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ALLES WAT U ZOEKT  
IN EEN MAAIER
Wanneer u op zoek bent naar een gazonmaaier heeft u meestal veel vragen. Wij hebben een 
uitgebreide reeks maaimachines als antwoord op al die vragen. Van zelfrijdende maaiers tot 
zitmaaiers, verschillende maaimethoden én accessoires voor een grotere veelzijdigheid, het 
hele jaar door. Maar wanneer u voor Husqvarna kiest, weet u vooral zeker dat u een machine 
koopt die niet alleen de resultaten levert die u verwacht, maar ook de kwaliteit heeft om  
dit jaar na jaar te blijven doen.

DUWMAAIERS TRADITIONEEL GRASMAAIEN,  
NU VEEL GEMAKKELIJKER
Voor wie heeft besloten om een duwmaaier aan te schaffen, hebben we een reeks 
machines die passen bij verschillende soorten gazons en gebruikers. Als u de 
veelzijdigheid van verschillende maaimethoden wenst, raden we u de opvangmodellen 
aan. Hiermee krijgt u zowel de mulch-optie (versnipperen) als achteropvang tijdens 
het maaien van uw gazon. En omdat wij begrijpen dat elk gazon anders is, kunt  
u gegarandeerd een machine vinden met de functies die u nodig heeft voor een 
mooi resultaat en die het leven eenvoudiger en het werk leuker maken.

Uitstekende manoeuvreerbaarheid

Veelzijdig maaisysteem

Opvangbak

BioClip®

Verkrijgbaar met accu

GRASMAAICONCEPTEN

AUTOMOWER® ROBOTMAAIERS 
PERFECTE RESULTATEN, ZELFS OP HELLINGEN EN IN COMPLEXE 
TERREINEN
Als een mooi onderhouden gazon bovenaan uw wensenlijstje staat én u vindt grasmaaien 
helemaal niet leuk, dan is een robotmaaier de beste oplossing voor u. Het is zelfs zo dat 
u, als u tenminste geen echt kundige gazonspecialist bent, vrijwel niet in staat zult zijn  
om deze robot te overtreffen als het gaat om uitstekende maairesultaten. Vooral op 
veeleisende gazons kunt u vertrouwen op de hardwerkende robotmaaier Automower® 
AWD, met een uitstekende all-wheel-drive die gemakkelijk hellingen tot 70% aankan,  
24 uur lang, dag in dag uit.

Volledig automatisch

Uitstekende gazonkwaliteit

Uitmuntende hellingprestaties

Li-ion accu

Stille werking

Geen gras afval meer

Connectiviteit
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RIDERS ONOVERTROFFEN OP KRAPPE  
EN MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN
Wilt u genieten van de rit én gemakkelijk rond elk obstakel rijden, dan is  
de Husqvarna Rider ontegenzeggelijk de maaier voor u. De Rider heeft veel 
functies en bovendien een breed assortiment accessoires om het werk 
gedaan te krijgen. Door de gelede besturing heeft de Rider een uitstekende 
manoeuvreerbaarheid en een kleine draaicirkel. Het aan de voorzijde 
gemonteerde maaidek maait zonder problemen op moeilijk bereikbare 
plaatsen, zoals onder struiken of langs hekken.

ZERO-TURNS OPVALLENDE RESULTATEN  
OP GROTE TERREINEN
Wanneer een grote capaciteit, uitstekende maairesultaten en 
nauwkeurig manoeuvreren de juiste combinatie voor u zijn, hoeft  
u niet verder te zoeken. De Husqvarna zitmaaiers bieden niet alleen 
een hoog productiviteitsniveau, ze zijn ook gemaakt om alle eisen 
aan een maaiklus te vervullen. Baanbrekende ergo nomie en 
comfortfuncties leveren alles wat nodig is om te voldoen aan  
de eisen van zowel veeleisende particuliere toepassingen als 
commerciële hoveniers.

Veelzijdig maaisysteem

Opvangbak

BioClip®

Jaar-rond gebruik

Uitstekend comfort

GRASMAAICONCEPTEN

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!

TRACTOREN UW WERKPAARD IN DE TUIN
Met prestaties van hoge kwaliteit en gemakkelijke bediening brengen 
de Husqvarna tractoren veelzijdigheid aan in het werk in de tuin.  
Het brede assortiment accessoires en een geïntegreerde keuze uit 
meerdere maaimethoden maken uw tractor enorm veelzijdig. Ideaal 
voor efficiënt gazononderhoud en diverse andere taken in uw tuin.  
De Husqvarna tractoren kunnen worden voorzien van aanhangers, 
strooiers en dergelijke. Daarmee verandert u ze in werkpaarden  
om het hele jaar door te gebruiken.

Uitstekende manoeuvreerbaarheid

Veelzijdig maaisysteem

BioClip®

Opvangbak

Jaar-rond gebruik

Uitstekende manoeuvreerbaarheid

Versatile cutting system

ClearCut™ cutting deck

Zero turning radius

Outstanding comfort
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Wat is ervoor nodig om een robotmaaier te maken die de hele dag kan werken en in elke tuin voor een mooi onderhouden 
gazon zorgt – ondanks slecht weer, complexe vormen, steile hellingen, nauwe doorgangen en andere obstakels?  
Ons antwoord daarop is meer dan 20 jaar innovatie, testen en verfijning. We werken al sinds 1995 aan het verbeteren 
van de originele Husqvarna Automower® robotmaaiers om het meest geteste, betrouwbare en uitgebreide assortiment 
die op de markt verkrijgbaar zijn te ontwikkelen. Onder onze zes verschillende modellen met diverse mogelijkheden 
vindt u vast en zeker de robotmaaier die optimaal is voor uw tuin en past bij uw persoonlijke voorkeuren.

ROBOTMAAIERS

MAAIEN  
MET ROBOT 
PERFECTIE
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AFGESTEMD OP GROEITEMPO GRAS
De modellen die met een weertimer zijn uitgerust maximaliseren 
automatisch de maaitijd in periodes dat het gras hard groeit.  
Bij zonnig of droog weer, of laat in het seizoen, zal de maaier 
minder maaien en dat  vermindert de slijtage van het gazon 
en de maaier.

WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

CONNECTIVITEIT
Wanneer u de gratis Automower® Connect app download naar 
uw smartphone kunt u uw robotmaaier op afstand besturen en 
de instellingen veranderen. Deze functie is alleen beschikbaar 
voor de 300-, 400- en 500-series.

ROBOTMAAIERS

SUPERIEURE PRESTATIES OP HELLINGEN
De all-wheel-drive robotmaaier van Husqvarna maakt van de 
meest veeleisende gazons een simpel klusje. Omdat hij nog 
kan werken op hellingen van wel 70% (35˚), levert hij zelfs  
op de meeste veeleisende heuvelachtige grasvelden een 
perfect resultaat af.

BLIJE BUREN
De milieubewuste robotmaaiers werken op een accu, maaien 
het gras zonder schadelijke directe uitstoot en zijn zeer stil.  
U en uw buren zullen nauwelijks merken dat hij rondrijdt en  
zijn werk doet, dag in dag uit.

PERFECTE RESULTATEN
Een uniek ontworpen maaisysteem met drie messcherpe 
stalen maaimessen, die achter een beschermplaat zitten en 
het gras mooi afsnijden. 

PERFECTE RESULTATEN
Een uniek ontworpen maaisysteem met drie messcherpe 
stalen maaimessen, die achter een beschermplaat zitten en 
het gras mooi afsnijden. Korter maaisel betekent een betere 
bemesting, een uitstekende maairesultaat zonder mos en 
minder energieverbruik. En geen maaisel om bijeen te harken 
en af te voeren.

INSTALLEREN EN VERGETEN
Husqvarna Automower® is uitgerust met geavanceerde 
technische oplossingen voor betrouwbaarheid, kwaliteit en 
maairesultaten van het hoogste niveau. Dit betekent een 
minimum aan onderhoud en service.
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10 JAAR 
CONNECTIVITEIT 

INBEGREPEN!

AUTOMOWER® CONNECT 
GEWOON EEN SMARTPHONE 
TOEVOEGEN EN U BENT DE BAAS
Automower® Connect is een functie waarmee u de 
 volledige controle over de maaier hebt, direct in uw 
 smartphone. U kunt start-, stop- en parkeercommando’s 
verzenden, de instellingen controleren en aanpassen en 
ook alarmberichten ontvangen en in geval van diefstal 
de plaats van uw maaier bepalen, waar u ook bent.  
Lees meer op bladzijde 70.

ROBOTMAAIERS

*  Nog niet beschikbaar voor AWD-modellen

NAVIGATIE MET GPS VOOR OPTIMAAL 
MAAIEN IN COMPLEXE TUINEN*
De Husqvarna Automower® X-line en 500-series hebben een 
geïntegreerd GPS-systeem dat een kaart van de tuin aanmaakt.  
De robotmaaier weet exact welke delen van de tuin al gemaaid  
zijn en optimaliseert automatisch het maaipatroon.

Voorwerpdetectie op afstand zorgt dat de 
maaier afremt voordat hij op een 

voorwerp botst

Een weertimer stemt automatisch de maaitijd  
en het groeitempo van het gazon op elkaar af 
– voor een zorgeloze bediening*

Energie-efficiënte LED-verlichting 
voor een betere zichtbaarheid 
tijdens ‘s nachts maaien

Een weertimer stemt automatisch  
de maaitijd en het groeitempo van  
het gazon op elkaar af – voor een 
zorgeloze bediening*

De all-wheel-drive en een uniek 
ontwerp met een gevormde body  
en uitstekende manoeuvreerbaarheid 
– voor complexe en steile tuinen

De GPS-navigatie zorgt voor uniforme 
maairesultaten in complexe tuinen*

Een laag gewicht en een slim 
design maken een hoge capaciteit 
en laag energieverbruik mogelijk

Automower® Access – intuïtieve 
interactie via een high resolution 
kleurendisplay en scrollknop

UITSTEKENDE PRESTATIES OP HELLINGEN
Dankzij de all-wheel-drive kan Husqvarna Automower® AWD 
hellingen tot 70% (35°) aankan, terwijl andere modellen 
hellingen tot 45% (24°) aankunnen.
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WERKUREN
Uw Automower® robotmaaier moet natuurlijk niet aan het werk zijn als uw 
gezinsleden op het gazon willen spelen of relaxen. Zorg dat u een Automower® 
robotmaaier kiest met voldoende capaciteit om het hele gazon te maaien in de 
tijd dat er geen activiteiten op het gazon plaatsvinden. Als u van plan bent om 
’s nachts te maaien, kies dan een model met Ultrasilent aandrijfmotoren voor 
minimale verstoring.

AFMETING VAN UW GAZON
De maaicapaciteit die wordt aangegeven voor een robotmaaier is de maximale 
waarde die kan worden bereikt als de maaier 24/7 werkt en alleen stopt om de 
accu op te laden. Daarom raden wij u aan een maaicapaciteit aan te schaffen 
die aanzienlijk groter is dan de afmeting van uw gazon, zodat er ook tijd is voor 
spel en andere activiteiten.

Voorbeeld: Indien uw gazon 500 m² groot is en u wilt dat uw robotmaaier elke 
dag werkt tussen 8–16 (8 uur/24 = 0,33), moet de gespecificeerde capaciteit 
ten minste 500/0,33 = 1.500 m² zijn

ZAKEN OM TE OVERWEGEN  
WANNEER U EEN HUSQVARNA 
AUTOMOWER® KOOPT
Om te bepalen welke Automower® robotmaaier u zou moeten kopen,  
moet u enkele zaken overwegen, die we hieronder noemen: De gewenste 
werkuren, de grootte van het gazon en de complexiteit als het gaat om 
hellingen, vorm, doorgangen en andere obstakels. Breng een bezoek aan 
de Automower® robotmaaier sectie op de Husqvarna website voor meer 
informatie en advies. Daar vindt u ook onze interactieve gazoncalculator 
om u te helpen bij uw beslissing. Lees meer op husqvarna.com

ZO VERBETERT EEN HUSQVARNA AUTOMOWER® 
ROBOTMAAIER DE KWALITEIT VAN UW GAZON
Husqvarna Automower® gebruikt superscherpe 
messen om elk grassprietje stukje bij beetje te 
maaien. Dat leidt tot een weelderig groen gazon, 
een resultaat dat niet bereikt kan worden met 
conventionele messen. Het gras wordt vaak 
gemaaid, in regen en zonneschijn, en produceert 
zulk klein maaisel dat opvangen niet nodig is. 
Het grasmaaisel wordt een natuurlijke meststof, 
die uw gazon weelderig, groen en mosvrij houdt. 

De weertimer functie past de maaitijd aan, 
 zodat Husqvarna Automower® meer werkt  
in periodes dat het gras hard groeit en minder 
bij droog, zonnig weer. En de elektrische  
aanpassing van de maaihoogte maakt het 
 mogelijk om de lengte van het gras aan te 
passen met een simpele druk op het toet-
senbord of met de Automower® Connect 
smartphone app op afstand.

