SNOEIZAAG 300 CU
Gebogen zaag met 300 mm zaagblad voor 
zwaar snoeiwerk. Inclusief holster.

967 23 66-01 € 54

EHBO-SET
Inclusief EHBOverband, 9 pleisters in 
verschillende maten, 2 vette watten, 1 spiegel,  
1 wattenstaaf.

504 09 53-01 € 13

MARKEERLINT
100 % viscose, biologisch afbreekbaar,  
20 mm breed en ca. 75 m lang. 

Oranje 574 28 77-00 € 4,50

Rood 574 28 77-01 € 4,50

Blauw 574 28 77-02 € 4,50

Geel 574 28 77-03 € 4,50

KETTINGZAGEN ACCESSOIRES / BOSUITRUSTING

DUFFELBAG 70 L
Vochtafstotend en makkelijk schoon te maken 
materiaal, slimme binnenvakken en zachte 
handgrepen bovenaan. Afneembare schouder
riemen en met opbergvakken.

70 l, 593 25 83-01 € 93

REISTAS WIELTJES 90 L
Robuuste reistas met makkelijk bereikbare 
uvormige rits en stille rubberen wielen. Spuit
gegoten bodem en zijkant waardoor de tas 
rechtop kan staan zonder steun. Inclusief  
twee opbergtassen.
90 l, 593 25 81-01 € 124

MOTORZAAGTAS
Speciale vakken voor kettingvijlen. Klittenband
zak op buitenkant. Geschikt voor al onze 
ketting zagen.

48 l, 576 85 91-01 € 45

RUGZAK
Duurzame rugzak voor alle weersomstandig
heden. Makkelijk schoon te maken materiaal dat 
de binnenkant droog houdt. Oprolafdichting en 
slimme vakken voor uw laptop, thermosfles en 
waterfles.

30 l, 593 25 82-01 € 72

1. VELWIGGEN
Gemaakt van stevig ABSkunststof. Helpt de 
boom in de juiste richting te laten vallen.

14 cm, 505 69 47-02 € 14

20 cm, 505 69 47-03 € 15

25 cm, 505 69 47-04 € 16

2. ALUMINUM VELWIG

Helpt de boom in de juiste richting te laten 
vallen. Bijslijpen mogelijk. 

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 € 29

1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 € 45

3. SPLIJTWIG
Geribbelde wig om stammen te splijten,  
te gebruiken met een moker of slagbijl. 

577 25 92-01 € 45

4. RECHTE SPLIJTWIG
Gemaakt van staal van hoge kwaliteit. 

5. SLAGIJZER
Gecombineerd slagijzer en velhefboom.  
De achter kant van de velhefboom heeft een 
speciaal gevormd slagblok om trillingen te 
voorkomen als de wig wordt geraakt. 

47 cm, 577 40 28-01 € 89

6. VOETVELHEFBOOM, VIKTOR
Telescopische voetvelhefboom. Kan in een 
holster aan een riem worden gedragen. 

46 cm, 504 98 16-92 € 74

Holster, 505 69 32-04 € 10

7. VELHEFBOOM MET KANTELHAAK
Uit één stuk gesmeed met plastic handvat, 
herhaalblok en keerhaak. 

80 cm, 586 89 69-01 € 65

8. LANGE VELHEFBOOM
Gesmede onderdelen voor extra kracht. 
Voorstuk voor betere grip. Lange steel maakt 
hantering met twee handen mogelijk. 

130 cm, 574 38 72-01 € 99

9. SAPPIE
Een sappie hookaroon met korte steel om 
stammen te verplaatsen. Gepolijste metalen  
kop met een scherp gebogen punt. Een deel  
van de houten steel is oranje geverfd voor  
een betere zichtbaarheid.

38 cm. 579 69 28-01 € 35

80 cm. 579 69 28-02 € 41
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Grasmaaien en trimmen kunnen zware, langdurige klussen zijn die enig uithoudingsvermogen van zowel 
machine als gebruiker vergen. Daarom combineren onze motorzeisen, trimmers en borsmaaiers vermogen 
en een uitzonderlijke hoge duurzaamheid met een laag gewicht. Ze zijn ontworpen voor gebruiksgemak  
en leveren resultaten waar u trots op kunt zijn. Om te zorgen dat werk zo comfortabel mogelijk uitgevoerd 
kan worden, biedt Husqvarna harnassen aan, die zijn ontworpen om de belasting zo optimaal mogelijk  
te verdelen over schouders, borst en rug. Voor maximaal comfort tijdens lange werkdagen.

VOOR HARD  
WERK  
EN SCHOON 
TERREIN

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS / COMBI-MACHINES
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WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

ROBUUST DESIGN
Ons assortiment professionele trimmers, motorzeisen en 
bosmaaiers zijn krachtige, industriële machines, ontworpen 
voor vele jaren veeleisend gebruik.

VEELZIJDIG
De deelbare steel maakt het eenvoudig om van gereedschap 
te wisselen. U wordt bovendien flexibeler in uw werk. Transport 
en opbergen is nooit een probleem.

LICHT EN KRACHTIG
Een lichtgewicht maar wel stevig ontwerp en krachtige efficiënte 
motoren geven onze machine een hoge vermogen-gewicht-ratio.

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS / COMBI-MACHINES

EFFICIENCY WAAR DAT NODIG IS
Of u nu een benzine of een accu-machine hebt, u zult altijd 
een indrukwekkend geleverd vermogen kunnen ervaren  
dat het onderhanden werk gedaan krijgt.

MAKKELIJK STARTEN, MAKKELIJK WERKEN
Voor zowel benzine als accu kettingzagen zijn snelle, makkelijke 
starts noodzakelijk en we hebben gezorgd dat we technologie 
hebben ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. Eén druk op 
een knop en een makkelijke trekbeweging aan een koord – zo 
makkelijk als het moet zijn.

MINIMALE TRILLINGEN
De meeste benzinemotoren zijn voorzien van zeer doeltreffende 
antitrillingsdempers die trillingen absorberen, terwijl accu-
machines minder trillingen produceren, hierdoor spaart u uw 
armen en handen.
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Het stuur heeft trillingsdempers en is  
verstelbaar voor een comfortabele bediening

Dankzij de Tap-n-Go functie wordt de trimmerdraad 
automatisch verlengd wanneer de trimmer op de 
grond gedrukt wordt, dat vereenvoudigt uw werk

De Accu Series zijn echte Husqvarna machines – stevig, betrouwbaar en 
met een goed design. Vermogen, koppel en werkduur van de accu zijn 
royaal gedimensioneerd voor professionele wensen. De operationele kosten 
zijn uitzonderlijk laag en u kunt de accu steeds weer opnieuw opladen.

De combi-beschermkap voor het maai-accessoire kan 
worden gebruikt met een grasmes of een trimmerkop, 
waardoor u snel van taak kunt wisselen

Zorgt voor meer beenruimte wanneer u op hellingen of  
taluds werkt zodat het maaien efficiënter wordt

Het goed gebalanceerde ontwerp 
betekent gemakkelijk en prettig werken

Draaibare handgreep  
voor optimaal comfort

GEOPTIMALISEERDE MAAI-UITRUSTING 
VOOR OPTIMALE RESULTATEN
Het trimmen van gras of maaien van lage struikjes wordt zo veel meer 
bevredigend wanneer u met de juiste maai-uitrusting op uw Husqvarna 
machine werkt. Husqvarna biedt een breed assortiment uitgebreid 
geteste trimmerdraden, grasbladen en grasmessen met dezelfde kwaliteit 
als die op de originele machine. Voor verdere hulp zie bladzijde 47– 49  
of raadpleeg uw Husqvarna dealer.  
Lees meer op husqvarna.com

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle 
modellen verkrijgbaar.

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS / COMBI-MACHINES
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MAKKELIJKER  
STARTEN KAN NIET
De Husqvarna 500 series trimmers en 
motorzeisen zijn uitgerust met intuïtieve 
bedieningen voor brandstofpomp en 
choke. De Smart Start minimaliseert  
de inspanning om aan het startkoord  
te trekken en de stopschakelaar gaat 
automatisch terug naar de stand “ON”.  
Dit maakt de startprocedure vrijwel 
feilloos.

TRIMMERS VOOR EEN FANTASTISCHE FINISHING TOUCH
Onze krachtige en betrouwbare trimmers zijn de perfecte keuze wanneer u  
de randen van uw gazon perfect wilt afwerken of gras wilt trimmen op moeilijk 
bereikbare plaatsen. Alle machines zijn gemakkelijk te hanteren en ontworpen 
om het werk zo moeiteloos en snel mogelijk gedaan te krijgen.

MOTORZEIS MET GEMAK VOOR ZWARE KLUSSEN
Krachtig en indrukwekkend licht van gewicht, uitzonderlijk duurzaam maar 
gemakkelijk en comfortabel om te gebruiken. Dat zijn onze motorzeisen in een 
notendop. Alle machines zijn ontworpen voor lange perioden van zwaar werk  
of het maaien van hoog en ruw gras, struikgewas en zelfs kleine boompjes.

BOSMAAIER ZEER HARD WERKENDE METGEZELLEN
Onze bosmaaiers doen hun werk ook in zeer uitdagende omstandigheden  
met grote nauwkeurigheid. Alle machines zijn robuust, gemakkelijk te bedienen  
en leveren altijd een fantastisch vermogen. De korte en flexibele steel met de 
hoekoverbrenging in een hoek van 24 graden vereenvoudigt het gericht vellen 
van kleine bomen – zelfs in de dichtste bossen.