ROBOTMAAIERS

COMPLEXITEIT
Heeft u een vlak en vierkant gazon, dan kan een minder geavanceerde maaier 
het werk doen. Heeft u echter een gazon met hellingen, nauwe doorgangen, 
ongelijke stukken en veel obstakels, raden wij u aan om een maaier te kiezen 
die bewezen heeft zulke uitdagingen aan te kunnen, zoals de all-wheel-drive-
modellen.
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X-LINE

X-LINEX-LINE

500-SERIES
Een assortiment Husqvarna robotmaaiers, speciaal 
ontwikkeld voor commerciële toepassingen. 
Biedt de meest efficiënte manier naar een altijd 
even perfect gazon. Ideaal voor professionele 
doeleinde of particulieren die op zoek zijn naar 
nieuwe manieren om waarde toe te voegen.

400-SERIES
Onze robotmaaiers voor parti culiere toe-
passingen met premium maaicapaciteit, extreem 
laag  geluidsniveau en de meest geavanceerde 
functies. Ze onder houden probleemloos kleine  
en grote ongelijke gazons en kunnen gepro-
grammeerd worden voor meer gemak en nog 
betere resultaten. 

X-LINE

EEN COMPLEET UITGERUST ASSORTIMENT 
ROBOTMAAIERS

ROBOTMAAIERS

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Een professionele robotmaaier met de hoogste maaisnelheid  
en capaciteit uit ons assortiment. Voor grote tuinen tot 5000 m²* 
met meer uitdagingen. Max. helling 45%. Uitgerust met een pro-
fessionele bediening voor een vereenvoudigde en ongestoorde 
interactie. Ultrasonic technologie en GPS-navigatie, afstands-
bediening en bewaking met Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02-12 € 4.599

Aanbevolen installatieset: LARGE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD
All-wheel-drive robuuste robotmaaier, ontwikkeld voor professioneel 
gebruik. Maakt korte metten met gazons tot 3500 m²* en navigeert 
gemakkelijk langs obstakels, over moeilijk terrein en hellingen tot 
46%. Uitgerust met een professionele bediening voor een vereen-
voudigde en ongestoorde interactie. Ultrasonic technologie, afstands-
bediening en bewaking met Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-12 € 5.199

Aanbevolen installatieset: LARGE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Professionele robotmaaier met een robuust design en grote 
maaicapaciteit, geschikt voor de meeste tuinen tot 2200 m²*.  
Max. helling 45%. Uitgerust met een professionele bediening  
voor een vereenvoudigde en ongestoorde interactie. Afstands-
bediening en bewaking met Husqvarna Fleet Services™.

967 66 21-12 € 3.299

Aanbevolen installatieset: LARGE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440
Robuust en betrouwbaar, geschikt voor gazons tot 4000 m²*. Hij 
navigeert over complexe terreinen, nauwe doorgangen, moeilijk 
terrein en hellingen met een max. helling van 45%. De weertimer 
stemt het maaien af op de groei van het gras. Maaien op de plek 
maakt korte metten met hoog gras. Voorzien van Automower® 
Connect@Home.

967 67 33-12 € 3.299

Aanbevolen installatieset: LARGE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
All-wheel-drive robotmaaier. Maakt korte metten met gazons tot 
3500 m²* en navigeert gemakkelijk langs obstakels, over moeilijk 
terrein en hellingen tot 46%. Heeft het X-line design met LED-
koplampen en intuïtieve interactie met het Automower® Access 
kleurendisplay. Uitgerust met Automower® Connect inclusief GPS 
diefstaltracker.

967 85 33-12 € 4.999

Aanbevolen installatieset: LARGE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Premium model en de perfecte keuze voor alle gazons, inclusief 
zeer complexe tuinen tot 3200 m²*, met afgezonderde grasvelden, 
nauwe doorgangen, bomen, struiken en steile hellingen. Max. helling 
45%. Heeft navigatie met GPS en X-line design met LED-koplampen. 
Uitgerust met Automower® Connect inclusief GPS diefstaltracker. 

967 85 28-12 € 3.199

Aanbevolen installatieset: LARGE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Het meest geavanceerde en uitgeruste model op de markt. Voor 
grote tuinen tot 5000 m²* met meer uitdagingen. Doet het goed  
op veeleisende, complexe en afzonderlijke grasvelden met meer 
dan één doorgang en steilere hellingen. Max. helling 45%. Heeft 
navigatie met GPS en X-line design met LED-koplampen. Uitgerust 
met Automower® Connect inclusief GPS diefstaltracker.

967 85 30-12 € 4.399

Aanbevolen installatieset: LARGE

** Niet voor AWD-modellen. Verkrijgbaar als software-upgrade in een later stadium.

NIEUW

NIEUW

De Husqvarna X-line is ons meest uitgeruste assortiment, 
ontworpen voor wie een supergoede robotmaaier wenst. 
Deze robotmaaiers zijn voorzien van het X-line functiepakket, 
met onder andere de Automower® Connect module met 
GPS-diefstaltracker, GPS-navigatie**, LED-koplampen, 
rubberen voorbumper en X-line carrosseriedesign.
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300-SERIES
Ideaal voor middelgrote gazons met slimme 
functies, zodat u kunt programmeren hoe, waar 
en wanneer uw Automower® robotmaaier maait. 
Ze kunnen nog werken op hellingen tot 40 %. 
Intuïtief menusysteem op gebruiks vriendelijk 
display.

100-SERIES
Voor huizenbezitters met kleine, vlakke 
gazons die alle betrouwbaarheid, gemak 
en prestaties van onze robotmaaiers 
wensen. De 100-series levert, net als  
de grotere modellen, uitstekende maai-
resultaten. Gemakkelijk te installeren, 
onderhouden en bedienen. Bovendien 
merken uw buren waarschijnlijk niet 
eens dat ze maaien.

*  De berekening voor het werkterrein veronderstelt dat de maaier 24 uur per dag werkt, 7 dagen per week. Wanneer u er bijvoorbeeld de voorkeur aan geeft om de maaier niet’s nachts te laten werken of wanneer 
de kinderen aan het spelen zijn, zal de maaier niet zo’n groot werkterrein aankunnen en raden we een groter model aan. Zie de tabel op bladzijde 158-159 om een geschikt model voor uw tuin te vinden.

Al onze robotmaaiers voldoen aan de wettelijke Europese veiligheidseisen op het gebied van elektriciteit via testen door derden – exclusief geleverd door Intertek Semko AB.

X-LINE

UW HUSQVARNA DEALER  
KAN U ADVIES GEVEN EN HELPEN  
MET INSTALLATIESERVICE
Het is altijd goed om uw Husqvarna dealer te raadplegen zodat u zeker weet 
dat u het Husqvarna Automower® model krijgt dat optimaal is voor u en  
uw tuin. Om maximaal gemak en een probleemloze werking te garanderen, 
raden we aan dat u de dealer de installatie in uw tuin laat verzorgen.  
Kijk in onze dealerlocator op husqvarna.com
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ROBOTMAAIERS

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Een krachtige, grote robotmaaier die geschikt is voor tuinen tot 
2200 m²*. Hij hanteert alle normale uitdagingen in een zorgvuldig 
onderhouden tuin. Max. helling 45%. Uitgerust met automatische 
passage, elektrische hoogte-instelling, weertimer en ultrasilent 
rijden. Voorzien van Automower® Connect@Home.

967 67 31-12 € 2.499

Aanbevolen installatieset: LARGE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Het meest geavanceerde model uit de 300-series. Maait 
gecompliceerde gazons tot 1600 m²*, hanteert nauwe passages 
en hellingen, max. helling 40 % en overwint moeiteloos moeilijk 
terrein. Heeft navigatie met GPS en X-line design met LED-
koplampen. Uitgerust met Automower® Connect inclusief GPS 
diefstaltracker. 

967 85 27-12 € 2.399

Aanbevolen installatieset: MEDIUM

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Ontworpen op een betrouwbaar platform met 4 wielen, biedt een 
verbeterde capaciteit op oneven ondergrond maar is nog steeds 
wel compact. De vervangbare kap maakt hem gemakkelijk te 
personaliseren. Voor kleine tot middelgrote tuinen tot 1000 m²* 
met diverse obstakels. Max. helling 40%. Voorzien van Automower® 
Connect@Home.

967 67 29-12 € 1.649

Aanbevolen installatieset: MEDIUM

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
De automatische passage helpt om door nauwe passages te  
rijden, terwijl de weertimer het maaien afstemt op de groei. Voor 
middelgrote tuinen tot 1500 m²* met diverse obstakels. Hanteert 
hellingen van een meer algemeen karakter. Max. helling 40 %. 
Voorzien van Automower® Connect@Home.

967 67 30-12 € 1.949

Aanbevolen installatieset: MEDIUM

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Ontworpen voor kleinere gazons. De compacte afmeting en  
het lage gewicht vergroten de manoeuvreerbaarheid op kleine 
terreinen. Voor open en vlakke tuinen tot 600 m²* met weinig 
obstakels. Hanteert brede doorgangen en makkelijke hellingen.  
Max. helling 25%.

967 64 54-12 € 999

Aanbevolen installatieset: SMALL

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!
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REGELEN Ontvang status-
berichten en verzend Start,  
Stop en Parkeercommando’s 
naar de maaier vanaf elke plek 
ter wereld.

CONFIGUREREN U krijgt het 
menusysteem van de maaier  
in uw smartphone. Lees de 
instellingen voor uw maaier af  
en  verander ze zonder dat u  
ter plekke bent.

VEILIGHEID Alarmberichten 
ontvangen en de positie van uw 
maaier opsporen in geval van 
diefstal.

ROBOTMAAIERS

REGEL UW SPRINKLER EN MAAIER DIRECT 
VANUIT UW SMARTPHONE
U kunt nu een nog intelligentere relatie met uw tuin hebben. Door uw Husqvarna 
Automower® aan te sluiten op het hoog presterende GARDENA intelligente 
bewateringssysteem kunt u eenvoudig uw maaier en bewateringsschema op 
elkaar afstemmen. Leun achterover en relax terwijl Automower® robotmaaier uw 
gazon perfect gemaaid en gezond houdt, en het GARDENA smart system – met 
zijn sensoren die het vochtgehalte, buitentemperatuur en lichtintensiteit meten 
en vervolgens daarop afgestemd water geeft – houdt uw gazon groen en fris. 
Dit werkt met alle producten die zijn uitgerust met Automower® Connect.

TIJD OM HET GRAS TE MAAIEN?  
VRAAG HET ALEXA!
Husqvarna voegt nu nog een handige functie toe aan robotmaaien door alle 
robotmaaiers met Automower® Connect compatibel te maken met Amazon 
Alexa en Google Home. Dit betekent dat u uw smart speaker alleen maar een 
stemcommando hoeft te geven en uw Automower® robotmaaier gaat direct 
aan het werk. Eigenaren zullen de meest voorkomende commando’s kunnen 
geven, zoals starten, stoppen, parkeren, en statusupdates van hun maaier 
krijgen door het gewoon aan Alexa te vragen. Tuinonderhoud, net zo 
gemakkelijk als dat moet zijn.

BEWAKING OP 
AFSTAND. CONSTANTE 
CONTROLE.
Blijf op de meest comfortabele manier geheel in controle van uw 
robotmaaier, waar u ook bent. Dankzij de speciale Automower® 
Connect app heeft u de mogelijkheid om uw maaier op afstand  
te bedienen of te besturen met stemcommando’s via slimme 
thuisapparatuur zoals Amazon Alexa. U kunt het net zo gemakkelijk 
integreren met uw GARDENA smart system voor bewatering en 
schema’s voor water geven en maaien. Eenvoudig, geautomatiseerd, 
intuïtief – en met perfecte resultaten, elke keer weer.

BLUETOOTH COMMUNICATIE

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
–  Standaard uitrusting op de 300-/400-500-series
–  Bluetooth communicatie met een bereik van 30 meter 
–  Geen mobiel datacontract nodig 

MOBIELE GEGEVENSCOMMUNICATIE

AUTOMOWER® CONNECT
– Standaard uitrusting op X-line modellen en 500-series
– Als optie verkrijgbaar op modellen 440, 420, 315, 310
– Mobiele data communicatie wereldwijd*
– Inclusief 10 jaar mobiele datacontract*
– Geofence met GPS diefstaltracker
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WITTE DESIGNCARROSSERIE
Husqvarna robotmaaiers 105 en 420  kunnen 
worden uitgerust met een polar white carrosserie.

105, 580 96 54-02  € 74

420, 580 96 56-02  € 179

BESCHERMHUIS 
Beschermt het laadstation en de robotmaaier 
tegen zon en regen.

310 /315/315X, 587 23 61-01 € 226

420/430X /440 /450X/550/520,  
585 01 94-01 € 226

MUURHOUDER
Makkelijke opberghaak voor maaier en laadstation, 
als ze niet worden gebruikt of in de winter. 

310 /315 /315X, 587 22 40-01 € 65

420 /430X /440 /450X /550 /520,  
585 01 97-02 € 79

ACCESSOIRES

LONG-LIFE VEILIGHEIDSMES
Originele Husqvarna carbon stalen 
veiligheidsmessen. Combineert hoge- 
sterke eigenschappen en scherpte 
voor een lange tijd. Voldoet aan  
de veiligheidsnorm voor Robot 
gazonmaaiers IEC 60335-2-107.

Alleen gebruiken met originele Husqvarna messen. 
Getest en goedgekeurd door Intertek (een goed-
gekeurde instantie) met betrekking tot veiligheid, 
functie en geluidsniveau in overeen stemming met 
EN 50636-2-107.

SET VOOR RUW TERREIN
Zorgt voor uitstekende tractie op 
ongelijke en hellende gazons en zorgt 
dat uw Automower® robotmaaier pre-
steert volgens uw verwachtingen.  
De hellingprestaties worden ongeveer 
5 %-punten hoger aan de rand van  
het gazon, afhankelijk van weersom-
stan dig heden en gazonkwaliteit.

310 /315 /315X,  
587 23 53-01 € 88

420/430X /440 /450X,  
581 88 97-02 € 94

BEGRENZINGSDRAAD
150 m, 577 86 43-01 € 84

50 m, 577 86 43-02 € 36

KRAMMEN
100 stuks, 577 86 42-01 € 21

KOPPELSTUKKEN 
5 stuks, 577 86 47-01 € 9

CONNECTOREN 
5 stuks, 577 86 48-01 € 6,60

10 JAAR
CONNECTIVITEIT

INBEGREPEN!

NIEUW

ROBOTMAAIERS

Reinigings- en onderhoudsset 
Uitrusting voor het makkelijke schoon-
maken en onderhouden van uw Auto-
mower® tijdens het seizoen. Bestaat 
uit twee speciale borstels, een schroe-
vendraaier om maaimessen te ver-
vangen, schuurpad om de connectoren 
op de maaier en het laadstation te 
reinigen, een handdoek en een fles 
onderhoudsspray voor plastic om de 
plastic delen te laten glimmen.

590 85 51-01 € 37

NIEUWE GENERATIE 
VEILIGHEIDSMESSEN
De nieuwe generatie duurzame messen 
hebben een twee keer zo lange levens-
duur vergeleken met onze long-life 
veiligheidsmessen dankzij het gedraaide 
ontwerp en het Quadra randsysteem 
met vier snijvlakken. Het ontwerp geeft 
hardere en scherpere randen zonder 
dat de veiligheidsstandaarden eronder 
lijden.

9 stuks, 595 08 44-01 € 17,50

Voldoet aan de veiligheidsnorm voor Robot 
gazonmaaiers IEC 60335-2-107. Alleen gebruiken 
met originele Husqvarna messen.

AUTOMOWER® 
CONNECT SET
Met de Automower® connect set kunt u  
uw gazonmaaier bedienen en configureren. 
Wanneer de module geïnstalleerd is, kunt  
u de app downloaden naar uw Android of 
iPhone en gebruiken om direct te communi-
ceren met uw maaier. Standaard uitrusting 
op Automower® 315X/430X/435X AWD/ 
450X/520/535 AWD/550.

310 /315/420/440,  
586 66 23-05 € 309

*Automower® Connect dekt service tijdens 
productlevensduur (10 jaar). Voor Automower® Connect 
service is 2G /3G gegevensoverdracht nodig, technologie 
die wordt geleverd door telecomoperators in uw land 
(derden). De service van Husqvarna betreft de functie van 
het product, en niet de communicatie vanwege restricties 
aan gegevensoverdracht.

CONNECTORBESCHERMINGSBOX
Beschermt de losse uiteinden van de begrenzingskabel wanneer u de maaier en het 
laadstation opbergt tijdens de winter.

590 85 50-01 € 10,50

VERWISSELBARE KAP 
Maak uw maaier uniek en persoonlijk door de 
kleur te veranderen. 

Wit, 310 /315, 587 23 58-02 € 51 
Oranje, 310 /315, 587 23 58-03 € 51

Wit, 315X, 590 87 69-02 € 52 
Oranje, 315X, 590 87 69-03 € 52

Wit, 430X, 590 87 70-02 € 96 
Oranje, 430X, 590 87 70-03 € 96

Wit, 435X, 596 30 00-02 € 99 
Oranje, 435X, 596 30 00-03 € 99

Wit, 450X, 588 79 91-02 € 96 
Oranje, 450X, 588 79 91-03 € 96

Grijs, 520, 591 49 60-01  € 108 
Grijs, 535 AWD, 596 30 02-01 € 105 
Grijs, 550, 591 49 61-01 € 105

WIELBORSTELSET
Houdt de aandrijfwielen schoon om 
goede tractie te behouden. 

310 /315 /315X,  
587 23 57-01 € 37,50

420/430X /440 /450X, 
581 90 31-02 € 38,50

435X AWD /535 AWD,  
505 13 28-03 € 34

AUTOMOWER® INSTALLATIESET
Installatieset met o.a. een luskabel, klemmen, verbindingen en connectoren  
in verschillende aantallen en lengtes, geschikt voor uw tuin.

KLEIN Geschikt voor open gazons van maximaal 800 m² of complexe gazons 
van max 400 m², 967 62 36-01 € 109

MEDIUM Geschikt voor open gazons van maximaal 2000 m² of complexe gazons  
van max 1000 m², 967 62 36-02 € 169

GROOT Geschikt voor open grasvelden van maximaal 5000 m² of complexe gazons 
van max 2500 m², 967 62 36-03 € 265
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Husqvarna Riders maaien op plekken die u niet voor mogelijk had gehouden en helpen u bij het 
werk op krappe plaatsen, op hellingen en allerlei soorten terrein. Maar u zult ontdekken dat een 
Husqvarna Rider nog veel meer kan. Ons assortiment machines is speciaal ontwikkeld om diverse 
werkoplossingen voor diverse behoeften te bieden. Met verschillende maai-opties en een groot 
assortiment accessoires voor allerlei klussen, van maaien tot sneeuwblazen, leveren ze een 
nieuw prestatieniveau. Het hele jaar door.

RIDERS

GENIET VAN  
HET OVERAL  
KUNNEN MAAIEN



7373

SUPERIEURE MANOEUVREERBAARHEID
Het besturingssysteem zorgt voor een eersteklas manoeu-
vreerbaarheid en maakt het gemakkelijk rond obstakels zoals 
bomen, struiken en bloembedden te rijden.

TOEGANKELIJKHEID
Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek geeft u een 
uitstekend overzicht over het werkgebied, waardoor u randen 
kunt bijwerken en gemakkelijk in hoeken en onder struiken 
kunt maaien.

OPTIMALE BESTUURDERSPOSITIE
Veiligheid, stabiliteit en tractie op zowel vlak terrein als op 
hellingen. Het lage zwaartepunt van de Rider zorgt voor een 
uitstekende tractie en gebruikerscomfort.

EEN GEZOND GAZON PRODUCEREN
Onze Combi-maaidekken hebben de superieure BioClip® 
versnippertechnologie, die het grasmaaisel omzet in natuurlijke 
bemesting voor een mooi groen, gezond gazon.

RIJPLEZIER
Husqvarna Riders zijn gemakkelijk en leuk om te rijden met 
nauwkeurige besturing, pedaalbediende hydro statische 
transmissie en intuïtieve knoppen. 

VOOR ALLE SEIZOENEN
Door de grote hoeveelheid accessoires is de Rider het hele 
jaar door bruikbaar.

RIDERS

WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN
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MAAKT NIET UIT WAT, OF WAAR
Maak uw Husqvarna Rider geschikt voor alle seizoenen en veel verschillende  
taken met ons uitgebreide assortiment accessoires. Kies uit aanhangwagens,  
bezems, strooiers, verticuteerharken en veel meer voor een echt veelzijdige  
machine; klaar voor de ene klus na de andere.

Stuurbekrachtiging. Moeiteloos sturen 
en een betere manoeuvreerbaarheid 
om ook in krappe stukken te komen.

Smart display. Het nieuwe intuïtieve 
overzicht en display bieden u updates in 
real-time over de status van uw Rider.

Heavy-duty design. Versterkte transmissie, een 
duurzaam, opnieuw ontworpen chassis en een zwaar, 
robuust frame dat klaar is voor de moeilijkste taken.

Husqvarna Bioclip® – uitstekende mulch-
technologie waarbij maaisel en bladeren 
herhaaldelijk langs de messen gaan en  
in kleine stukjes worden gesneden om  
te dienen als een natuurlijke meststof.

Krachtige ledverlichting. Koplampen met 
180-graden dekking maken het mogelijk om  
door te werken tot lang na zonsondergang, 
waardoor de productiviteit omhoog gaat.

Verbeterd comfort. De stoelzitting heeft 
een neiging van 10 graden, zodat knieën 
altijd correct gebogen zijn, ongeacht 
de lengte van de bestuurder.

All-wheel-drive. Met de AWD krijgt u tractie  
en dat maakt een betrouwbare maaiervaring 
mogelijk, ongeacht het oppervlak.

Drive-in-drive-out toolframe. Maakt het 
eenvoudiger dan ooit om van accessoire  
op uw Rider te wisselen. Het maaidek kan  
in servicepositie worden gezet en het 
accessoire kan snel zonder gereedschap 
worden vervangen, waardoor stilstand  
wordt geminimaliseerd.

Geïntegreerde gereedschapsdrager.  
Neem uw handgedragen machines 

of accu’s mee en laad ze met de 
12V-uitgang.

BLIJF VERBONDEN, BLIJF OP DE HOOGTE
De 300 en 400 series worden geleverd met geïntegreerde 
connectiviteit. Met uw Husqvarna Connect app heeft u een-
voudig toegang tot de operationele gegevens en status van 
uw Rider. U krijgt ook hulp bij problemen oplossen en soft-
ware updates. De connectiviteit maakt het voor pro fessio-
nele gebruikers ook mogelijk om aan te sluiten op 
Husqvarna Fleet Services™.

HUSQVARNA 400 SERIES 

EEN NIEUWE GENERATIE  
MAAI-EFFICIENCY
Wanneer u een gazon maait zijn efficiëntie en maaikwaliteit 
natuurlijk de factoren die het verschil maken. Er zijn echter nog 
veel meer zaken om rekening mee te houden. Met de nieuwe 
generatie Riders voegt Husqvarna een nieuw niveau van 
gemak en prestaties aan de mix toe. De 400-series is een 
robuuste en sterke Rider met commerciële prestaties in een 
compact, gebruiksvriendelijk pakket. Het beste van twee 
werelden, werkelijk.
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GROTE TERREINEN  
OF KLEINE COMPLEXE TUINEN
Met een keuze aan maaibreedtes van 85 tot 122 cm vindt u altijd een Husqvarna 
Rider die past bij uw voorkeuren en uw tuin, of deze nu groot en uitgereikt  
of krap en complex is. De uitstekende manoeuvreerbaarheid en fantastische 
bereikbaarheid die u krijgt met het aan de voorzijde gemonteerde maaidek, 
zorgen dat de prestaties van deze zitmaaiers van een klasse op zich zijn.

SERVICEBOEK MEEGELEVERD
Het serviceboek is een belangrijk document omdat het aantoont dat u uw  
Rider bij een Husqvarna servicedealer heeft laten onder houden volgens het 
voorgeschreven serviceschema. Het beschrijft ook de controles die u zelf  
kunt uitvoeren om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar gebruik.

De grote opvangbak  
wordt handig geleegd met  

een druk op deze knop.

De krachtige ACTech™ zuiger transporteert 
het grasmaaisel zonder verstopt te raken en 
drukt het samen om de opvangbak zo 
optimaal mogelijk te vullen.

MEER MAAIEN, MINDER LEGEN
De combinatie van een krachtige zuiger die het gras samendrukt en een 
opvangbak met een grote inhoud is het geheim achter de onovertroffen 
opvangcapaciteit. De Rider Collect kan twee keer zo veel gras opvangen 
als een conventionele opvangmaaier. U kunt dus veel langer maaien 
voordat het tijd is om te gaan legen.

MAAIEN EN OPVANGEN
Het maaidek op de Rider Collect heeft 
een speciaal ontwerp met tegengesteld 
draaiende messen, die het gras efficiënt 
maaien en het maaisel naar achteren 
richting de zuiger werpen. Verkrijgbaar 
met een maaibreedte van 103 cm of 
112 cm.

MAAK KENNIS MET DE  
HUSQVARNA RIDER COLLECT SERIES
U kunt nu een net gazon zonder maaisel hebben en toch volop genieten van het rijden van een  
Husqvarna Rider. De nieuwe Rider Collect biedt fantastische maairesultaten, dit geldt voor de  
uitstekende manoeuvreerbaarheid én de probleemloze opvang met onovertroffen capaciteit.
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500-SERIES
Hoog gespecificeerde commer-
ciële machines – zowel duurzaam 
als krachtig. Bijzonder manoeu-
vreerbaar om de meest complexe 
gazons aan te kunnen. Ontworpen 
met een sterke focus op functie, 
om de prestaties te maximaliseren 
en efficiënt te werken. Veelzijdig in-
zetbaar door de vele accessoires.

400-SERIES
Een uitstekende keuze voor land-
goederen, sportclubs en hotels 
waar professioneel vermogen, 
comfort en capaciteit vereist is. 
Uitgerust met AWD en verzet het 
werk met superieure resultaten  
en vooral, gebruiksgemak.

300-SERIES
Deze veelzijdige machines kun-
nen het hele jaar door gebruikt 
worden dankzij het brede assorti-
ment accessoires. Kies uit drie 
verschillende Combi-maaidekken 
om te voldoen aan de eisen van 
bezitters van grote terreinen en 
kleinere gazons.