De intuïtieve toetsbediening maakt de accu 
trimmers zeer eenvoudig te bedienen

De Li-ion accu zorgt voor langdurig 
vermogen en prestaties van topklasse

De krachtige en gemakkelijk te  
starten motor maakt een fantastische 
productiviteit mogelijk

Het commerciële luchtfilter 
zorgt voor lange bedrijfstijd  
en probleemloos gebruik

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS / COMBI-MACHINES
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FULLTIME PROFESSIONEEL 
GEBRUIK
Bosmaaiers en motorzeisen 
gemaakt voor lange dagen  
met zwaar werk. Ze voldoen aan 
de vereisten van professionals  
op het gebied van bosbouw en 
tuinonderhoud. Bij Husqvarna is 
design altijd een kwestie van het 
optimaliseren van prestaties; die 
van de machine en die van u zelf.

PARTTIME GEBRUIK
Motorzeisen en trimmers voor 
commerciële gebruikers en hui-
zenbezitters die op zoek zijn naar 
apparatuur van een professioneel 
niveau. Het combineren van hoge 
prestaties met een goede balans 
en gebruiksgemak – dat is 
 Husqvarna design.

HUSQVARNA 520iLX
Hoogpresterende trimmer met loopstuur en 
trimmerkop met 2wegrotatie. Grasmes als 
accessoire verkrijgbaar. Weersbestendig (IPX4).

3,0 kg excl. accu, 40 cm maaidiameter. Verstelbaar 
stuur en savE™ voor maximale bedrijfstijd.

967 91 61-11 € 409

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 315iC
Perfect gebalanceerde trimmer voor veeleisende 
gebruikers. Hoge prestaties maar stil, dankzij de 
Liion technologie. Loopstuur en gebogen steel.

3,1 kg excl. accu, 33 cm maaidiameter. Verstelbaar 
stuur en savE™ voor maximale bedrijfstijd. 

967 91 59-11 € 279

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 555RXT
Een motorzeis met veel vermogen, een lange 
steel en een hoekoverbrenging in een hoek van 
35 graden voor grotere bewegingen tijdens 
veeleisende fulltime werkzaamheden.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. XTorq, Low Vib, 
Smart Start, Balance XT™ harnas, verstelbaar 
stuur en hoge stuurboom.

966 62 90-01 € 1.419

HUSQVARNA 535RXT
Hoogpresterende motorzeisen, voor  
zwaar commercieel gebruik. Krachtig en 
manoeuvreer  baar. 

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,7 kg. XTorq, Low Vib,  
Balance X™ harnas, verstelbaar stuur, hoge 
stuurboom en Combibeschermkap.

966 62 89-01 € 919

HUSQVARNA 545RXT
Deze motorzeisen voor fulltime maaiwerkzaam
heden, combineren hoge prestaties met een 
 uitstekende manoeuvreerbaarheid. Heeft een 
Balance XT™ harnas, AutoTune™ en vereenvou
digde start.

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,6 kg. XTorq, Low Vib, 
Smart Start, Balance XT™ harnas, verstelbaar 
stuur, hoge stuurboom en Combibeschermkap.

967 17 67-01 € 1.219

HUSQVARNA 525RXT / 525RX
Krachtig, maar toch moeiteloze bediening.  
Superefficiënt maar minimale belasting van  
uw lichaam. 525RXT wordt geleverd met  
Balance 55 harnas en LowVib systeem.

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,2 /4,9 kg. Low Vib,  
Standalone starter, Balance 55 / Balance 35 
harnas, verstel baar stuur, hoge stuurboom  
en Combibeschermkap.

525RXT, 966 77 69-01 € 659

525RX, 966 77 68-01 € 539

HUSQVARNA 543RS
Robuust, betrouwbaar en gemakkelijk te 
gebruiken. Ideaal voor landeigenaren die vaak 
maaien en trimmen. Enorm productief, met  
sterke motor.

40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg. XTorq, Standalone 
starter, Standaard dubbel harnas, heavy duty 
koppeling, stevige handgrepen en Combi 
beschermkap.

966 77 99-02 € 739

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS / COMBI-MACHINES

HUSQVARNA 530iPX
Voor fulltime of parttime maaien en snoeien in het 
bos. Hoge prestaties en een laag gewicht, zeer 
lage bedrijfskosten. Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladlengte 25-30 cm, 3,1 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m/s. Lengte 180 cm. savE™ 
voor maximale bedrijfstijd.

967 34 10-12 € 529

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 520iRX
Hoogpresterende motorzeis met fantastische 
ergonomie en trimmerkop met 2wegrotatie. 
Inclusief grasmes voor terreinen met ruiger gras. 
Weersbestendig (IPX4). 

3,8 kg excl. accu, 40 cm maaidiameter, savE™ 
voor maximale bedrijfstijd. Hoge stuurboom, 
T25B trimmerkop, grasmes met 3 tanden en 
Balance 35 B draagstel.

967 91 62-02 € 469

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 535FBX
Voor fulltime of parttime maaien en snoeien  
in het bos. Ruggedragen model met speciale 
ergonomische draagconstructie. Minimale 
belasting op rug, schouders en armen.

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg, .325", XTorq, Low Vib, 
Auto return stopschakelaar, deelbare steel, 
flexibele zaagvering

966 06 32-01 € 1.119



41

SPORADISCH GEBRUIK
Lichtgewicht motorzeisen voor 
sporadisch gebruik, die perfect 
zijn voor huizenbezitters. 
Smart Start terugveersysteem, 
brandstofpomp en altijd-AAN  
auto return stopschakelaar zorgt 
voor zorgeloos starten. Machines 
van Husqvarna zitten vol intelli-
gente, bruikbare functies.

HUSQVARNA 129R
Gemakkelijk te starten motorzeis, perfect voor 
thuis in de tuin. Intuïtieve bediening en dubbel 
harnas. Handige TapnGo trimmerkop. Inclusief 
grasmes.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. Smart Start, Standaard 
dubbel harnas, Auto return stopschakelaar, 
verstelbaar stuur en Combibeschermkap.

967 19 33-01 € 399

HUSQVARNA 115iL
Lichte, handige en gemakkelijk te starten trimmer 
voor gebruik thuis. Werkt stil. Fantastisch om de 
randen van een gazon te trimmen.

3,4 kg excl. accu, 33 cm maaidiameter. Tele
scopische steel, verstelbaar stuur en savE™ voor 
maximale bedrijfstijd. 

967 09 88-01, excl. lader en accu € 229

967 09 88-02, incl. QC80 en BLi10 € 339

HUSQVARNA 129RJ
Fantastisch voor huizenbezitters, heeft een 
Jstuur en een hoekoverbrenging om te maaien. 
Handige TapnGo trimmerkop. Inclusief grasmes.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,8 kg. Smart Start, Standaard 
enkel harnas, Auto return stopschakelaar en 
Combibeschermkap.

967 19 34-01 € 399

HUSQVARNA 129C / 122C
Lichtgewicht trimmer met gebogen steel, perfect 
voor huiseigenaren. Gemakkelijk te starten. Wordt 
geleverd met handige TapnGo trimmerkop. 

27,6 /21,7 cm³, 0,85 / 0,6 kW, 4,5/4,4 kg.  
Smart Start en Auto return stopknop.

129C, 967 19 32-01 € 279

122C, 966 77 97-01 € 199

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS / COMBI-MACHINES

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!
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ACCESSOIRES OM OVERAL  
VAN AF TE KOMEN
Begin door de machine te kiezen die het beste bij uw wensen  
past en bestudeer vervolgens ons brede assortiment accessoires.  
Elk accessoire heeft een snel koppeling, een duurzaam design en  
– het belangrijkste – voldoende vermogen om hoog gras te trimmen, 
gezonde struiken te maaien, of grote hopen blad of vuil weg te blazen 
of vegen. Om maar wat voorbeelden te noemen van alle zaken waar  
u met onze hulp vanaf kunt komen.

GENIET VAN EFFICIËNT WERKEN  
IN DE HOOGTE – EN OOK ZEER LAAG
We sluiten geen compromissen met betrekking tot vermogen, duurzaamheid  
en productiviteit. Daarom hebben we onze combi-machines zo ontworpen dat 
ze net goed werken als onze conventionele machines. Dit betekent dat u kunt 
genieten van een handige en krachtige stoksnoeizaag én een zeer efficiënte  
en betrouwbare grondfrees.

COMBI-MACHINES

KOOP ÉÉN  
MACHINE  
VOOR DE 
HELE TUIN
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BETROUWBARE PRESTATIES
De combinaties van motor met alle accessoires zijn net zo krachtig en 
efficiënt als de conventionele trimmers, stoksnoeizagen, heggenscharen  
enz. Allemaal om u de betrouwbare metgezellen te geven die u helpen  
om het werk te allen tijde te klaren.

SLECHTS ÉÉN MACHINE STARTEN
U hoeft maar één machine te starten en warm te laten draaien. Vervolgens 
kunt u snel en eenvoudig wisselen tussen de vele accessoires om allerlei 
werkzaamheden uit te voeren, het hele jaar door.