HUSQVARNA R 316TsX AWD
Door extra geluidsabsorptie kan het vermogen 
hoger zijn. Indrukwekkende V-twin motor, stuur-
bekrachtiging en een maaidek naar keuze zorgen 
voor efficiency en gebruiksgemak.

Kawasaki FH Series V-Twin, Hydrostatische AWD, 
optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Stuurbekrachtiging. Dubbele 
koplampen.

967 84 75-01 € 9.399*

ONTDEK MEER!
Voor meer informatie over de 
500-series kunt u onze catalogus 
met het professionele assortiment 
doornemen. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met uw lokale 
Husqvarna dealer of bezoek 
onze website husqvarna.com

HUSQVARNA RC 318T
Een Rider met hoge specificaties en een nieuw 
opvangconcept: minder opeenhoping en een 
enorme opvangcapaciteit. Leeg de bak en 
selecteer de opvangmodus vanaf uw stoel.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, 
Hydrostatische. Optionele maaidekken: Combi 103, 
Combi 112. Starten met sleutel.

967 62 87-01 € 7.119*

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Een Rider met hoge specificaties en een nieuw 
opvangconcept: minder opeenhoping en een 
enorme opvangcapaciteit. Stuurbekrachtiging 
en AWD.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, 
Hydrostatische AWD. Optionele maaidekken: 
Combi 103, Combi 112. Stuurbekrachtiging en 
starten met sleutel. 

967 62 88-02 € 8.999*

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUWNIEUW

HUSQVARNA R 420TsX AWD 
Deze compacte Rider met hoge prestaties en 
stuurbekrachtiging maait met gemak op grote, 
volle en heuvelachtige terreinen. Met het drive-
in-drive-out toolframe kunt u snel van accessoire 
wisselen zonder gereedschap te gebruiken.

Kawasaki FS series V-Twin, Hydrostatische AWD. 
Optionele maaidekken: Combi 103, Combi 112, 
Combi 122. Stuurbekrachtiging. Dubbele LED 
koplampen. 

967 64 84-01 € 13.099*

HUSQVARNA R 419TsX AWD 
Deze compacte Rider met hoge prestaties en 
stuurbekrachtiging maait met gemak op grote, 
volle en heuvelachtige terreinen. Met het drive-
in-drive-out toolframe kunt u snel van accessoire 
wisselen zonder gereedschap te gebruiken. 

Briggs & Stratton Professional Series V-Twin, 
Hydrostatische AWD, Combi 103, Combi 112. 
Stuurbekrachtiging. Turn Key start. Dubbele LED 
koplampen. 

967 64 83-01 € 11.099*

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!

HUSQVARNA P 524EFI
Compacte en krachtige professionele AWD 
frontmaaier, geweldig voor complexe gebieden, 
ongeëvenaard op hellingen. Componenten van 
professionele kwaliteit en elektrische brand stof-
injectie voor meer vermogen en koppel zonder 
toerentalverlies. Standaard met rops.

Kawasaki FX Series V-Twin, Hydrostatische AWD. 
Optionele maaidekken: Combi 122. Elektronische 
brandstof injectie en starten met sleutel.

967 84 81-01 € 15.599*

HUSQVARNA R 320X AWD 
Een knikstuursysteem, AWD en een aan de 
voorzijde gemonteerd maaidek maken dit tot een 
zeer flexibele machine. Door de vele accessoires 
kunt u er heel veel taken mee uitvoeren.

Briggs & Stratton Endurance Series, Hydrostatische 
AWD. Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 
103, Combi 112. Turn Key start. Dubbele 
koplampen.

967 84 73-01 € 6.899*

HUSQVARNA R 318X 
Veelzijdige Rider die prestaties én resultaten 
aflevert. Eenvoudig te gebruiken, responsief en 
intuïtief, dankzij een aantal geavanceerde functies.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin, 
Hydrostatisch. Optionele maaidekken: Combi 94, 
Combi 103, Combi 112. Turn Key start. Dubbele 
koplampen.

967 84 72-01 € 5.839*

HUSQVARNA P 524
Compacte professionele AWD frontmaaier, 
geweldig voor complexe gebieden, ongeëvenaard 
op hellingen. Krachtige motor en professionele 
componenten. Standaard met rops.

Kawasaki FX Series V-Twin, Hydrostatische AWD. 
Optionele maaidekken: Combi 103, Combi 112, 
Combi 122. Stuurbekrachtiging.

967 72 28-01 € 15.199*

HUSQVARNA R 316TX AWD
Met zijn indrukwekkende V-twin motor, stuurbe-
krachtiging, all-wheel-drive en een selectie aan 
maaidekken wordt deze Rider zeer efficiënt en 
eenvoudig te besturen.

Kawasaki FS Series V-Twin, Hydrostatische AWD. 
Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Dubbele koplampen.

967 84 76-01 € 8.299*

HUSQVARNA R 316TX
Met AWD, een krachtige V-twin motor en een 
selectie verschillende maaidekken, BioClip® 
(mulchen) en achteruitworp is dit een enorm 
capabele, flexibele Rider.

Kawasaki FH Series V-Twin, Hydrostatische AWD, 
optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Stuurbekrachtiging. Dubbele 
koplampen.

967 84 74-01 € 6.699*

*exclusief maaidek
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100-SERIES
Bestaat uit compacte machines 
die perfect zijn voor de kleinere 
tuinen met alle karakteristieke  
eigenschappen die u kunt ver-
wachten van een Rider, maar in 
een kleiner, compacter pakket.

HUSQVARNA R 214TC
Met krachtige V-twin motor, BioClip® (mulchen) en 
achteruitworp, bieden deze Riders een fantastische 
efficiency en manoeuvreerbaarheid.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatisch. 
Maaibreedte 94 cm. Turn Key start. 

967 84 69-01 € 4.999*

200-SERIES
Geschikt voor huizenbezitters  
die een hoge efficiency, gebruiks-
gemak, eersteklas manoeuvreer-
baarheid en resultaten wensen. 
Kies AWD model voor meer grip of 
het X model voor extra efficiency.

HUSQVARNA R 213C 
Efficiënt, manoeuvreerbaar en vol bruikbare 
functies voor werkzaamheden in de tuin gedu-
rende het hele jaar. Met de intuïtieve bediening 
wordt maaien een plezier.

Briggs & Stratton Intek, Hydrostatisch. Maaibreedte 
94 cm. Turn Key start.

967 84 66-01 € 3.999

HUSQVARNA R 214T
Een Rider met een krachtige twin-cilinder motor 
plus BioClip® en achteruitworp. Biedt een extra 
hoge efficiency, gebruiksgemak, onovertroffen 
manoeuvreerbaarheid en is een plezier om  
te rijden.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatisch. 
Optionele maaidekken: Combi 94 en Combi 103. 
Turn Key start. 

967 84 70-01 € 4.219*

NIEUW

NIEUW

*exclusief maaidek

HUSQVARNA R 216T AWD 
Door gebruiksgemak en uitstekende hantering  
te combineren met vermogen en prestaties zijn 
deze Riders een plezier om te bedienen en 
leveren ze fantastische resultaten af.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, 
Hydrostatische AWD. Optionele maaidekken: 
Combi 94, Combi 103. Turn Key start. Led 
koplampen. 

967 84 71-01 € 5.549*

HUSQVARNA R 216
Door gebruiksgemak en uitstekende hantering  
te combineren met vermogen en prestaties  
zijn deze Riders een plezier om te bedienen  
en leveren ze fantastische resultaten af.

Briggs & Stratton Intek, Hydrostatisch, optionele 
maaidekken: Combi 94, Combi 103. Turn Key 
start. Led koplampen. 

967 84 67-01 € 4.449*

HUSQVARNA R 115C
Deze compact, gebruikersvriendelijke Rider werkt 
heel gemakkelijk op hellingen en rond obstakels.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, Hydrostatisch. 
Maaibreedte 95 cm. Klaar voor Husqvarna 
Connect.

967 27 57-02 € 3.849

HUSQVARNA R 112C/R 112C5
De compacte afmeting betekent een hoge 
manoeuvreerbaarheid op krappe plaatsen  
én makkelijk opbergen. Fantastische tractie  
op hellingen en natte gazons.

Briggs & Stratton PowerBuilt, Hydrostatisch /
handmatig. Maaibreedte 85 cm. Klaar voor 
Husqvarna Connect.

R 112C, 967 17 84-02 € 3.399

R 112C5, 967 17 85-02 € 3.849
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SPOOR-BELUCHTER VOOR 
ACCESSOIREPLATFORM
24 messen trekken sporen in de grond zodat 
lucht, water en voedingsstoffen de aarde kunnen 
bereiken. De messen zijn roestvrij voor extra 
sterkte en duurzaamheid. Eenvoudig op het 
platform te installeren.

588 21 27-01 € 129

STROOIERS
Het grotere model heeft een strooibreedte van 
300–360 cm. Capaciteit ca. 75 kg, Het strooien  
is makkelijk in te stellen. Het kleinere model heeft 
een strooibreedte van 120–240 cm met een 
capaciteit van 30 kg. Past achter de 300- en 
200-series.

Strooier groot, 967 02 72-01 € 505

Strooier klein, 589 40 93-01 € 249

SWEEPER
Een getrokken opvangbak voor het doeltreffend 
verzamelen van grasmaaisel. Verstelbare hoog-
teinstelling. Kan vanaf de bestuurdersstoel worden 
geleegd. Werkbreedte 112/91 cm. Past achter 
de 400-, 300- en 200-series.

112 cm, 586 63 65-01 € 569

91 cm, 582 71 99-01 € 459

STROOIER PROFI
Robuuste strooier voor kunstmest, zout, zand, 
gravel enz. Elektrische controle van de wals 
zorgt voor gelijkmatige verspreiding. 12 V uitlaat 
nodig. Werkbreedte: 100 cm. Past achter de 
400- en 300-series. Past, maar niet aanbevolen 
voor de 200-series.

300 series, 953 52 49-01 € 1.579

400 series, 596 29 30-01 € 1.499

VERTICUTEERHARK
Efficiënte en stevige verticuteerhark om mos  
weg te halen. Kan tot 32 kg verzwaard worden, 
afhankelijk van de grondcondities. Breedte 102 cm. 
Past achter de 400-, 300-, 200-series en R115C.

586 63 66-01 € 235

GRINDHARK
Een krachtige hark met praktische rubberen 
wielen, die uw grindpad snel weer mooi en netjes 
maakt. Heeft gebogen pennen die meebuigen 
wanneer u achteruit rijdt. Werkbreedte 110 cm. 
Past achter de 400-, 300- en 200-series.

953 51 24 –01 € 959

BELUCHTER
Deze beluchter maakt gaten in het gazon  
zodat lucht en meststof binnen kunnen dringen. 
Werkbreedte 102 cm. Past achter de 400-,  
300- en 200-series.

586 63 67-02 € 355

BELUCHTER VOOR ACCESSOIREPLATFORM
Zorgt dat lucht, water en voedingsstoffen de 
aarde bereiken. Roestvrije messen voor extra 
sterkte en duurzaamheid. Eenvoudig op het 
 platform te installeren.

586 63 69-01 € 199

VERTICUTEERDER VOOR ACCESSOIREPLATFORM
Verwijdert mos om een gezonder gazon te krijgen. 
De verende pennen hebben een warmtebehan-
deling ondergaan voor extra duurzaamheid. 
Eenvoudig op het platform te installeren. 

586 63 68-01 € 129

ACCESSOIREPLATFORM
Accessoireplatform voor beluchter en verticuteerder. 
U kunt met het gereedschapsloze snelverbindings-
systeem snel van accessoire wisselen. Past achter 
de 400-, 300- en 200-series.

586 63 72-01 € 289

ACCESSOIRES

COMBIDEKKEN
Onze combidekken bieden twee maai-
methoden: BioClip® en achteruitworp. 
Omdat het maaidek uit één stuk metaal  
is gestanst en geen naden of scherpe 
hoeken heeft, waar maaisel achter blijft 
hangen krijgen de machines een 
mulchfunctie van wereldklasse  
en super-efficiënte uitworp.

ROL
Duw- of trekrol van high density polyetheen. 
45 cm diameter – 91 cm werkbreedte. Gevuld 
met water weegt de rol max. 164 kg, maar  
hij kan ook worden gevuld met zand.

965 89 94-01 € 388

COMBI-MAAIDEKKEN

200-series, Combi 94 cm, 967 15 22-01 € 899

200-series. Combi 103 cm, 967 15 23-01 € 1.019 

300-series, Combi 94 cm, 96715 26-01 € 1.039

300-series, Combi 103 cm, 967 15 24-01 € 1.139

300-series, Combi 112 cm, 967 18 85-01 € 1.369

400 series Combi 103 cm, 967 64 89-01  € 1.499

400 series Combi 112 cm, 967 64 90-01  € 1.619

400 series Combi 122 cm, 967 64 91-01 € 1.799

COMBIDEKKEN VOOR RIDER COLLECTION

Rider collection Combi 103 cm, 967 62 89-01 € 1.369

Rider collection Combi 112 cm, 967 69 37-01 € 1.399

TRAILERS
Ruime trailers gemaakt van stevig staal. Afneem–
bare laadklep voor makkelijk laden en lossen. 
Alle modellen hebben een kiepfunctie. Laad-
afmetingen (L × B × H):  
Profi – 123 × 90 × 30 cm, 275 – 125 × 83 × 31 cm, 
Trailer – 97 × 72 × 28 cm. Past achter de 400-, 
300- en 200-series.

Trailer Profi, 953 51 17-02 € 369

Trailer 275, 501 00 82-01 € 319

Trailer, 967 02 71-01 € 229

KLEPELMAAIERS
Robuuste, betrouwbare klepelmaaiers voor ruwe 
oppervlakken met hoog gras en kleine struikjes. 
Uitgerust met een duurzame hoekoverbrenging 
voor maximale levensduur. Past op de 300- en 
400-series.

300 series, 966 41 61-01 € 1.599

300 series Rider Collection,  
596 28 98-01 € 1.699

400 series, 596 28 92-01 € 2.069

BEZEM
Lichte, duurzame bezem om snel en efficiënt 
zand, grind, blad of een dun laagje sneeuw weg 
te vegen. Veegt tot aan wanden, hekken enz.  
Kan vanaf de bestuurdersplaats in een andere 
hoek worden gezet. Werkbreedte 100-120 cm. 
Op alle modellen wordt een spatbescherming 
meegeleverd. Past op de 400-, 300- en 
200-series.

200-series, 587 02 47-01 € 1.839

300-series, 587 02 46-01 € 1.839

RC 320, 593 02 43-01 € 1.839

400 series, 596 28 87-01 € 2.449
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RIDERS

CONTRAGEWICHT
Voor meer grip en veiliger rijden. Gewicht: 18 kg.

200- en 300-series, 953 53 49-01 € 79

SNEEUWBLAZERS
Zeer efficiënte, heavy-duty eentraps sneeuw-
blazers met een werkbreedte van 100 cm. Uit-
gerust met versnellingsbak en een lichtgewicht 
constructie die eenvoudig te monteren is. Voor 
Riders met achterwielaandrijving moeten wiel-
verzwaarders en sneeuw kettingen zijn aange-
bracht tijdens het gebruik van de sneeuw blazer. 
Past op de 400- en 300-series. Maar niet 
aanbevolen voor de R 318 en R 316T.

300-series, 967 27 67-01 € 1.949

400-series, 596 28 93-01 € 2.099

INKLAPBARE SNEEUWPLOEG
Compacte en flexibele opklapbare schuif van 
heavy-duty staal. Door de mechanisch instelbare 
schuiven is hij te gebruiken als V-, punt- of 
 diagonale sneeuwploeg. Uitgerust met rubber 
schraapranden. Past op de 400-series.

596 29 01-01 € 1.915

HUSQVARNA JERRYCAN
15 liter jerrycan voor rijdende machines,  
met een innovatieve manier van bijtanken.

580 75 45-01 € 56

KOPLAMPENSET
Set met led-koplampen om uw werk makkelijker 
te maken als het buiten donker is. Past op de 
Rider 300-, 200- en 100-series.

581 12 54-01 € 139

GRINDHARK
Aan de voorzijde gemonteerd accessoire, ideaal 
om samengedrukt grind los te harken en onkruid-
wortels door te snijden. Instelbare snijdiepte. 
Gebruik met een hark voor de beste resultaten. 
Past op de 400-series.

596 28 96-01 € 1.989

HARK
Een stabiele en betrouwbare hark. Te gebruiken 
in combinatie met een grindhark om het grind  
te effenen en onkruid te verzamelen. Door het 
elektrisch verhogen en verlagen is deze hark 
zowel ergonomisch als makkelijk in gebruik.  
Past op de 400-series.

596 28 97-01 € 999

RIDER AFDEKZEIL
Gemaakt van watervast nylon met een  
instelbaar trekkoord en ventilatiegaten.  
Past op alle modellen.

505 63 08-70 € 99

ACCULADER BC 0,8
Laadt alle 12 V loodzuur-accu’s van 1,2–32 Ah 
en is geschikt voor onderhoudsladen tot 100 Ah. 
Volledig automatisch om prestaties en accuduur 
te maximaliseren. Wordt samen met de 
statusaanduiding gebruikt.

579 45 01-01 € 59

STATUSAANDUIDING ACCU
Wanneer deze aangesloten is op de accu, ziet  
u snel of de accu opgeladen moet worden. Om  
de accu op te laden, sluit u acculader BC 0.8  
op de statusaanduiding aan.

579 45 21-01  € 15

ARMLEUNING SETS
In hoek verstelbare armleuning voor extra steun. 
Past op de Grammer Primo stoel. De linker en 
rechter armleuning worden afzonderlijk verkocht.

965 89 68-01, rechts € 142

965 89 70-01, links € 142

OPRIJPLATEN
Gemaakt van zeewaterbestendig aluminium met 
slipbestendig oppervlak. Diverse afmetingen.

 Vanaf € 139

GRAMMER PRIMO M STOEL
Comfortabele stoel met optionele armleuningen, 
die in hoogte en hoek verstelbaar zijn en het 
lichaam optimaal ondersteunen. Voorzien van 
steun voor de gevoelige lendenstreek. Past op  
de Rider 400-series. Zonder armleuning.

966 95 42-01 € 899

966 95 42-02,  
met elektrische verwarming € 1.439

VERTICUTEERAS
Optionele verticuteeras als accessoire bij 
klepelmaaier. As met pennen om mos te verwijderen.

300-series, 966 96 84-02 € 339

400-series, 966 96 84-01 € 409

SNEEUWKETTINGEN
Geven goede grip wanneer u sneeuw ruimt  
(niet voor AWD-modellen).

14" Square, 585 66 45-01 € 107

16" Spike, 964 99 30-01 € 121

16" Square, 585 66 61-01 € 128

KANTENSNIJDER
Zorgt voor mooie en nauwkeurige grasranden. 
Omkeerbaar. Instelbare snijdiepte. Past op de 
300 en 200-series (niet voor AWD-modellen).

953 53 10-01 € 369

BESCHERMINGSPLAAT SET
Heavy-duty, gelakte stalen platen die de voor-  
en achterassen van onze modellen met vier-
wielaandrijving beschermen wanneer u over 
trottoirbanden of ongelijk terrein rijdt.

544 06 93-04 € 93

HUSQVARNA POWER 4
Alkylaatbenzine die minder restproducten bij de 
ontbranding oplevert, waardoor de motordelen 
schoner blijven en de levensduur langer is.

5 liter

25 liter

POWER VULTUIT
Vultuit met een optimale flow en automatische 
stopfunctie. Voorzien van een mechanische 
vergrendeling.

5 liter (1), 582 06 66-01 € 21,50

25 liter (2), 586 11 06-01 € 13

SNEEUWSCHUIF
Brede, stabiele sneeuwschuif om bijv. paden en 
garage-opritten te vegen. Instelbaar in verschil-
lende hoeken naar zowel rechts of links. Samen 
met sneeuwkettingen en wielverzwaarders 
gebruiken (niet voor AWD-modellen). Werk breedte 
107–125 cm. Rubberen schraaprand verkrijgbaar. 
Past op de 400-, 300-, 200- en 100-series.

100-series, 967 28 07-01 € 329

200-series, basic, 966 97 87-01 € 489

200-series, premium, 965 07 09-01 € 509

300-series, 966 41 59-01 € 489

300 series Rider Collection,  
593 02 50-01 € 599

400 series, 596 29 00-01 € 1.299

RUBBEREN RANDEN  
(accessoires voor sneeuwschuif)

100 series, 585 64 37-01 € 89

200 series basic, 967 97 88-01 € 89

200 series premium, 531 02 12-40 € 89

300 series, 531 02 12-40 € 89

400 series, 531 00 71-34 € 89

CONTRAGEWICHT
Rider collection, 582 05 11-01 € 389

WIELVERZWAARDERS
Met kogellagers voor meer grip en veiliger rijden 
(niet voor AWD-modellen).

953 51 59-02 € 159 p.st
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BEHEERS  
HET MAAIEN  
EN MEER
Een breed assortiment accessoires en de keuze uit meerdere maaimethoden maken  
uw tractoren enorm veelzijdig. Ideaal voor efficiënt gazononderhoud en diverse andere 
taken in uw tuin. Kies uit drie verschillende maaisystemen voor gazononderhoud en plaats 
vervolgens een aanhangwagen, strooier, sneeuwblazer of een ander gereedschap voor 
een grotere veelzijdigheid.

TRACTOREN



8181

GEMAKKELIJKE VOETBEDIENING
De voetbediende hydrostatische transmissie zorgt voor 
eenvoudige controle van snelheid en richting. Aparte pedalen 
voor vooruit en achteruit.

EERSTEKLAS MAAIEN
De versterkte en poedergecoate maaidekken gaan  langer 
mee en zijn beter bestand tegen corrosie.

COMFORTABEL MANOEUVREREN
Wissel van opvang- naar de versnipperstand met een   
hendel op het dashboard, zonder van uw stoel af te komen.  
De maaimessen worden in- en uitgeschakeld met een 
elektrische schakelaar. 

WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

MINDER NIET GEMAAIDE STUKKEN
U kunt uitstekende resultaten verwachten van onze tractoren 
uit het top-segment met hun besturingstechnologie van 
topklasse. Minder trillingen, een minimaal ongemaaid stuk  
en betere meanoeuvreerbaarheid.

HET HELE JAAR DOOR INZETBAAR
Een breed assortiment accessoires en een geïntegreerde 
keuze voor meerdere maaimethoden maken onze tractoren 
het hele jaar door echt veelzijdig en bruikbaar.

TRACTOREN
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De vergrendeling verschilt op 
de modellen TS348XD en  
TS 343. Geeft betere tractie 
op hellingen en nat gras

ClearCut™, op de modellen TS 348XD 
en TS 343, is een vervaardigd stalen 
maaidek voor maximale duurzaamheid

Premium stoel met 
armleuningen voor 
maximaal comfort

Elektrische mesinschakeling  
– haal gewoon de schakelaar  
op het bedieningspaneel over

Met cruise control kan de tractor 
een constante snelheid 
aanhouden, zelfs op ruw terrein

Krachtige en duurzame  
motoren met hoge specificaties

Het stoelplatform wijzigt automatisch 
van hoogte wanneer de stoel naar  
de optimale bestuurderspositie gaat

Led koplampen  
voor goede 
zichtbaarheid  
in donkere 
omstandigheden

ASSORTIMENT 
ACCESSOIRES
Een brede reeks accessoires geven 
uw investering in deze tractor 
toegevoegde waarde en maken hem 
het hele jaar door echt veelzijdig en 
nuttig. Bevestig een trailer, strooier of 
een sneeuwschuif en u volbrengt uw 
klussen met minimale inspanning uit.

Een draaiende, zware gegoten 
vooras garandeert een onover-
troffen balans en rijcomfort

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.

TRACTOREN
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UITWORP OF OPVANGEN 
Als u voornamelijk grote gazons met lang gras maait, is een tractor met zij- 
uitworp (TS-modellen) de meest geschikte keuze. Als u de voorkeur geeft aan een 
net maairesultaat en wilt het grasmaaisel, blad en ander vuil verzamelen, raden  
we u aan een tractor met geïntegreerde opvangbak (TC-modellen) te kiezen.

MULCHOPTIES 
Veel gemaaide gazons kunnen op natuurlijke wijze bemest worden met  
de BioClip®-functie, die standaard op de grote TC-modellen zit. Het is ook 
 verkrijgbaar als accessoire voor de TC-modellen uit de 100-series en alle 
TS-modellen. Daarnaast zijn er opvangbakken verkrijgbaar als accessoire  
op de TS-modellen, terwijl de TC-modellen met een accessoireset omgebouwd 
kunnen worden tot achter-uitworp. Het kan dus niet echt verkeerd gaan,  
zo lang u een Husqvarna kiest!

TRACTOREN

AFMETINGEN EN SPECIFICATIE
Wanneer u uw eerste tractor koopt en u heeft een kleine of middelgrote tuin 
is onze gebruikersvriendelijke 100-series een goede keuze. Deze compacte 
tractoren bieden een gemakkelijke en veilige werking, wat ze ideaal maakt 
voor nieuwe gebruikers.
 Voor een middelgrote of grote tuin heeft u meer capaciteit en comfort nodig.  
Onze 200-series bestaat uit goed uitgeruste tractoren met een kleine draaicirkel, 
een versterkt maaidek en elektrische mesinschakeling om een uitstekende 

manoeuvreerbaarheid, en gemakkelijker en efficiënter maaien met kleinere  
ongemaaide stukken mogelijk te maken.
 Wanneer u uw tractor veelvuldig gebruikt – bijvoorbeeld het hele jaar door,  
of uw wilt grote grasvelden maaien, zult u onze 300-series waarderen. Dit zijn 
krachtige, comfortabele en goed uitgeruste tractoren met handige functies om 
gegarandeerd een fantastische resultaat te krijgen. Een breed assortiment 
accessoires en een geïntegreerde keuze uit meerdere maaimethoden zorgen  
dat deze tractoren het hele jaar door uitstekend te gebruiken zijn.

HUSQVARNA CLEARCUT™

ZWARE OMSTANDIGHEDEN  
– DE BESTE RESULTATEN
Het ClearCut™ maaidek heeft een eersteklas combinatie van duurzaamheid, 
prestaties en maairesultaten – zelfs in moeilijke omstandigheden. Het ont-
werp maakt fantastische resultaten voor zowel uitworp, opvangen als mulchen 
mogelijk. Het ontwerp maakt fantastische resultaten voor zowel uitworp, 
opvangen als mulchen mogelijk. De krachtige luchtstroom verwijdert het 
maaisel op hoge snelheid om opeenhoping te voorkomen.