LK trimmers kunnen worden uitgerust met een trimmerkop  
of grasmes én een uitgebreide reeks accessoires

Dankzij de Tap-n-Go functie wordt de trimmerdraad 
automatisch verlengd wanneer de trimmer op de 
grond gedrukt wordt, dat vereenvoudigt uw werk

Heggenscharen Kantensnijder Stoksnoeizaag

Cultivator

Verticuteerder

Blazer

Motorzeis

Sweeper

Bezem

Smart Start voor een snelle start

Verstelbare lus handgreep

COMBI-MACHINES

Onze combi-machines en motorzeisen zijn de perfecte keuze wanneer u een echt slim, veelzijdig 
gereedschap zoekt. U hoeft maar één machine te starten, vervolgens kunt u snel en eenvoudig wisselen 
tussen de vele accessoires om allerlei taken uit te voeren, het hele jaar door. De combinaties van de  
motor met alle accessoires zijn net zo krachtig en efficiënt als de conventionele trimmers, stoksnoeizagen, 
heggentrimmers enzovoorts. Een combimachine betekent ook dat er minder ruimte nodig is voor opslag  
en slechts één machine om te onderhouden en te servicen.
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HUSQVARNA 525LK
Lichtgewicht trimmer voor fulltime professioneel gebruik. Kan worden 
uitgerust met veel verschillende accessoires – voor veel verschillende 
taken. XTorq geeft vermogen een extra impuls. Loophandgreep.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. XTorq, Smart Start, Standalone starter, Auto  
return stopschakelaar, comfort handgreep, “Click on” accessoires  
en Combibeschermkap.

967 14 83-02 € 649

HUSQVARNA 524LK
Trimmer met 4takt motor, voor fulltime professioneel gebruik. Kan worden 
uitgerust met veel verschillende accessoires – voor veel verschillende 
taken. Loophandgreep.

25 cm³, 0,7 kW, 5,4 kg. Een pure brandstofmotor, Smart Start, comfort stuur, 
soft grip handgreep en “Click on” accessoires en Combibeschermkap.

967 32 69-01 € 669

HUSQVARNA 129LK
Lichtgewicht trimmer, perfect voor thuis in de tuin. Gemakkelijk te starten. 
Heeft een handige TapnGo trimmerkop.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Smart Start, Auto return stopschakelaar  
en “Click on” accessoires.

967 19 36-01 € 469

HUSQVARNA 122LK
Lichtgewicht gemakkelijk te starten trimmer met gebogen steel, perfect 
voor huiseigenaren. Met een Auto return stopschakelaar en een low  
noise motor.

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,8 kg. Low noise motor, Smart Start, Auto return 
stopschakelaar, “Click on” accessoires en Combibeschermkap.

967 25 28-01 € 349

FULLTIME PROFESSIONEEL 
GEBRUIK
Dit zijn heavy-duty machines  
die bestand zijn tegen veelvuldig 
gebruik door professionals. Uit-
stekende prestaties en balans,  
u verzet heel veel werk met een 
minimum aan belasting op uw 
lichaam. Husqvarna design is er 
altijd op gericht om u te helpen 
het meeste uit uw werkdag te 
halen, met uitstekende resultaten.

SPORADISCH GEBRUIK
Combi-machines voor huizenbe-
zitters die een hoog prestatieni-
veau en duurzaamheid wensen, 
in combinatie met een gemakke-
lijke start en bediening. En voor 
wie design kan waarderen dat 
slimme oplossingen en fantas-
tische resultaten oplevert.

COMBI-MACHINES

HUSQVARNA 535LK
Lichtgewicht, 35cc combimachine met lushandgreep en een aantal 
functies voor gemakkelijk en comfortabel gebruik. Door de steeldiameter 
van 24 mm kan de machine met een scala aan verschillende accessoires 
worden uitgerust, wat het tot het perfecte multigereedschap maakt.

34,6 cm³, 1,5 kW, 5,8 kg. XTorq, Standalone starter, Combiguard en  
“Click on” accessoires.

967 68 81-01 € 709

NIEUW

HUSQVARNA 336RK
Bosmaaier voor zware klussen en frequent gebruik. Heeft een grote 
variëteit aan wisselstukken. XTorqmotor levert een hoog vermogen  
onder alle omstandigheden.

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg. XTorq, Auto return stopschakelaar, Balance 35 
harnas, verstelbaar stuur, "Click on"accessoires en Combibeschermkap

967 19 60-02 € 579

PARTTIME GEBRUIK
Voor professionals die een machine 
nodig hebben die bestand is tegen 
enkele uren werk per week. Voor 
thuisgebruikers die een machine 
met professionele kwaliteit 
prestaties en duurzaamheid.  
En ontwerp dat echt handige 
functies biedt.
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HULPSTUKKEN
ACCESSOIRES VOOR COMBI-MACHINES

TRIMMERKOP GTA 850 / 28
Uitgerust met combibeschermkap en T35  
TapnGo trimmerkop. Steeldiameter 28 mm.  
Past op 543RBK en 336RK.

967 11 31-01 € 169

TRIMMERKOP TA 850 / 24
Uitgerust met combibeschermkap en T35  
TapnGo trimmerkop. Steeldiameter 24 mm.  
Past op 525RK, 525LK, 129LK, 524LK en 122LK.

537 35 35-01 € 139

MOTORZEIS BCA 850 / 28
Uitgerust met combibeschermkap en  
Multi 300–3 grasmes. Steeldiameter 28 mm.  
Past op 543RBK en 336RK.

967 02 67-01 € 164

MOTORZEIS BCA 850 / 24
Uitgerust met combibeschermkap en  
Multi 255–4 grasmes. Compleet geleverd met 
Jhandgreep en harnas. Steeldiameter 24 mm. 
Past op 525RK, 525LK en 524LK.

967 18 59-01 € 139

ZAAGBLAD CSA 850 / 28
Uitgerust met zaagbladbescherming en Scarlett 
200 mm zaagblad. Steeldiameter 28 mm.  
Past op 336RK.

967 02 69-01 € 169

KORTE HEGGENSCHAAR HA 110
Korte heggenschaaraccessoire. Knipbalk 55 cm. 
Pijplengte 11 cm. Steeldiameter 24 mm. Past op 
525LK en 129LK.

537 19 66-05 € 359

LANGE HEGGENSCHAAR HA 850
Lange heggenschaaraccessoire. Knipbalk 55 cm. 
Pijplengte 85 cm. Steeldiameter 24 mm. Past op 
535LK, 535FBX, 525LK, 129LK, 524LK en 122LK. 

537 19 66-06 € 379

KANTENSNIJDER EA 850
Houdt gazons, paden en borders mooi met  
een rechte nette rand. Steeldiameter 24 mm. 
Past op 535LK, 525LK, 129LK, 524LK en 122LK.

537 19 69-01 € 179

BEZEM BR 600
Stevige bezem die vuil van paden, opritten  
en zelfs uit diepe gleuven verwijdert. Inclusief 
beschermkap. Breedte 60 cm. Steeldiameter 
24 mm. Past op 525RK, 535LK, 525LK, 129LK,  
524LK en 122LK.

967 29 67-01 € 429

FREES CA 230
Ideaal voor kwetsbare borders en rond de 
stammen van bomen. Steeldiameter 24 mm.  
Past op 535LK, 525RK, 525LK, 129LK, 524LK  
en 122LK.

967 29 42-01 € 289

VERTICUTEERUNIT DT 600
Verwijdert mos om een gezonder gazon te 
krijgen. Breedte 60 cm. Steeldiameter 24 mm. 
Past op 525RK, 525LK, 129LK, 524LK en 122LK.

967 29 69-01 € 479

SWEEPER SR 600–2
Rubberen bezem met grote capaciteit, die  
zand en grind van paden, opritten en gazons 
veegt. Inclusief beschermkap. Breedte 60 cm. 
Steel diameter 24 mm. Past op 535LK, 525RK, 
525LK, 129LK, 524LK en 122LK.

967 29 44-01 € 489

BLAASUNIT BA 101
Krachtige blazer die paden en opritten vrijmaakt 
van blad, vuil en grasmaaisel. Steeldiameter 
24 mm. Past op 535LK, 525RK, 525LK, 129LK, 
524LK en 122LK.

967 28 64-01 € 179

VERLENGSTUK EX 780
Verlengstuk voor de steel dat bijna 80 cm  
extra bereik oplevert. Steeldiameter 24 mm.  
Past op 535FBX, 535LK, 525LK, 129LK, 524LK 
en 122LK.

967 29 71-01 € 89

J-HANDGREEP SET 
Zet machines met lushandgreep om naar gebruik 
met een maaiblad. 

537 04 85-01 € 54

STOKSNOEIZAAG PAX 1100
Accessoires voor stoksnoeizagen voor 
combitrimmers. Zorgt voor extra bereik waar  
dat nodig is. Zaagt takken door tot ca. 15 cm dik. 
Past op 524LK, 525LK, 535LK, 535FBX.

967 68 83-01 € 000

STOKSNOEIZAAG PAX 730
Kort accessoire voor stoksnoeizagen voor 
combitrimmers. Zorgt voor extra bereik waar  
dat nodig is. Zaagt takken door tot ca. 15 cm dik. 
Past op 524LK, 525LK, 535LK, 535FBX.

967 68 83-01  € 379

NIEUW

NIEUW
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Wanneer u lange dagen werkt met zware apparatuur, kan de kwaliteit en het ontwerp van uw draagtuig uw 
dag echt maken of breken. Een geschikt draagtuig moet voldoen aan veel verschillende eisen, afhankelijk 
van hoe u bent gebouwd en het soort machine dat u draagt. Het volledige Husqvarna assortiment bestaat 
uit ergonomische draagtuigen die al die aspecten meenemen.

Een flexibel schoudergedeelte en 
individuele hoogteinstelling. Brede, 
geventileerde rugplaat.

Verdeelt gewicht van schouders naar 
heupen.

WERK VEILIG EN VERWACHT  
EERSTEKLAS RESULTATEN
Wanneer u een motorzeis of trimmer gebruikt moet u naast oogbescher-
ming en een vizier ook gehoorbescherming dragen. U moet bovendien de 
handschoenen, de veiligheidsbroek of veiligheidsschoeisel niet vergeten. 
Ons complete assorti ment maai-uitrusting zorgt ervoor dat u een resultaat 
krijgt om trots op te zijn. Lees meer op bladzijde 114.

OPTIMALE 
GEWICHTSVERDELING

BOSMAAIERS / MOTORZEIS / TRIMMERS / COMBI-MACHINES

Onder en boven verstelbaar om zowel 
mannen als vrouwen te passen.

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Een geavanceerd draagstel met een aantal unieke kenmerken, zoals instellingen voor mannen en 
vrouwen en een draaiend schoudergedeelte. U krijgt een uitstekende verdeling van het gewicht over 
de schouders en over borstkas en rug. Het draagtuig brengt bovendien een stuk van de  
belasting van de schouders naar de heupen over.

578 44 98-01 € 129

2. HUSQVARNA BALANCE X™
Een enorme verlichting voor uw bovenlichaam en armen dankzij een uitstekende verdeling van het 
gewicht over de schouders, over borst en rug, en van de schouders naar de heupen.

578 44 97-01 € 99

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Voor gebruik met alle soorten producten met een lange steel. De Balance Flex™ heeft een verbeterde 
tilkracht. Ergonomisch ontworpen en wordt met open haken vastgezet, makkelijk voor de gebruiker.

578 44 99-01 € 109

4. HUSQVARNA BALANCE 55 EN 35
Ergonomische draagtuigen die de belasting optimaal verdelen over uw beide schouders, borst en rug. 
De Balance 35B is speciaal ontwikkeld om te gebruiken met onze accu trimmers en bladblazers.

Balance 55, 537 27 57-01 € 79

Balance 35, 537 27 57-02 € 59

Balance 35B, 537 27 57-05 € 55

5. HUSQVARNA STANDAARD
Ontworpen voor de lichtere motorzeisen. Verstelbare, gevoerde schouderbanden. Simpele en doel
treffende snelsluiting op borst.

537 21 63-01 € 40
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SLAGMESSEN
Voor grassen, ruige kruid
achtige vegetatie en houtige 
opslag tot maximaal 1 cm dik.

 Prijs vanaf € 25

ZAAGBLADEN
Ontwikkeld in nauwe samen
werking met professionals,  
die met motorzeisen werken. 
Een winnende combinatie van 
maximale snijcapaciteit en 
weinig trillingen. Verkrijgbaar 
met 22 of 24 tanden.

 Prijs vanaf € 30

GRASMESSEN
Voor dicht, wild gras, maar niet 
voor houtachtige gewassen. 
Het gras valt op het mes en 
vormt een nette rij. Verkrijg
baar met 4 of 8 tanden.

 Prijs vanaf € 20

BioX TRIMMERDRAAD
Een trimmerdraad met een 
laag milieueffect voor pro
fessioneel en particulier gras
trimmen. Oxo biologisch af
breekbaar binnen 7-20 jaar. 
Het whisperpatroon betekent 
stiller gebruik, ideaal in woon
wijken. Past op alle standaard 
trimmerkoppen.

 Prijs vanaf € 5,75

PENTA TRIMMERDRAAD
Professioneel trimmerdraad 
met vijfhoekig profiel. De 
scherpe randen bieden uitste
kende maairesultaten, vooral 
voor dik, stug gras met per
fecte resultaten. Past op alle 
standaard trimmerkoppen.

 Prijs vanaf € 16

QUADRA TRIMMERDRAAD
Professioneel trimmerdraad 
met vierkant profiel. De 
scherpe randen bieden 
uitstekende maairesultaten, 
vooral voor dik, stug gras met 
perfecte resultaten. Past op 
alle standaard trimmerkoppen.

 Prijs vanaf € 16

VERBETER DE PRESTATIES  
DOOR DE OPTIMALE 
TRIMMERKOP, DRAAD OF  
MES TE KIEZEN
Onze trimmerkoppen, trimmerdraden en maaimessen 
zijn gemaakt om meer te doen dan alleen snijden.  
Het uitstekende ontwerp, de hoogkwalitatieve 
materialen en vereenvoudigende technologie bieden 
prestaties, efficiency en veiligheid van het hoogste 
niveau. Lees meer op husqvarna.com

HUSQVARNA ECO SMEERVET
Voor de hoekoverbrenging van motorzeisen.  
Een bewezen smeervet dat de transmissie 
smeert en de axiale krachten opneemt. 
Milieuvriendelijk. Biologisch afbreekbaar. 

100 g, 503 97 64-01 € 8,50

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE,  
XP® SYNTHETIC
Een volledig synthetische en biologisch 
afbreekbare tweetakt olie, ontwikkeld 
voor zwaar gebruik met zware 
belastingen en hoge motorsnelheden. 
VEFgoedgekeurd.

0,1 l, 578 18 03-03 € 4

1 l doseerfles, 578 03 70-03 € 25

4 l, 578 03 71-03 € 87

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, LS+
Een halfsynthetische low smoke olie die 
een zeer goede bescherming biedt tegen 
zuigers die vastlopen door een te arm 
mengsel of door koolgerelateerde proble
men. VEFgoedgekeurd.

0,1 l, 578 18 03-02 € 3,50

1 l doseerfles, 578 03 70-02 € 17,50

4 l, 578 03 71-02 € 48,50

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, HP
Ontwikkeld voor goede functionaliteit  
bij benzine van slechte kwaliteit. 
VEFgoedgekeurd.

0,1 l, 587 80 85-01 € 2,25

1 l doseerfles, 587 80 85-11 € 14

1 l standaard, 587 80 85-10 € 13,50

4 l, 587 80 85-20 € 39

HUSQVARNA TWEE-TAKT BRANDSTOF,  
XP® POWER
Alkylaat brandstof speciaal ontwikkeld voor 
Husqvarna tweetakt motoren. Voorgemengd 
met 2 % Husqvarna XP® synthetische twee
takt olie. Levert een doeltreffende ontsteking 
voor een schone, gezonde motor met een 
minimum aan schadelijke stoffen in de 
 uitlaatgassen. VEFgoedgekeurd.

Power vultuit, 582 06 66-01 € 21,50

KANT-EN-KLAAR

VOLAUTOMATISCHE 
TRIMMERKOPPEN, 25 – 55 CC
De trimmerdraad wordt automatisch 
verlengd als deze te kort is. 

Superauto II, 578 44 71-01 € 40

HANDMATIGE TRIMMERKOPPEN, 
25 – 55 CC
Deze draad wordt handmatig door
gevoerd door de gebruiker, door op 
de draaddoorvoer knop te drukken en 
aan de draad te trekken. Hiermee kan 
de gebruiker zelf de lengte van het 
draad kiezen om het gewenste resul
taat te krijgen.

S35 M10, 578 44 74-01 € 31

S35 M12, 578 44 76-01 € 31

Trimmy S II, 578 44 78-01 € 71

TRI-CUT TRIMMERKOP
Een uitgesproken design en plastic 
messen in plaats van trimmerdraad. 
Ideaal voor hoger gras en op terrein 
met stenen. Goed zichtbare, verwis
selbare plastic mesjes, die veilig rond 
bomen en struiken gebruikt kunnen 
worden.

TriCut M10, 578 44 91-01 € 44

TriCut M12, 578 44 93-01 € 44

HALFAUTOMATISCHE 
TRIMMERKOPPEN, 25 – 55 CC
De TapnGo functie voert automa
tisch trimmerdraad aan wanneer de 
kop tegen de grond wordt gedrukt. 
Xversies voor een langere levens
duur vanwege de TapnGo knop met 
kogellager. De T35 Universal heeft 
tevens een adapter waardoor hij op 
de meeste merken trimmers past.

 Vanaf € 21

TRIMMERKOP ALLOY
Robuust en betrouwbaar met snel  
en gemakkelijk plaatsen van trimmer
draad. Het onderhoud wordt minimaal 
en de lage snijhoogte zorgt voor een 
net resultaat.

578 44 82-01 € 80

NIEUW

BOSMAAIERS / MOTORZEIS / TRIMMERS / COMBI-MACHINES

ZAAGBLAD, NORDIC
Speciaal ontwikkeld voor bos
bouwexperts. Het mes biedt uit
muntende maaiprestaties, zo uit 
de verpakking. Het is geoptima
liseerd voor de toerentallen van 
onze machines en maakt het 
maaien efficiënt door een snelle 
acceleratie en verbeterde 
geometrie.

 Prijs vanaf € 30

WHISPER X TRIMMERDRAAD
Een gecoëxtrudeerde trimmer
draad voor die zware klussen 
waarbij extra prestaties nodig 
zijn. De copolymeer formule 
maakt deze trimmerdraad 
bestand tegen slijtage voor 
betrouwbaar maaien. Het 
whisperpatroon verlaagt het 
geluidsniveau. Past op alle 
standaard trimmerkoppen.

 Prijs vanaf € 28

WHISPER TRIMMERDRAAD
De trimmerdraad heeft bo
vendien een whisperpatroon 
voor een lager geluidsniveau. 
Minder luchtweerstand stelt 
de motor in staat om sneller 
op optimale snelheid te komen 
en verbetert de efficiëntie. 
Past op alle standaard 
trimmerkoppen.

 Prijs vanaf € 5,75

HUSQVARNA OLIE – GEMAAKT  
VOOR DE ALLERBESTE PRESTATIES
Husqvarna olie is geoptimaliseerd volgens de ontwikkeling  
van onze motoren. En u kunt er altijd op vertrouwen dat het 
assortiment dat we leveren breed genoeg is om te passen  
bij uw omstandigheden. We gebruiken een mengsel van 
synthetische en hoog geraffineerde minerale olie, die met  
de speciaal ontwikkelde additieven zorgen voor perfecte 
smering, bescherming en schonere motoren. Husqvarna 
twee-takt olie voldoet aan onze strenge eisen, die we VEF 
hebben genoemd; Verified Engine Formula.