–  Gelaste 3,6 mm stalen structuur met bescherming aan de zijkanten
– 125 mm hoog dek voor een groot luchtvolume
– Optimaal geplaatste interne deflectoren 
–  Oversized uitwerpbuis en hooggaande messen voor krachtige luchtstroom
– Gietijzeren assen voor grote stabiliteit
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HUSQVARNA TS 346
Tuintractor met hoge capaciteit en zijuitworp. 
Krachtige motor en  fantastisch manoeuvreerbaar. 
Onovertroffen transportsnelheid en een kleine 
niet gemaaide cirkel.

Husqvarna Endurance V-Twin motor. Hydrostatisch 
(snel). Maaibreedte 117 cm. Niet gemaaide 
cirkel*: 91 cm. 

960 41 04-24 € 5.499

HUSQVARNA TS 238
Sterke, comfortabele tractor met een grote 
manoeuvreerbaarheid. Krachtige Husqvarna 
Endurance Series motor en zijuitworp.

Husqvarna Endurance motor. Hydrostatisch. 
Maaibreedte 97 cm. Niet gemaaide cirkel*: 90 cm.

960 41 03-69 € 2.999

HUSQVARNA TS 138
Gebruikersvriendelijke tractor met zijuitworp en 
krachtige Husqvarna Series motor. Kan worden 
uitgerust met een opvangbak en een BioClip®-kap.

Husqvarna motor. CVT aandrijving. Maaibreedte 
97 cm. Niet gemaaide cirkel*: 137 cm.

960 41 04-21 € 2.439

HUSQVARNA TC 130
Compacte, efficiënte tractor met geïntegreerde 
opvangbak, een slim design en ergonomie. 
Eenvoudig te starten en te bedienen.

Husqvarna motor. Hydrostatisch. Maaibreedte 
77 cm. Niet gemaaide cirkel*: 131 cm. 

960 51 01-23 € 2.799

HUSQVARNA TS 243T
Tractor met hoog vermogen met V-Twin motor. 
Zij-uitworp voor een maximale capaciteit op 
minder frequent gemaaide gazons. Eenvoudige 
bediening, breed maaidek en kleine niet 
gemaaide cirkel. 

Husqvarna Endurance V-twin motor. Hydrostatisch. 
Maaibreedte 107 cm. Niet gemaaide cirkel*: 85 cm.

960 41 04-13 € 4.099

HUSQVARNA TC 239T
Tractor met geïntegreerde achteropvang, sterke 
V-Twin motor en een uitstekende manoeuvreer-
baarheid. BioClip® vanaf de stoel en andere 
slimme ergonomische oplossingen. 

Husqvarna Endurance V-twin motor. 
Hydrostatisch. Maaibreedte 97 cm. Niet 
gemaaide cirkel*: 105 cm.

960 51 01-82 € 4.489

HUSQVARNA TC 139T
Gebruikersvriendelijke tractor met extra grote 
320-liter opvangbak, krachtige twin-cilinder 
motor en stalen achterplaat.

Husqvarna V-Twin motor. Hydrostatisch. Maai-
breedte: 97 cm. Niet gemaaide cirkel*: 105 cm.

960 51 01-45 € 3.699

200-SERIES
Comfortabele tractoren voor 
 middel grote/grote tuinen. Functies 
zoals krappe bochten, gemakke-
lijke bediening met pedalen en 
een versterkt maaidek voor betere 
duurzaamheid.

NIEUW

TRACTOREN

300-SERIES
Krachtige, comfortabele tractoren 
voor jaar-rond gebruik in middel-
grote/grote tuinen. Functies zoals 
krappe bochten, gemakkelijke 
bediening met pedalen en een 
versterkt maaidek voor een 
betere duurzaamheid.

HUSQVARNA TC 138M
Gebruikersvriendelijke tractor met geïntegreerde 
opvangbak en krachtige Husqvarna motor. Kan 
eenvoudig omgezet worden naar achteruitworp. 

Husqvarna motor. Maaibreedte 97 cm. Niet 
gemaaide cirkel*: 107 cm.

960 51 01-78 € 2.439

HUSQVARNA TS 343
Krachtige tractor met zijuitworp. ClearCut™  
voor een zeer duurzaam maaidek en eersteklas 
maairesultaten vergeleken met standaard maai-
dekken. Automatische differentieelvergrendeling 
verbetert de tractie.

Husqvarna Endurance V-Twin motor. Hydro-
statisch met automatische differentieel vergren-
deling. Maaibreedte 107 cm. Niet gemaaide 
cirkel*: 120 cm. 

960 41 04-23 € 5.479

100-SERIES
Gebruikersvriendelijke tractoren 
voor kleine en middelgrote gazons 
en tuinen. Intuïtieve knoppen en 
eenvoudige, gemakkelijke 
bediening.

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!

HUSQVARNA TC 342T
Krachtige tractor met geïntegreerde opvangbak. 
Snelle transmissie voor superieure transportsnel-
heid, BioClip® die verstelbaar vanaf de bestuur-
dersstoel is en een uitstekende manoeuvreer-
baarheid. Weinig trillingen 107 cm maaidek.

Kawasaki FR Series V-twin motor. Hydrostatisch 
(snel). Maaibreedte 107 cm. Niet gemaaide cirkel*: 
95 cm.

960 51 01-48 € 5.569

HUSQVARNA TS 142
Tractor met zij-uitworp en krachtige motor met 
gebruiksvriendelijk ontwerp. Hydrostatische 
transmissie.

Husqvarna motor. Hydrostatisch. Maaibreedte 
107 cm. Niet gemaaide cirkel*: 120 cm.

960 41 04-22 € 2.699

HUSQVARNA TC 142T
Tractor met grote capaciteit en extra grote 
opvangbak achter, kleine niet gemaaide cirkel 
en een krachtige twin-cilinder motor.

Husqvarna V-Twin motor. Pedaal hydrostatisch. 
Maai breedte 107 cm. Niet gemaaide cirkel*: 
95 cm.

960 51 01-81 € 3.999

*Gemeten tijdens draaien.
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TRAILERS
Ruime trailers gemaakt van stevig staal. Afneem-
bare laadklep voor makkelijk laden en lossen.  
Alle modellen hebben een kiepfunctie.

Trailer Profi, 123 × 90 × 30 cm,  
953 51 17-02 € 669

Trailer 275, 125 × 83 × 31 cm,

501 00 82-01 € 319

Trailer, 97 × 72 × 28 cm,  
967 02 71-01 € 229

GRINDHARK
Een krachtige hark met praktische rubberen 
wielen, die uw grindpad snel weer mooi en netjes 
maakt. Heeft gebogen pennen die meebuigen 
wanneer u achteruit rijdt. Werkbreedte 110 cm.

953 51 24-01 € 959

LANDROL
Voor het efficiënt gelijkmaken van ongelijke 
grond en aandrukken van pas gezaaid zaad. 
Gewicht met water 182 kg. Afmetingen 
46 × 96 cm.

965 89 94-01 € 389

BELUCHTER
Deze spiker maakt gaten in het gazon zodat 
lucht en meststof binnen kunnen dringen. 
Werkbreedte 102 cm

586 63 67-01 € 355

BEZEM
Een roterende bezem voor het wegvegen van 
blad, sneeuw, etc. Werkbreedte 100 cm. Past 
niet op de TC 130.

544 92 16-01 € 2.639

VERTICUTEERHARK
Efficiënte en stevige verticuteerhark om mos 
weg te halen. Kan tot 32 kg verzwaard worden, 
afhankelijk van de grondcondities. Breedte 
102 cm.

586 63 66-01 € 235

SNEEUWSCHUIF
Krachtige stalen schuif met beschermend 
 veermechanisme. Te gebruiken met sneeuw-
kettingen en contragewicht. Werkbreedte 
122 cm. Past niet op TC 130.

544 92 17-01 € 529

STROOIERS
Het grotere model heeft een strooibreedte van 
300–360 cm. Capaciteit ca. 75 kg. Het strooien  
is makkelijk in te stellen. Het kleinere model 
heeft een strooibreedte van 120–240 cm met 
een capaciteit van 30 kg.

Strooier groot, 967 02 72-01 € 505

Strooier klein, 954 12 00-46 € 249

SPOOR-BELUCHTER VOOR 
ACCESSOIREPLATFORM
24 messen trekken sporen in de grond zodat 
lucht, water en voedingsstoffen de aarde kunnen 
bereiken. De messen zijn roestvrij voor extra 
sterkte en duurzaamheid. Eenvoudig op het 
platform te installeren.

588 21 27-01 € 129

BELUCHTER VOOR ACCESSOIREPLATFORM
Zorgt dat lucht, water en voedingsstoffen de 
aarde bereiken. Roestvrije messen voor extra 
sterkte en duurzaamheid. Eenvoudig op het 
 platform te installeren.

586 63 69-01 € 139

VERTICUTEERDER  
VOOR ACCESSOIREPLATFORM
Verwijdert mos om een gezonder gazon  
te krijgen. De verende pennen hebben een 
warmtebehandeling ondergaan voor extra 
duurzaamheid. Eenvoudig op het platform  
te installeren. 

586 63 68-01 € 129

ACCESSOIREPLATFORM
Accessoireplatform voor beluchter en verti-
cuteerder. U kunt met het gereedschapsloze 
snelverbindingssysteem snel van accessoire 
wisselen. Past op de 400-, 300- en 200-series.

586 63 72-01 € 289

ACCESSOIRES

TRACTOREN

OPVANGBAK
Ruime opvangbak, verkrijgbaar met twee of drie 
bakken. 210 of 315 liter capaciteit. 

97 cm (TS 138M/138/238), 
210 l. 960 71 00-01 € 440

107 cm (TS 142/142L/243T) 
210 l. 960 71 00-10 € 510

107 cm (TS 142/142L/243T) 
315 l. 960 71 00-12 € 575

107 cm ClearCut™ (TS 343) 
210 l. 960 71 00-47 € 399

117 cm (TS 346) 
315 l. 960 71 00-21 € 635

122 cm ClearCut™ (TS 348XD) 
315 l. 582 55 96-01 € 599
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MAAIEN  
VOOR SNELLER 
RESULTAAT

Of u ze nu op het werk of thuis gebruikt, met een Husqvarna Zero Turn zitmaaier zonder draaicirkel 
kunt u uw werk snel en efficiënt uitvoeren. Geen draaicirkel betekent dat er geen gras ongemaaid 
blijft wanneer u aan het einde van een gemaaide strook komt en een bocht van 180° maakt om  
aan de volgende strook te beginnen. Speciaal ontworpen om tegen zware werkomstandigheden 
te  kunnen en daarom hebben we ergonomische kenmerken van topniveau en prettige bestuur-
dersfuncties meegenomen zodat u zich kunt richten op nauwkeurige maairesultaten.

ZERO TURN ZITMAAIERS
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WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

PRECIES MANOEUVREREN
Besturing zonder draaicirkel met de individuele hydraulische 
wielaandrijving maakt precies manoeuvreren mogelijk.

KRACHTIGE MOTOREN
De twin-cilinder motoren met hoge specificaties leveren 
voldoende vermogen voor efficiënt maaien en snel transport 
zonder uitzonderlijk veel geluid of een hoog brandstofverbruik.

COMFORTABELE BEDIENING
Grote wielen, comfortabele stoel, uitstekend overzicht en 
makkelijk geplaatste bedieningen zorgen voor een soepele, 
efficiënte rit.

FANTASTISCH MAAIRESULTAAT
Het ClearCut™ maaidek biedt een unieke combinatie van 
duurzaamheid, prestaties en maairesultaten. Het ontwerp 
maakt fantastische resultaten voor zowel uitworp, opvangen 
als mulchen mogelijk.

DUURZAAM DESIGN 
Het stevige frame en de zwenkwielen zijn ontworpen voor  
een hoge duurzaamheid en verminderen bewegingen in het 
chassis. De onderhoudsvrije transmissie zonder draaicirkel 
maakt zorgeloze prestaties mogelijk.

GEÏNTREGREERDE PARKEERREM
Het automatische parkeerremsysteem activeert of deactiveert 
automatisch wanneer de stuurhendels naar buiten of naar 
binnen worden bewogen, zodat de bestuurder dit niet hoeft 
te doen.

ZERO TURN ZITMAAIERS
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Ergonomisch bedieningspaneel, 
makkelijk onder handbereik

Elektrische mesinschakeling – 
haal gewoon de schakelaar over

Handige, geveerde maaideklift

ClearCut™ maaidek gemaakt  
van gelast 3,6 mm staal

Anti-slip voetensteun

Automatische parkeerrem geïntegreerd 
in de bedieningshendels

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.

ZERO TURN ZITMAAIERS

– 125 mm hoog dek voor een groot 
luchtvolume

HUSQVARNA CLEARCUT™

ZWARE OMSTANDIGHEDEN  
– DE BESTE RESULTATEN
Het ClearCut™ maaidek heeft een eersteklas combinatie van duurzaamheid, 
prestaties en maairesultaten – zelfs in moeilijke omstandigheden. Het ont-
werp maakt fantastische resultaten voor zowel uitworp, opvangen als mulchen 
mogelijk. Het ontwerp maakt fantastische resultaten voor zowel uitworp, 
opvangen als mulchen mogelijk. De krachtige luchtstroom verwijdert het 
maaisel op hoge snelheid om opeenhoping te voorkomen.