‘X’ FORCE™ TRIMMERDRAAD
Een gecoëxtrudeerde trimmer
draad voor die zware klussen 
waarbij extra prestaties nodig 
zijn. De copolymeer formule 
maakt deze trimmerdraad 
bestand tegen slijtage  
voor betrouwbaar maaien. 
Past op alle standaard 
trimmer koppen.

 Prijs vanaf € 7,50
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TRIMMER BESCHERMKAPPEN COMBIBESCHERMKAPPEN MAAIMESBESCHERMKAPPEN ZAAGMESBESCHERMKAPPEN STEUNSCHOTELS SETS

A1
 

545 00 60-95 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

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

 E1 503 89 01-01 F1 537 04 85-01 
incl. 2B1 E1  

A2
 

588 54 37-01 B2
 

531 00 77-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

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

E2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

A3
 

503 95 43-01 B3
 

537 33 16-01 C3
 

544 02 65-02 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

E3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1")  
Kogellager  

F2 952 71 56-16 
incl. 2E1  

A4
 

537 29 73-01 B4
 

545 03 09-01 C4
 

544 16 03-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

537 34 94-03 B5
 

544 46 43-01 C5
 

502 46 49-01 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (adapter incl.)

F3 544 24 96-01 
incl. 2B3 E4  

A6
 

544 10 74-02 B6
 

580 44 66-06 D6
 

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

A7
 

502 46 50-01 F4 587 37 50-01 
Voor bijgeleverd mes 

A8
 

574 47 95-01

A9 577 01 83-03

A10 580 44 66-10

A11 577 96 51-01

A12 585 33 92-01

MAAIUITRUSTING HULPSTUKKEN

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

11 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

12 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 537 19 69-01 

EA 850 
         

13 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 537 19 66-05    (Articulated) 

HA 110       
14 967 29 67-01 

BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-06    (Articulated) 

HA 850 
         

15 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 18 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 967 29 71-01 

EX 780 
        

16 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 537 35 35-01 

TA 850 
       

17 579 44 35-01 
Tweede messen set,  
Past op CA 230    

8 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

8 578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

8 967 30 08-01 
TA 1100  
        

18 967 68 82-01 
PAX730 

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

19 967 68 30-01 
PAX1100 

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 10 967 02 67-01 

BCA 850-28 
        

11 578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 

12 578 44 68-01 
T45X M12

(Semiauto) 
 

MODEL GRAS HOOG GRAS STRUIKEN EN BOMEN HARDE ONDERGRONDEN

555FXT/555FX A7  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 8 1 5 6 18 19

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

553RS/543RS/153R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK 9 B3  + 10 11 12 13 10 B3  + E4  +  2 3 4 6

520iRX A9  + 17 2 3

520iLX A9  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX/336FR/135R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + E4  + 2 3 4

535LS A5 B3  + 9 10 11 12 16 F3

525RXT/525RX/525RS/533RS/524R A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LX/525LST/525LS A2 B1 + 1 3 6 7 8 15 F1

525LK/524LK 2 3 7 15 16 17 A2 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

535LK 2 3 15 16 17 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

336RK 9 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 10 B3  + E4  +  2 3 5 6 11

315iC A11  + 17

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129R/129RJ B6  + 3 B6  + E1  + 2

129LK 2 3 7 15 16 17 B6  + 3 13 1 4 5 6 12 14

129L B6  + 3

129C A10  + 2

122LK 2 3 7 15 16 17 B4  + 3 4 5 6 12 14

122C A8  + 2 4

115iL A12  + 18

OVERZICHT ZAAG-, MAAI- EN TRIMMERGARNITUUR
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MAAIUITRUSTING HULPSTUKKEN

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

11 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

12 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 537 19 69-01 

EA 850 
         

13 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 537 19 66-05    (Articulated) 

HA 110       
14 967 29 67-01 

BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-06    (Articulated) 

HA 850 
         

15 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 18 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 967 29 71-01 

EX 780 
        

16 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 537 35 35-01 

TA 850 
       

17 579 44 35-01 
Tweede messen set,  
Past op CA 230    

8 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

8 578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

8 967 30 08-01 
TA 1100  
        

18 967 68 82-01 
PAX730 

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

19 967 68 30-01 
PAX1100 

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 10 967 02 67-01 

BCA 850-28 
        

11 578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 

12 578 44 68-01 
T45X M12

(Semiauto) 
 

MODEL GRAS HOOG GRAS STRUIKEN EN BOMEN HARDE ONDERGRONDEN

555FXT/555FX A7  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 8 1 5 6 18 19

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

553RS/543RS/153R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK 9 B3  + 10 11 12 13 10 B3  + E4  +  2 3 4 6

520iRX A9  + 17 2 3

520iLX A9  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX/336FR/135R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + E4  + 2 3 4

535LS A5 B3  + 9 10 11 12 16 F3

525RXT/525RX/525RS/533RS/524R A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LX/525LST/525LS A2 B1 + 1 3 6 7 8 15 F1

525LK/524LK 2 3 7 15 16 17 A2 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

535LK 2 3 15 16 17 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

336RK 9 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 10 B3  + E4  +  2 3 5 6 11

315iC A11  + 17

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129R/129RJ B6  + 3 B6  + E1  + 2

129LK 2 3 7 15 16 17 B6  + 3 13 1 4 5 6 12 14

129L B6  + 3

129C A10  + 2

122LK 2 3 7 15 16 17 B4  + 3 4 5 6 12 14

122C A8  + 2 4

115iL A12  + 18

OVERZICHT ZAAG-, MAAI- EN TRIMMERGARNITUUR



50

Het kost tijd en moeite om een gezonde en mooie haag te krijgen. Een goed onderhouden 
haag biedt u privacy en geeft de tuin een mooie en aantrekkelijke zichtlijn. Verschillende 
 hagen hebben verschillend gereedschap nodig, dat is belangrijk wanneer u een heggen-
schaar koopt. Alle heggenscharen van Husqvarna zijn krachtig, nauwkeurig en efficiënt  
om elke keer fantastische resultaten op te leveren. Er zijn machines die zijn ontworpen  
om uw werk makkelijker te maken.

SCHERP 
GEREEDSCHAP 
VOOR EEN  
MOOIE LOOK 

HEGGENSCHAREN
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WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

HEGGENSCHAREN

GEMAAKT OM LANG MEE TE GAAN
Of u nu een accu of benzine heggenschaar kiest, het robuuste 
design zorgt voor een lange levensduur en garandeert dat uw 
trimmer zelfs van de moeilijkste taken simpel werk maakt.

VERMINDER UW IMPACT
Onze accu heggenscharen zijn vrijwel emissieloos, terwijl  
de motortechnologie bij machines op benzine ervoor zorgt  
dat schadelijke uitlaatemissies worden verminderd en de 
brandstofefficiëntie omhoog gaat.

STILLE WERKING
De werking op accu of onze low noise motortechnologie  
in combinatie met het speciale design maken onze heggen-
scharen stil en makkelijk te gebruiken. Een zeer belangrijk 
aspect voor iedereen die werkt in woonwijken.

MAKKELIJKER STARTEN
De motor en starter zijn ontwikkeld om de machine snel  
en met weinig inspanning te kunnen starten, ongeacht  
de voedingsbron, zodat u direct kunt beginnen.

LAGE TRILLINGEN
Onze benzinemotoren zijn voorzien van doeltreffende 
antitrillingsdempers die trillingen absorberen, terwijl accu-
machines minder trillingen produceren, hierdoor spaart  
u uw armen en handen.

EXTRA BEREIK
Naast conventionele machines met standaard lengte bieden 
we ook goed gebalanceerde en krachtige verlengde 
heggenscharen aan. Deze machines maken het gemakkelijk 
om hagen bij te werken die hoog of juist zeer laag zijn.
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WAAROM ZOU U EEN ACCU 
HEGGENSCHAAR KIEZEN?
Een laag geluidsniveau. Geen directe emissie. Weinig trillingen. Een perfecte 
balans. Hoge prestaties. Dit zijn enkele criteria voor een uitstekende heggen-
schaar. En dit is wat u krijgt met een heggenschaar uit de Husqvarna Accu 
Series. Het betekent dat u een lichtgewicht, perfect gebalanceerde heggen-
schaar krijgt, waarmee u comfortabel werkt, ook na uren hagen knippen. 
Bovendien krijgt u het lage onderhoud dat bij accugereedschap hoort.
 De Husqvarna backpack accu heeft een capaciteit die zes keer groter  
is dan de standaard Husqvarna accu. U hoeft dus niet op te laden tot  
u klaar bent voor die dag. Lees meer op bladzijde 8.

VERLENGDE HEGGENSCHAREN  
BEREIK WAAR ANDERE MOEITE HEBBEN
Verstelbare, verlengde heggenscharen zijn perfect wanneer u bij  
moeilijk bereikbare plaatsen wilt komen zonder prestaties te verliezen. 
Ze hebben een superieure hantering, zijn gemakkelijk te starten, geschikt 
voor zowel hoge als lage hagen. De HE4, met zijn terugklapbare knipbalk, 
is daarnaast extra makkelijk op te bergen en te vervoeren.

Moeilijke plaatsen

Lage en hoge hagen

Fantastische hantering

Eenvoudig opbergen

Brede hagen

Vormsnoeien

Comfortabele bediening

Knipbalk met 
afstandsbediening

Lange knipbalk

Bladvanger

Verstelbare  
hoek knipbalk

Zachte handvatten

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.