–  Gelaste 3,6 mm stalen structuur met bescherming aan de zijkanten
– 125 mm hoog dek voor een groot luchtvolume
– Optimaal geplaatste interne deflectoren 
–  Oversized uitwerpbuis en hooggaande messen voor krachtige luchtstroom
– Gietijzeren assen voor grote stabiliteit
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VERLICHTINGSSET (ROPS)
Verlichtingsset voor montage op ROPS bestaat uit dubbele  
35 W halogeenlampen met een eenvoudige kleminstallatie. De 
kabelboom gaat in de bestaande accessoire-aansluiting voor 
handige bediening met de startsleutel. Geschikt voor Z560X.

VERLICHTINGSSET
Vergroot de zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht 
met een optionele koplampenset. Geschikt voor Z242F.

ACCESSOIRES

ZERO TURN ZITMAAIERS

500-SERIES
Een serie professionele zero-turn 
zitmaaiers met hoge specificaties, 
gemaakt met de beste materialen 
voor een hoge duurzaamheid, 
productiviteit en lange levensduur. 
Ontworpen voor High-Class maai-
prestaties, bestuurders comfort en 
servicemogelijkheden.

200-SERIES
Een zero-turn zitmaaiers 
ontworpen voor fantastische 
maairesultaten bij particulier 
gebruik, zonder afbreuk te doen 
aan kwaliteit of prestaties. Handig 
compact met een uitstekende 
manoeuvreerbaarheid, maai-
efficiency en  rijcomfort.

HUSQVARNA Z560X 
Een commerciële Zero Turn zitmaaier met 
handsfree maaidek, volledig geveerde stoel, 
roll-over protection en een automatische 
parkeerrem. 

Vanguard motor. Maaibreedte 152 cm. 
Zij-uitworp.

967 66 97-02 € 15.499

HUSQVARNA Z242F 
Een Zero Turn zitmaaier voor particulier gebruik 
met hoge specificaties en uitgerust met een 
ClearCut™ maaidek, ergonomische hendels  
en een krachtige twin-cilinder motor.

Husqvarna Endurance Commercial motor. 
Maaibreedte 107 cm. Zij-uitworp.

967 66 57-02 € 5.649

MULCHSET
Verandert het grasmaaisel in een fijne meststof en legt dit weer 
terug op het gazon.

587 41 23-01, ClearCut™ mulchset Z242 € 109

966 44 47-01, Mulchset 60" Z560X € 309
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Al onze gazonmaaiers zijn ontworpen voor de beste prestaties en efficiency met 
doordachte ergonomische oplossingen. Zowel de benzine als de accu maaiers 
gemakkelijk te starten motoren met hoge specificaties en duurzame maaidekken en 
leveren elke keer een eerste klas maairesultaat af. Dus welk Husqvarna model u ook 
kiest, u kunt een maaier verwachten die robuust en betrouwbaar is en de resultaten 
voor een gezond, goed onderhouden gazon levert.

EEN  
PERFECTE 
MATCH VOOR 
UW GAZON
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GESTROOMLIJND MAAIEN
Achter- of zij-uitworp, beide maaisystemen hebben een hoge 
capaciteit en zijn zeer geschikt voor hoger en wilder gras dat 
niet vaak wordt gemaaid.

CONVENIENT HANDLING
The intuitive controls, easy to reach bails and ergonomically 
designed collectors are details that make our lawn mowers 
easy and convenient to use.

WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

GEMAKKELIJKE START
Husqvarna benzinemaaiers zijn gemakkelijk te starten, voor  
de meeste is niet eens een choke nodig. De accumaaiers zijn 
zelfs nog eenvoudiger – alleen ontgrendelen en de beugel 
naar beneden drukken!

GAZONMAAIERS

GEZONDE GAZONS
BioClip® – mulchen kan helpen om het gazon natuurlijk te 
bemesten, er komen voedingsstoffen vrij die goed zijn voor de 
groei en gezondheid van het gazon en de groei van onkruid 
tegengaan. BioClip® technologie is verkrijgbaar voor zowel 
benzine als accu machines.

STOP EN GO
De InStart™ functie die op een aantal van onze modellen zit, 
maakt starten gemakkelijker dan ooit. Druk de beugel omlaag 
en de motor start. Laat de beugel los en de motor stopt.

NETTE RESULTATEN
Een opvangbak voorkomt dat onkruid zich kan verspreiden  
en zorgt dat het gazon er netjes uitziet door blad en takjes te 
verzamelen zodat u een verzorgd resultaat achterlaat.
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Variabele snelheidsregeling

Met onze accumaaier kunt u stil, 
efficiënt maaien met opvang zonder 
een snoer dat kapot kan. Ideaal voor 
een klein of middelgroot gazon.

Centrale maaihoogte-instelling voor een 
gemakkelijke en praktische instelling

De hoogte is instelbaar met een hendel 
voor een beter gebruikerscomfort

Motoren met hoge specificaties 
van wereldleidende fabrikanten

InStart™ – start de motor door  
aan de beugel te trekken, stop 

hem door de beugel los te laten

Opvangprestaties van 
topklasse en een gemakkelijk 

hanteerbare opvangbak  
voor handig verwijderen, legen 

en vervangen

DUURZAAM 
COMPOSIET MAAIDEK
Het maaidek van de 200- en 
300-series is gemaakt van composiet-
materiaal dat speciaal voor Husqvarna 
is ontwikkeld. Het is uitzonderlijk 
duurzaam, licht en corrossiebestendig, 
het barst niet en is bestand tegen 
deuken en licht niet op door de zon. 
Het maaidek is dus vrijwel 
onverwoestbaar.

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.

GAZONMAAIERS

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!

WAAROM ZOU  
U EEN HUSQVARNA 
ACCUMAAIER KIEZEN? 
De accumaaiers van Husqvarna zijn stille, 
efficiënte opvangmaaiers die uitzonderlijk 
gemakkelijk te gebruiken zijn. Ideaal voor  
een middelgroot gazon of om stukken bij te 
werken waar een robotmaaier of zitmaaier  
niet bij kan. Aangedreven door dezelfde BLi 
accu’s als alle producten uit de Husqvarna 
Battery Series.
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OPBERGEN EN VERVOER
Bent u van plan uw maaier te vervoeren tussen uw huis en uw dealer voor een 
jaarlijkse onderhoudsbeurt? Dan moet u een compacte,  lichtgewicht maaier  
met opklapbare handgrepen overwegen.

AFMETING EN COMPLEXITEIT  
VAN UW GAZON
Hoe groter uw gazon, hoe meer  profijt u zult hebben 
van een zelfrijdende maaier met een breder maaidek. 
Een maaier met een smaller maaidek en variabele 
snelheid levert een betere manoeuvreer baarheid 
op als uw gazon veel nauwe passages heeft en 
obstakels waar u omheen moet maaien.

OPVANGEN OF VERSNIPPEREN
Als u de voorkeur geeft aan een net maairesultaat en het grasmaaisel wilt 
ver zamelen, raden we u aan een maaier met opvangbak te kiezen. Een 
maaier met BioClip® (versnipper-)functie levert echter een gezonder 
gazon op zonder dat u het gazon hoeft te bemesten of de opvangbak 
hoeft te legen, op voorwaarde dat u voldoende vaak maait. 

OLIE EN BRANDSTOF
Vol synthetische transmissie-/motorolie, aanbevolen voor de AWD-
voertuigen van Husqvarna. Uitzonderlijk stabiel bij zowel warme als koude 
temperaturen. Alkylaat brandstof speciaal ontwikkeld voor Husqvarna vier-
takt motoren. Met een doeltreffende ontsteking voor een gezonde motor 
en een minimum aan schadelijke uitlaatgassen.

GAZONMAAIERS

HOE U MOET STARTEN
Voor wie op zoek is naar een moeiteloze start, is een maaier met een elektrische 
starter of zelfs een accu een natuurlijke keuze – u hoeft alleen maar op de knop 
te drukken. De InStart™ functie die op een aantal van onze modellen zit, maakt 
starten zelfs nog gemakkelijker: Druk de beugel omlaag en de motor start. Laat 
de beugel los en de motor stopt.

ALL WHEEL DRIVE – MAAKT LASTIGE 
STUKKEN TOT IETS UIT HET VERLEDEN
De AWD-modellen zijn uitgerust om de meest uitdagende en inspannende 
tuinen aan te kunnen. Intuïtieve snelheidsregeling en rijvermogen op alle 
wielen betekenen dat steile hellingen en minder vaak gemaaide stukken 
tot het verleden gaan behoren. De snelle maaisnelheid, het brede maaidek 
en 3 maaimethoden om uit te kiezen zijn slechts enkele functies die een 
verschil voor uw gazon zullen maken.
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HUSQVARNA LC 356V 
Voor grote tuinen. Duurzaam, gelast stalen 
maaidek en gemakkelijk te starten OHC-motor.

Honda GCVx170, Opvangen / BioClip® /zijuitworp, 
maaibreedte 56 cm, maaihoogte 38 –108 mm. 
AutoWalk™ 2.

961 41 02-12 € 819

HUSQVARNA LC 356 AWD
All-wheel-drive prestaties van hoge klasse.  
Ideaal voor grote hellende tuinen en hoog gras. 
Innovatief AutoWalk™ 2 aandrijving.

Honda GCVx170, Opvangen / BioClip® /zijuitworp, 
maaibreedte 56 cm, maaihoogte 38 –108 mm. 
All-Wheel-Drive en AutoWalk™ 2.

961 41 02-20 € 1.139

HUSQVARNA LB 548S e
Soliede en stevige maaier voor middelgrote 
gazons met een motor met hoge specificaties, 
duurzaam maaidek en een handige zijwaarts 
 verstelbaar stuur.

Honda GCVx170, BioClip®, maaibreedte 48 cm, 
maaihoogte 30–60 mm. Zelfrijdend, één snelheid.

967 86 32-01 € 1.079

HUSQVARNA GX 560
Alle voordelen van een luchtkussenmaaier  
met het gemak van een krachtige benzinemotor. 
Voor grootschalig particulier en semi-professio-
neel gebruik.

Honda GCV160, werkhoek 45°, maaibreedte 
50,5 cm, maaihoogte 10 –30 mm. Lucht  kussen-
model.

964 00 06-01 € 999

HUSQVARNA LC 551SP
Hoog-presterende, betrouwbare, compacte 
maaier, ideaal voor professionals en particulieren. 
Professionele motor en grote brandstoftank.

Kawasaki FJ180KAI, Opvang / BioClip®/Achter 
uitworp, maaibreedte 51 cm, maaihoogte 
26 –74 mm. Zelfrijdend, één snelheid.

967 34 32-01 € 1.239

HUSQVARNA LB 553S e 
Ontworpen voor zwaar professioneel gebruik. 
Fantastische ergonomie en resultaten – zelfs  
bij nat weer. Heeft speciale easy-start functies.

Honda GCVx170, BioClip®, maaibreedte 53 cm, 
maaihoogte 27–65 mm. Zelfrijdend, één snelheid.

967 86 25-01 € 1.199

HUSQVARNA LC 451V
Betrouwbare, compacte maaiers met hoge 
prestaties, ideaal voor professionals en 
particulieren. Goede ergonomie en robuuste 
transmissie.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Opvang /  
BioClip®/achter uitworp, maaibreedte 51 cm, 
maaihoogte 26 –74 mm. Zelfrijdend, variabele 
snelheid.

967 09 95-01 € 1.119

HUSQVARNA LC 451S
Betrouwbare, compacte maaiers met hoge 
prestaties, ideaal voor professionals en 
particulieren. Goede ergonomie en robuuste 
transmissie.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Opvang /  
BioClip®/achter uitworp, maaibreedte 51 cm, 
maaihoogte 26 –74 mm. Zelfrijdend, één 
snelheid.

967 34 31-01 € 1.059

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Opvangmaaiers met hoge capaciteit en variabele 
snelheid. De LC 353VI heeft InStart™ voor 
moeiteloos starten en stoppen.

Briggs & Stratton 675EXI, Opvang/ BioClip®/
achter uitworp, maaibreedte 53 cm, maaihoogte 
25 –75 mm. Composite chassis. InStart™ 
(LC 353VI). Zelfrijdend, variabele snelheid. 

LC 353VI, 967 06 95-01 € 789

LC 353V, 967 06 94-01 € 689

HUSQVARNA LC 551VBP
Deze opvangmaaier met hoge specificaties en 
variabele snelheid, zijbeschermingsbumper  
en mesrem zit boordevol bruikbare functies  
om jarenlang productief te kunnen maaien.

Kawasaki FJ180KAI, Opvang / BioClip®/ Achter 
uitworp, maaibreedte 51 cm, maaihoogte 
26 –74 mm. Mes koppeling. Zelfrijdend,  
variabele snelheid. 

967 09 96-01 € 1.489

300-SERIES
Een uiteenlopende reeks gazon-
maaiers, die vermogen met 
 be hendigheid combineren. Voor 
diverse gazonafmetingen en ge-
bruikersprofielen. Goed uitgeruste 
maaiers met veel functies voor 
betere resultaten en gemakkelijke 
bediening. En allemaal hebben ze 
de klassieke Husqvarna kwaliteit 
en prestaties.