HEGGENSCHAREN

ENKELZIJDIGE HEGGENSCHAREN  
RECHT IN ÉÉN BEWEGING
Enkelzijdige trimmers kunnen worden uitgerust met lange knipbalken en 
nog steeds een optimale gewichtsverdeling hebben waardoor het gemakkelijk 
is om heel precies te knippen. De bladvanger helpt bij het opvangen van bladeren 
en vuil, wat tijd en moeite spaart. 

Multi-positie handgreep

DUBBELZIJDIGE HEGGENSCHAREN  
FLEXIBELE HANTERING ONDER ELKE HOEK
Dubbelzijdige heggenscharen zijn gemaakt voor in vorm gesnoeide 
hagen. Ze bieden efficiënte en comfortabele bediening door de functies 

zoals Smart Start en Low Vib en multi-positie handgreep  
op bijna alle modellen.

Hagen in vorm knippen

Snelle start

Fantastische prestaties

Multipositie handgreep
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HUSQVARNA 122HD60
Geluidsarme, lichte heggenschaar voor 
particulieren met handige functies zoals een 
verstelbare achterhandgreep en Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, knipbalk 60 cm, 4,9 kg.  
Smart Start, Auto return stopschakelaar, low noise 
motor, LowVib en draaiende achterhandgreep.

966 53 24-01 € 369

HUSQVARNA 122HD45
Geluidsarme, lichte heggenschaar voor 
particulieren met nuttige functies zoals een  
Auto return stopschakelaar en Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, knipbalk 45 cm, 4,7 kg.  
Smart Start, Auto return stopschakelaar,  
low noise motor en LowVib.

966 53 23-01 € 319

HUSQVARNA 325HE4
Heggenschaar met groot bereik, voor veelvuldige 
gebruikers die een laag gewicht en goede ergo
nomie wensen. Afstandbediening van knipbalk  
en makkelijke start.

25,4 cm³, 1 kW, knipbalk 55 cm, 6,4 kg. 
Standalone starter, XTorq en verstelbare knipbalk.

966 78 77-01 € 849

HUSQVARNA 325HE3
Verlengde heggenschaar met groot bereik, voor 
veelvuldige gebruikers die een laag gewicht  
en goede ergonomie wensen. Afstandbediening  
van knipbalk en makkelijke start.

25,4 cm³, 1 kW, knipbalk 55 cm, 6,35 kg. 
Standalone starter, XTorq, afstandsbediende  
en verstelbare knipbalk. 

966 78 76-01 € 819

HEGGENSCHAREN

FULLTIME PROFESSIONEEL 
GEBRUIK
Professionele heggenscharen 
uitgerust met krachtige en zuinige 
motoren. De uitvoering met extra 
verlengstuk maakt grotere bewe-
gingen mogelijk om de produc-
tiviteit te vergroten, terwijl de 
uitvoeringen met multi-positie 
handgreep het verticaal knippen 
vereenvoudigen.

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X
22 cc, krachtige dubbelzijdige heggenschaar met 
een knipbalk van 75/60 cm voor de wat grovere 
hagen. Multipositie handgreep, laag gewicht, 
hoogcapaciteit messen en een open 
mesbeschermkap.

21,7 cm³, 0,6 kW, knipbalk 75/60 cm, 5,2/5,0 kg. 
Standalone starter, Low Vib en Auto return 
stopknop.

967 65 84-01 € 729

HUSQVARNA 522HD60X
22 cc, krachtige dubbelzijdige heggenschaar  
met een knipbalk van 60 cm voor om hagen bij  
te werken. Multipositie handgreep, laag gewicht, 
hoogcapaciteit messen en een open 
mesbeschermkap.

21,7 cm³, 0,6 kW, knipbalk 60 cm, 4,9 kg. 
Standalone starter, Low Vib en Auto return 
stopknop.

967 65 87-01 € 669

HUSQVARNA 115iHD45
Ideaal voor kleine tot middelgrote hagen. 
Eenvoudig te gebruiken, licht en de Liiontech
nologie brengt het geluidsniveau aanzienlijk 
omlaag.

3,2 kg excl. accu, 3000 snedes/min, knipbalk  
45 cm, savE™ voor maximale bedrijfstijd. 

967 09 83-01 € 219

967 09 83-02, incl. QC80 en BLi10 € 339

SPORADISCH GEBRUIK
Deze Husqvarna heggenscharen 
zijn geschikt voor particulieren en 
hebben gemakkelijk te gebruiken 
functies, zoals Smart Start en 
multi-positie handgreep. Ze zijn 
licht, stil en gemakkelijk te 
hanteren.

PARTTIME GEBRUIK
Voor parttime gebruik bieden  
we stokheggenscharen aan die 
voldoende vermogen leveren, 
gecombineerd met een laag 
gewicht. Met behulp van deze 
machines kunt u uw tuin creëren 
en onderhouden voor indruk-
wekkende resultaten met 
minimale vermoeidheid.

HUSQVARNA 520iHD70
Zeer stille, maar zeer efficiënte accu heggenschaar 
met uitstekende ergonomie. 70 cm dubbele knip
balk en handige mulitpositie handgreep. Geen 
directe emissie, stil en weinig trillingen voor de 
best mogelijke arbeidsomstandigheden. 
Weersbestendig (IPX4).

3,9 kg excl. accu, 4000 snedes/min, knipbalk  
70 cm. Multipositie handgreep en savE™ voor 
maximale bedrijfstijd.

967 91 57-02 € 499

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 520iHD60
Zeer stille, maar zeer efficiënte accu heggen
schaar met uitstekende ergonomie. 60 cm 
dubbele knipbalk en handige multipositie hand
greep. Geen directe emissie, stil en weinig 
trillingen voor de best mogelijke arbeids
omstandig heden. Weersbestendig (IPX4).

3,8 kg excl. accu, 4000 snedes/min, knipbalk  
60 cm. Multipositie handgreep en savE™ voor 
maximale bedrijfstijd.

967 91 56-02 € 459

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 520iHE3
Zeer efficiënte stokheggenschaar met een  
bereik van 3,5 m. Makkelijk afstelling van de hoek 
van de knipbalk en de spaarstand savE™. Geen 
directe emissie, stil en weinig trillingen voor  
de best mogelijke arbeidsomstandigheden. 
Weersbestendig (IPX4).

4,15 kg excl. accu, 4000 snedes/min, knipbalk  
55 cm. Transportstand en savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

967 91 58-11 € 509

Excl. accu en oplader
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Weg met blad, rommel, gras, stof, spinnenwebben, zand, grind – én het harde werk. 
Husqvarna bladblazers zijn ontworpen met de gebruiker in het middelpunt en zijn  
efficiënt en plezierig om mee te werken. En met een aantal taken in gedachten  
weet u zeker dat deze bladblazers ze moeiteloos uitvoeren.

BLAAS  
UW HARDE  
WERK WEG

BLADBLAZERS



55

LANGE SERVICE-INTERVALLEN
Het grote filteroppervlak op de benzine bladblazers betekent 
minder slijtage van de bladblazer en u kunt langer met de 
machine doorwerken voordat u het filter schoon moet maken.

BLAZEN OF OPZUIGEN
De 125BVX kan gemakkelijk in de opzuigstand gezet worden. 
Op die manier kunt u efficiënt vuil verzamelen.

WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

BLADBLAZERS

HOOG VERMOGEN
Husqvarna bladblazers hebben, ongeacht hun krachtbron, 
motoren met hoge specificaties voor een optimaal geleverd 
vermogen. De 580BT levert een luchtstroom van een indruk-
wekkende 40N, terwijl de 550iBTX accu blazer 21N levert.

LAGE TRILLINGEN
Efficiënte trillingsdemping vermindert de stress op armen en 
handen om uw de hele dag alert en efficiënt te houden, terwijl 
de accu-machines een laag trillingsniveau hebben dankzij  
het ontwerp van de motor.

MAKKELIJKER STARTEN
Smart Start zorgt dat de benzine bladblazers snel starten, met 
minimale inspanning en minder weerstand in het startkoord.

EEN LAAG GELUIDSNIVEAU
Onze accu blazers bieden een zeer laag geluidsniveau.  
Slechts 79 dB(A) op de 540iBX. Dit zorgt voor een comforta-
bele werkomgeving voor u en weinig verstoring voor anderen, 
vergeleken met machines op benzine. Dit maakt ze ideaal  
om in woonwijken te gebruiken.
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RUGGEDRAGEN BLAZERS  
GROTERE TERREINEN MET GEMAK SCHOON
De ruggedragen blazers van Husqvarna zijn krachtige 
machines die de gebruiker volledige controle bieden. Ze zijn 
ideaal om grote terreinen schoon te blazen en lang achter 
elkaar zwaar werk te verrichten.

Grote terreinen

Uitstekend blaasvermogen

Topklasse ergonomie

Cruise control en boost functies 
stelt u eenvoudig in met de 

intuïtieve toetsen

In-lijn luchtuitlaat

Hoge luchtdruk voor flexibel en 
efficiënt schoonblazen

Snelsluiting op luchtfilter

Brede schouderriemen

De handgreep op onze 
blazers is zo geplaatst dat  
de laterale krachten die de 
luchtstroom en de motor 
genereren, geneutraliseerd 
worden

Heupgordel

HANDGEDRAGEN BLAZERS  
VEELZIJDIG EN EFFICIËNT
Perfect ontworpen voor efficiënt werken op kleine tot 
middel grote terreinen. Onze handgedragen bladblazers 
combineren een hoog vermogen met een fantastische 
balans en maakt ze perfect voor allerlei lichte en meer 
veeleisende taken. De handgedragen reeks bestaat uit 
zowel accu blazers als benzine blazers.

Kleinemiddelgrote terreinen

Fantastische manoeuvreerbaarheid

Op benzine of met accu

Met de Husqvarna Accuriem Flexi kunt u uw 
reserve Husqvarna BLi accu’s en accessoires 
op uw heupen dragen.

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.

BLADBLAZERS

KRACHTIGE EN LICHTE ACCU BLAZERS
Ze produceren geen uitlaatgassen en minder geluid en zijn heel vaak net 
zo krachtig als veel van hun benzine equivalenten. Een uitstekende keuze 
voor uitdagende taken binnenshuis. We hebben het over onze accu 
blazers die naast een goed gebalanceerd ontwerp ook het laagste gewicht 
en slimme functies bieden. En, last but not least, ze zijn gemakkelijk te 
gebruiken. Om te starten en te stoppen hoeft u alleen maar een knop op 
de intuïtieve toetsenbediening in te drukken. Lees meer over onze accu 
series op bladzijde 8.
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FULLTIME PROFESSIONEEL 
GEBRUIK
Ruggedragen bladblazers  
met accu voor professionele 
gebruikers die vele uren per week 
doorbrengen met het wegblazen 
van bladeren en vuil. Met functies 
die professionals eisen, zoals 
duurzaamheid, ergonomie en  
een fantastische balans.

PARTTIME GEBRUIK
Recente ontwikkelingen in accu-
technologie hebben het geleverde 
vermogen enorm verbeterd. En of 
u nu een professional bent of een 
particulier die zijn apparaat veel 
gebruikt, u zult onder de indruk 
zijn van de prestaties van de 
Husqvarna accu bladblazers.

SPORADISCH GEBRUIK
Voor huizenbezitters die minder 
vaak een bladblazer gebruiker, 
maar wel de kwaliteit van 
Husqvarna kunnen waarderen.  
Dit betekent een stevige bouw, 
grote capaciteit, goede prestaties 
en gebruikersvriendelijke 
bediening. 

HUSQVARNA 580BTS
Onze meest krachtige ruggedragen bladblazer. 
Grote luchtstroom en snelheid, lange werkings
duur en comfortabele schouderbanden.

75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m /s, 11,8 kg. XTorq, 
Air Injection™, Low Vib, verstelbare handgrepen 
en Cruise control.

966 62 96-01 € 979

HUSQVARNA 570BTS
Krachtige commerciële ruggedragen bladblazer 
voor zware klussen. Grote luchtstroom en 
snelheid, lange werkingsduur en comfortabele 
schouderbanden.

65,6 cm³, 22 m³/min, 106 m /s, 11,2 kg. XTorq, 
Low Vib, verstelbare handgrepen en Cruise control.

966 62 94-01 € 899

HUSQVARNA 350BT
Commerciële bladblazer in het populaire 50 cc 
middensegment, met een krachtige XTorq motor 
en comfortabele backpack en bediening.

50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m /s, 10,2 kg. XTorq, 
Low Vib, verstelbare handgrepen en Cruise control.

965 87 75-01 € 629

HUSQVARNA 125BVX
Deze goed gebalanceerde handgedragen 
bladblazer, die ideaal is voor huizenbezitters, 
combineert vermogen, gebruiksgemak en 
maoeuvreerbaarheid. Inclusief zuighulpstuk.

28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,4 kg. Smart Start, 
Auto return stopschakelaar, zuigfunctie, 
mulchfunctie, inlijn uitlaat en Cruise control.

952 71 56-45 € 389

HUSQVARNA 125B
Deze goed gebalanceerde handgedragen 
bladblazer, die ideaal is voor huizenbezitters, 
combineert vermogen, gebruiksgemak en 
maoeuvreerbaarheid.

28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,3 kg. Auto return 
stopschakelaar, inlijn uitlaat en Cruise control.

952 71 56-43 € 309

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lichtgewicht bladblazer met cruise control,  
direct start en boost power mode. Gemakkelijk  
te gebruiken en stil dank zij Liiontechnologie.

81 dB(A) 13 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg excl. accu. 
Cruise control, boost mode voor maximale 
bedrijfstijd.

967 91 54-02 € 359

Excl. battery and charger

HUSQVARNA 525BX
Krachtige, goed gebalanceerde handgedragen 
bladblazer. Met een speciaal ventilator  
en huisdesign en XTorq voor een grote 
blaascapaciteit.

25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m /s, 4,3 kg. XTorq, 
Low Vib. Auto return stopschakelaar en  
Cruise control.

967 28 42-01 € 439

HUSQVARNA 530BT
Lichtgewicht commerciële ruggedragen blad
blazer in een klasse op zich. Combineert 
 gemakkelijke bediening, fantastische balans  
met indrukwekkende prestaties.

29,5 cm³, 10,2 m³/min, 145 m /s, 6,7 kg.  
XTorq, Low Vib, verstelbare handgrepen  
en Cruise control.

966 78 03-01 € 559

NIEUW NIEUW

BLADBLAZERS

HUSQVARNA 550iBTX
Krachtige en ergonomische ruggedragen accu 
bladblazer met een indrukwekkende blaaskracht 
(21N). De trillings en geluidsniveaus zijn uit
zonderlijk laag, waardoor u in openbare ruimten 
kunt werken en omdat de bladblazer weer
bestendig is, kunt u zowel uw flexibiliteit als pro
ductiviteit verhogen. Weersbestendig (IPX4).

76,6 dB(A) 15,6 m³/min, 67 m/s, 6,3 kg excl. accu.

967 68 11-02 € 619

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 530iBX
Een zeer krachtige en stille accu bladblazer die 
met backpack accu’s of accuriem FLEXI gebruikt 
kan worden. Een perfecte balans en licht van 
gewicht voor lang achter elkaar werken. Inclusief 
hippad voor bij de ruggedragen accu. 
Weersbestendig (IPX4).

77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m/s. 2,9 kg excl. 
accu. Cruise control, boostmodus voor maximale 
bedrijfstijd.

967 94 14-02 € 559

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 525iB
Deze lichte, krachtige bladblazer is goed 
gebalanceerd, voor een hoog comfort tijdens 
lange werkdagen. Stil, dankzij het ventilator
design en een Liion accu. Inclusief enkel  
harnas. Weersbestendig (IPX4).

82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg excl. accu. 
Cruise control en boostmodus voor maximale 
bedrijfstijd.

967 91 55-02 € 459

Excl. accu en oplader
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REGELBARE 
WATERTOEVOER
Uitstekend stofbeheer met een minimum 
aan water en slurry. Onze door slijp-
machines op benzine hebben een nieuw 
ontworpen waterkraan, voor het gemak-
kelijk regelen van de water toevoer.

In 1958 werd onder de naam Partner Industrial de eerste motor doorslijper op de markt 
gebracht. Nu – 60 jaar later – hebben de inmiddels Husqvarna motor doorslijpers een 
indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. De nieuwste generatie is ongeëvenaard  
op het gebied van ergonomie, kracht en gebruiksgemak. 

DOORSLIJPERS;  
60 JAAR 
TOONAANGEVEND  
IN TECHNOLOGIE  
EN ERGONOMIE

GEAVANCEERDE MOTOR
Hart van de doorslijpers is een ultra 
moderne, schone, zuinige en sterke 
X-Torq 2-takt motor.

DOORSLIJPMACHINES
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MAKKELIJKER STARTEN
DuraStarter™ is een ondrhoudsarme 
én gemakkelijk te vervangen starter 
met een stofdicht ontwerp en een 
heavy duty startkoord.

EFFECTIEVE 
LUCHTFILTERING
Active Air Filtration™ is een van de 
meest efficiënte luchtfiltersystemen  
op de markt. U kunt maandenlang 
werken zonder de filters te vervangen.

Smartcarb™ zorgt voor een hoog vermogen 
en een laag brandstofverbruik. Dit zorgt 
voor een efficiëntere en zuiniger motor 
onder alle omstandigheden.

Maximale zaagkracht. Optimale  
controle en toch zeer lage trillingen.

BENZINE 2-TAKT MOTOREN:  
PURE KRACHT
Onze doorslijpmachines op benzine zijn alle-
maal uitgerust met zuinige X-Torq motoren 
met een hoog vermogen. Ideaal voor het zagen 
van trottoirbanden en tegels bij tuin aanleg. 
Het ergonomisch design verminderd de 
lichamelijke belasting tot 30 % !

Krachtige motoren

Minder lichamelijke belasting

Grote zaagkracht

Elektrisch gemak

Geluidsarm

8uurs Stofvrijwerken label

Het speciale watersysteem zorgt voor 
een minimaal waterverbruik en een 
schonere werkomgeving

ELEKTRISCH
Onze elektrische Husqvarna K 4000 Wet 
met geluidsarm zaagblad heeft een 
8-uurs TNO stofvrijwerken keurmerk.

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn 
op alle modellen verkrijgbaar.

DOORSLIJPMACHINES

Als u wilt dat uw doorslijpmachine 
betrouwbaar blijft functioneren, 
moet de aandrijfriem de juiste 
spanning blijven aanhouden.  
De semi-automatische 
SmartTension™ is een functie 
waarmee u de juiste spanning 
vindt met een veerbelast 
mechanisme, waarvoor patent  
is aangevraagd.

DRAADLOOS GEMAK MET ACCU’S 
VOOR SNEL DOORZAGEN WAAR  
DAT NODIG IS
Onze accu doorslijpmachine gebruiken is de 
makkelijkste manier om de dingen goed te doen. 
Deze doorslijpmachine levert een uitstekende 
balans, snelle starten, indrukwekkende prestaties 
en is ideaal voor snel doorzagen en snelle 
werkzaamheden, op elke plaats en elk moment.

Laag gewicht

Voor nat en droog zagen

Elektrische retarder
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INTERACTIEVE 
HANDLEIDING
Gemakkelijk. Duidelijk. Leerzaam. 
Onze digitale handleiding voor 
doorslijpers is helpt u veilig te 
werken, uw doorslijper beter  
te onderhouden én efficiënter  
te werken.

ACCESSOIRES

HUSQVARNA K 970 350 / 400 MM
Hoger vermogen en verkrijgbaar met een 400 mm 
zaagblad. Digitale ontsteking en halfautomatische 
Vsnaar spanner. De magnesium zaagblad
bescherming bespaart gewicht.

Zaagbladdiameter 350 /400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 
11,0 /11,6 kg, zaagdiepte 125 /155 mm, XTorq, 
Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, 
SmartTension™ en EasyStart.

HUSQVARNA K 770 350 MM
De nieuwe K770 350 mm combineert 60 jaar 
ervaring met de nieuwste technologie. Duur
zamer en gemakkelijker in het gebruik dan ooit.  
Nu met halfautomatische Vsnaar spanning. 

Zaagbladdiameter 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW,  
10 kg, zaagdiepte 125 mm, XTorq, Active Air 
Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ 
en EasyStart.

HUSQVARNA K 1270 350 / 400 MM
De sterkste motordoorslijper in het assortiment. 
Met o.a. een zuinige XTorq motor en digitale ont
steking voor makkelijk starten. De traploos instel
bare magnesium zaagbladbescherming bespaart 
gewicht.

Zaagbladdiameter 350 /400 mm, 119 cm³,  
5,8 kW, 13,3 /13,7 kg, zaagdiepte 118 /145 mm, 
XTorq, Active Air Filtration™, SmartCarb™ en 
EasyStart.

HUSQVARNA K 4000
Geluidsarm en stofvrij. Dé oplossing voor inpandig 
zagen of het werken in omgevingen waar geluids
overlast beperkt moet worden (in particuliere 
 tuinen, bij kantoren, etc.).

Zaagbladdiameter 350 mm, 230 /120 /110 V, 
2700 /1800 /2200 W, 8,5 kg, zaagdiepte 125 mm, 
Elgard™ en SoftStart™. 

NIEUWNIEUW

DOORSLIJPMACHINES

HUSQVARNA 
DOORSLIJPMACHINES
Onze doorslijpmachines leveren 
u, ongeacht of u de voorkeur geeft 
aan benzine, elektrisch of accu 
bedrijf, de benodigde prestaties, 
geheel afhankelijk van de eisen 
die u tegenkomt. Van krachtige 
benzine doorslijpmachines met 
geavanceerde trillingsdemping, 
elektrische machines die ideaal 
zijn voor gevoelige omgevingen 
tot draadloos gemak op een accu 
voor snel, efficiënt doorzagen.

HUSQVARNA K 770 VAC
Ideaal voor droog zagen in waterbeperkte 
omgevingen. Met een nieuwe revolutionaire 
bladgeleiding kan deze doorslijpmachine  
op efficiënte wijze stof verwijderen zonder 
compromissen te hoeven doen aan kwaliteit of 
productiviteit. Voldoet aan OSHA Tabel 1 en is 
een perfecte match met de S26 stofafzuiger.

Zaagbladdiameter 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW,  
11,3 kg, zaagdiepte 125 mm, XTorq, Active Air 
Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ 
en EasyStart.

HUSQVARNA K 535i
Accu doorslijpmachine met uitmuntend vermogen 
voor flexibiliteit en lichtere betonwerkzaamheden. 
Ergonomisch en lichtgewicht, ideaal voor hoveniers, 
straatmakers en dakdekkers. Dankzij de lager 
trillingen en de centrale plaatsing van het blad 
heeft u superieure beheersing van het doorslijpen 
vergeleken met conventionele haakse slijpers. 
Weersbestendig (IPX4).

Zaagbladdiameter 230 mm, Gewicht 3,5 kg, 
zaagdiepte 76 mm.

1. ZAAGTROLLEYS
Speciaal ontworpen voor onze handgedragen 
doorslijpmachines op benzine. Voor het maken 
van langere zaagsnedes zonder voorovergebogen 
te staan. Ze worden geleverd met een stabilisator 
die de machine stabiel in de zaagsnede houdt.  
Ze zijn compact en kunnen worden ingeklapt,  
voor eenvoudig transport.
KV 9 /12, 587 76 84-02
KV 7, 587 76 84-01

2. WIELENSET 
Maakt gemakkelijk bewegen over vlakke opper
vlakken mogelijk tijdens zagen op de grond. De 
rubberen kussens houden de machine stabiel  
als deze niet wordt gebruikt of stationair draait. 
Geschikt voor onze benzine doorslijpmachines 
K 770, K 760, K 760 Rescue, K 970, K 970 
 Rescue en K 1270.
589 33 43-01 

3. HUSQVARNA WT 15
Een compacte en eenvoudig te gebruiken water
tank met elektrische pomp. De tank heeft een 
capaciteit van 15 liter en daarmee kunt u onafge
broken 45 minuten lang zagen. Met accu, 18,5 V 
Gardena Liion accusysteem.
966 70 83-01, 220 V 
966 70 83-02, 110 V

4. STOFZUIGERAANSLUITING
De beste stofopvang zorgt dat u zonder water 
kan doorzagen. Snelbevestiging.
523 09 50-01, K 4000  
596 84 01-01, K 535i 

5. WATERDRUKTANK
Geschikt voor 13,3 liter en geleverd met een 
slang van 3 meter die wordt aangesloten  
op de natzaagkit van de doorslijpmachine.
506 32 63-02

6. WATERSLANG
9 meter lang met snelkoppelingen en de moge
lijkheid om meerdere slangen op elkaar aan te 
sluiten.
506 32 89-34

7. TRANSPORTKISTEN
Perfect ter bescherming zodat er geen appa
ratuur verloren kan raken tijdens het vervoer  
tussen werklocaties. Gemaakt van triplex met 
metalen verstevigingen aan randen en hoeken.
K 1270 / K 970, 506 31 08-02 
K 770, K 760, 505 46 02-01

8. BENZINETANK MET ANTIMORS-SCHENKTUIT
Bijtanken wordt makkelijk. Gemaakt van sterk 
plastic, heeft een capaciteit van 6 liter. 
Goedgekeurd volgens de VNregelgeving.
505 69 80-01

9.  TWEE-TAKT OLIE IN EEN HANDIGE 
DOSEERFLES

Tweetakt olie van hoge kwaliteit, ontwikkeld om 
te voldoen aan alle zware uitdagingen die een 
tweetakt olie kan tegenkomen. Dosering van 2 cl., 
die moet worden gemengd met een liter benzine. 
Zo krijgt u snel en eenvoudig het juiste oliemengsel.
587 80 85-11
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HUSQVARNA ELITE-CUT 
AANBEVOLEN VOOR SUPER 
PROFESSIONALS
De zaagbladen uit het Elite segment zijn speciaal 
voor ervaren dagelijkse gebruikers. Door de Diagrip 
technologie zorgen ze voor de laagste prijs per 
gezaagde meter (ondanks de hogere aanschaf-
prijs). Easy-fit asbus om het asgat te vergroten  
van 20 naar 25,4 mm.

HUSQVARNA VARI-CUT 
NR. 1 CHOICE VOOR PROFESSIONALS
Vari-Cut schijven hebben goede prestaties en 
leveren een hoge zaagsnelheid met een goede 
levensduur bij frequent allround gebruik. Het meest 
verkochte blad in Nederland. Standaard geleverd  
in combinatie met uw nieuwe Husqvarna motor 
doorslijper.

HUSQVARNA TACTI-CUT 
AANBEVOLEN VOOR INCIDENTELE 
GEBRUIKERS
Zorgt voor een goede balans tussen prijs en 
prestaties. Aanbevolen wanneer u minder frequent 
zaagt en als u een lage aanschaprijs belangrijker 
vindt dan lage kosten per gezaagde meter.

Welk zaagblad past bij uw klus? 
Zie de verpakking voor richtlijnen.

ADVIES TABEL – DIAMANTSCHIJVEN

MATERIAAL ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 
TURBO S45 S50 S65 

PLUS S85 S35 S50
S50 

PLUS
S65 S85

SEGMENTVORM

NATUURSTEEN ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

HARDE MATERIALEN ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ●  

BETON ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

UNIVERSEEL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ABRASSIEVE 
MATERIALEN

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ASFALT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

••• = Optimaal ••  = Goed •  = Aanvaardbaar  = Niet aanbevolen

DOORSLIJPMACHINES

MAKKELIJKER OM  
SLIMMER TE WERKEN
Bij het werken met handgedragen doorslijpmachines is de combinatie van hoge prestaties en veiligheid essentieel, 
maar men moet ook rekening houden met snelheid en de tijd die nodig is om het juiste blad te vinden en goed te 
monteren. Daarom hebben de Husqvarna S serie zaagbladen voor handgedragen machines een aantal intuïtieve 
en direct herkenbare indicatoren. De toepassingsaanduiding zorgt dat u zich zeker voelt dat u altijd het juiste 
blad voor de juiste klus kiest en de slijtage-indicatoren geven u informatie over de slijtage van het blad en de 
zijdelingse speling waardoor het risico op ongelukken door vastknellen of terugslag minimaliseert. En dankzij  
de richtingspijl kunt u er eenvoudig zeker van zijn dat het blad altijd juist gemonteerd is.