GAZONMAAIERS

500 SERIES
Voor professionals die heavy-duty, 
betrouwbare apparatuur willen. 
Een professionele versnellingsbak 
en motor leveren uitstekende 
prestaties, duurzaamheid en 
resultaten. Uitstekende ergonomie, 
zoals de handige rembeugels 
maken het eenvoudiger lang 
achter elkaar te werken.

400 SERIES
Voor particuliere gebruikers die 
apparatuur wensen met professio-
nele betrouwbaarheid voor frequent 
gebruik. Professionele versnellings-
bak en motoren leveren uit-
stekende prestaties, duurzaam-
heid en resultaten. Goede 
ergonomie, zoals de instelbare 
stuurbomen.

DOWNLOAD  
DE HUSQVARNA  
CONNECT APP!
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HUSQVARNA LB 348SI
Een stevige, zelfrijdende gazonmaaier met stalen 
maaidek, die is ontworpen voor fantastische mulch-
prestaties. Een stuur met een ergonomisch design 
en InStart™ voor moeiteloos starten en stoppen.

Briggs & Stratton 675EXI , BioClip®/zij-uitworp, 
maaibreedte 48 cm, maaihoogte 25 -70 mm. 
Instart™. Zelfrijdend, één snelheid

967 65 65-01 € 569

NIEUW

200-SERIES
De 200-series, die maaidekken 
van 47 en 53 cm heeft, is ideaal 
voor particulier gebruik. Deze 
gazonmaaiers zijn licht en 
gemakkelijk te bedienen, met 
 intuïtieve hendels en gemakkelijk 
te bereiken beugels. Het verstel-
bare stuur vergemakkelijkt 
 transport en opslag. 

HUSQVARNA LC 253S
Zelfrijdende opvangmaaier met gebruiksvriende-
lijke functies, een chassis van composietmateriaal 
en een breed maaidek.

Briggs & Stratton 650EXI, Opvang /Achter uitworp, 
maaibreedte 53 cm, maaihoogte 20–75 mm. 
Zelfrijdend, één snelheid.

967 06 93-01 € 639

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

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

967 66 29-01 € 609

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA LC 247SP / LC 247
Voor particulieren die professionele resultaten en 
een gemakkelijke bediening wensen. Autochoke 
voor makkelijk starten en een duurzaam composiet 
maaidek.

Briggs & Stratton 575EX/450e/450e, opvang/
achteruitworp, maaibreedte 47 cm, maaihoogte 
20 –75 mm. Zelfrijdend, één snelheid /duw (LC 247).

LC 247SP, 967 34 54-01 € 599

LC 247, 967 34 52-01 € 489

HUSQVARNA LB 253S / LB 248S
Stevige, zelfrijdende gazonmaaiers met stalen 
maaidek, die zijn ontworpen voor fantastische 
mulchprestaties. Een stuur met een ergonomisch 
design voor comfortabel maaien.

Briggs & Stratton 650EXI, BioClip®/Achter 
uitworp, maaibreedte 53/48 cm, maaihoogte 
25–70 mm. Zelfrijdend, één snelheid.

LB 253S, 967 65 64-01 € 519

LB 248S, 967 65 63-01 € 469

HUSQVARNA LB 246PI 
Lichtgewicht gazonmaaier met een duurzaam 
composiet maaidek, ontworpen voor fantastische 
mulchprestaties. Een stuur met een ergonomisch 
design voor comfortabel maaien. InStart™ voor 
moeiteloos starten en stoppen.

Briggs & Stratton 575iS, BioClip®, maaibreedte 
46 cm, maaihoogte 35–70 mm. InStart™. Duw.

967 66 61-01 € 459

*Wanneer er twee BLi200 accu's of één BLi300 accu gebruikt worden.

GAZONMAAIERS

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

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

967 86 20-01 € 749

Excl. accu en oplader

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

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

967 86 23-01 € 709

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Gazonmaaiers voor wie op zoek is naar eersteklas 
prestaties, met variabele snelheid, verstelbare, 
opklapbare handgreep en gemakkelijk te verstel-
len maaihoogte. LC 347VI is voorzien van InStart™ 
voor moeiteloos starten en stoppen.

Briggs & Stratton 675EXI /650EXI, Opvang /
achter uitworp, maaibreedte 47 cm, maaihoogte 
20 –75 mm. Composite chassis. InStart™ 
(LC 347VI). Zelfrijdend, variabele snelheid. 

LC 347VI, 967 06 92-01 € 739

LC 347V, 967 06 89-01 € 639
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100-SERIES
De Husqvarna 100-series bestaat 
uit een breed assortiment gazon-
maaiers. Van accu- en benzine-
maaiers tot gazonmaaiers waarbij 
de focus ligt op een grote capaci-
teit, laag gewicht, manoeuvreer-
baarheid en veel meer. Welk 
 model u ook kiest, u krijgt altijd 
Husqvarna kwaliteit.

DUWMAAIERS
Duwmaaiers zijn perfect voor 
kleine gazons en stukken die u 
minder vaak maait. Ze produceren 
geen emissie en zijn stil – goed 
nieuws voor uw buren. Daarnaast 
zijn ze ontworpen om hoog gras  
te maaien.

HUSQVARNA LC 141i
Handige accu-maaier voor particulier gebruik. 
Geen vloeibare brandstof of kabels nodig. 
Gemakkelijk te starten. Fantastische manoeu-
vreerbaarheid 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 540 / 54
Husqvarna handmaaiers zijn eenvoudig in gebruik, 
zijn duurzaam en geven uitstekende maairesul-
taten. Opvangbak als accessoire verkrijgbaar.

Maaibreedte 40 cm,maaihoogte 12–38 mm, 
maaihoogtestappen 4, 9,1/8,6 kg.

540, 964 94 40-01 € 159

54, 964 91 40-52 € 119

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Eenvoudig te gebruiker maaier, geschikt voor de 
wat kleinere tuinen. Een stevig stalen maaidek, 
soft.grip handgreep en centrale instelling van  
de maaihoogte.

Briggs & Stratton 450e, Opvang/Achter uitworp, 
maaibreedte 40 cm, maaihoogte 25–75 mm. 
Zelfrijdend, één snelheid /duw.

LC 140S, 967 63 68-01 € 399 

LC 140, 967 63 67-01 € 369

HUSQVARNA LC 141C
Handige maaier voor particulier gebruik. Met 
elektriciteitssnoer – er is geen vloeibare brand-
stof nodig. Gemakkelijk te starten. Fantastische 
manoeuvreerbaarheid dankzij het compacte 
maaidek.

Elektrisch, 1800 W, Opvang /Achteruitworp, maai-
breedte 41 cm, maaihoogte 25–75 mm. Duw.

967 09 93-01 € 299

HUSQVARNA LB 146P
Lichtgewicht gazonmaaier met een duurzaam 
composiet maaidek, ontworpen voor fantastische 
mulchprestaties. Een stuur met een ergonomisch 
design voor comfortabel maaien. 

Briggs & Stratton 500e, BioClip®, maaibreedte 
46 cm, maaihoogte 35–70 mm. Duw.

967 65 62-01 € 359

NIEUW

GAZONMAAIERS

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 
overzicht, geoptimaliseerd mes voor mulchen en 
een fantastische manoeuvreer baarheid 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 DBS51
Een robuuste machine, ontworpen voor het maaien 
van hoog gras en kleinere struiken. Het ontwerp is 
gericht op betrouwbaarheid, manoeuvreerbaarheid 
en ergonomie om de beste voorwaarden voor de 
gebruiker te creëren. Hoge maaicapaciteit en een 
gemakkelijk te gebruiken centrale maaihoogte-in-
stelling vanaf het handvat. Zelfrijdend met grote ach-
terwielen voor goede grip en draaibaar voorwiel voor 
optimale hantering.

Maaibreedte 51 cm, werkhoogte 60 -120 mm, 
58,5 kg.

967 63 72-01 € 1.049 

* Bij gebruik van een enkele BLi300-accu.

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 gazoncon-
dities, opvangen/achteruitworp. Maaibreedte 
41 cm, maaihoogte 25 –75 mm. Zelfrijdend,  
variabele snelheid .

967 09 92-01 € 559

Excl. accu en oplader
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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 gazon-
condities. Werkbreedte 37,5 cm, werkdiepte  
-10 mm tot +5 mm.

967 92 22-01 € 349

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA S138C 
Een betrouwbare, lichtgewicht, elektrische 
verticuteermachine met dubbelfunctie. Makkelijk 
op te bergen en te transporteren dankzij het 
compacte design en de opvouwbare handgreep.

Werkbreedte 37,5 cm, werkdiepte -10 mm  
tot +5 mm.

967 92 23-01 € 229

VERTICUTEERMACHINE
Onze krachtige, compacte 
verticuteermachines zijn 
ontworpen met het oog op 
gebruiksgemak. Dankzij het 
intuïtieve toetsenbord, de 
optionele collectie-mogelijkheid  
en de mogelijkheid zowel te 
beluchten als teontmossen, 
vormen ze uw perfecte partner 
voor het voor- én naseizoen.
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SCHONER MET 
MINDER WATER

Voor alle schoonmaakklussen rondom het huis en in de tuin bezit de eigen reinigingsvloeistof 
van de natuur ongekende krachten. Met de reeks Husqvarna hogedrukreinigers zult u zien dat 
de wasprestaties van water bijna niet te verslaan zijn als ze worden gecombineerd met slimme 
technologische oplossingen. Met vers water moeten we altijd zuinig zijn en de Husqvarna  
hogedrukreiniger verbruikt ongeveer 80 % minder water voor een klus in vergelijking met een 
normale slang.

HOGEDRUKREINIGERS
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WAT U KRIJGT EN  
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HOGEDRUKREINIGERS

KRACHTIGE REINIGING
Met een hoge werkdruk, verstelbare spuitmonden en slimme 
dosering van wasmiddel leveren de Husqvarna hogedrukrei-
nigers maximale schoonmaakresultaten met een minimaal 
gebruik van water.

EFFICIËNT WERK
De spuitlans is ergonomisch ontworpen en de draaikoppelingen 
voorkomen dat de extra lange, flexibele hogedrukslang verstrikt 
raakt. De trigger start en stopt de motor automatisch.

HANDIG TRANSPORT EN OPSLAG
Door het compacte design, de grote wielen en de draaghand-
greep kunt u zich met gemak door de tuin bewegen. De 
spuitlans, slang en elektriciteitskabel worden gemakkelijk  
op de machine zelf opgeborgen.

FANTASTISCHE VEELZIJDIGHEID
Gebruik uw Husqvarna hogedrukreiniger met oppervlakte-
reinigers, slang met borstelset, een schuimspuit of één van  
de vele andere accessoires die uw schoonmaakklus 
 eenvoudiger kunnen maken.

ROBUUST DESIGN
Alle Husqvarna hogedrukreinigers worden gemaakt met hoog-
kwalitatieve componenten voor een lange levensduur. De 
grotere modellen hebben kenmerken als een inductiemotor, 
koperen pompkop en slangen met staalversterking.

FLEXIBELE HOGEDRUKSLANGEN
Elke serie is uitgerust met een flexibele hogedrukslang van 
hoge kwaliteit om in de war raken te voorkomen. De met staal 
versterkte hogedrukslang heeft een rubberen mantel en stalen 
versterkingen om duurzaamheid te bieden, maar wel de 
flexibiliteit te behouden.
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ACCESSOIRES

1. OPPERVLAKTEREINIGER SC 400

590 65 78-01 € 95

2. OPPERVLAKTEREINIGER SC 300

590 65 79-01 € 45

 
3. SCHUIMSPUIT FS 300 

590 66 04-01 € 30

4. DRAAIENDE BORSTELSET 

590 66 06-01 € 65

5. AUTOWASSET 

590 66 07-01 € 65 

6. LEIDING SCHOONMAAKSLANG

590 66 10-01, 15 m € 90

 
STEEN- EN HOUTREINIGER 

590 66 12-01 € 15 

AUTOREINIGER EN WAX

590 66 13-01 € 15

GEBOGEN SPUITLANS 

590 66 11-01 € 65

AFZUIGSLANG 

590 65 97-01 € 50

ANTI-TERUGLOOPKLEP 

590 65 95-01 € 60

WATERFILTER 

590 65 93-01 € 12

VERLENGSLANG, MET TEXTIEL VERSTERKT 

590 66 08-01, 8 m € 60 

VERLENGSLANG, MET STAAL VERSTERKT 

590 66 09-01, 10 m € 100

WATERZUIGMOND 

590 66 05-01 € 30 

O-RING SET 

591 10 64-01 € 15 

HOGEDRUKREINIGERS

Het indrukken van de hendel is perfect 
aangepast aan uw vingers. Dit betekent 
minder inspanning en meer comfort voor 
uw hand, vooral tijdens langdurig gebruik.

Extra lange slang voor groter 
bereik en efficiënt werken

Metalen pomp voor  
grotere betrouwbaarheid  

en levensduur

Aluminium draaggreep

Lange spuitlans maakt  
een ergonomische 
werkhouding mogelijk

Slanghaspel om de slang  
makkelijk en efficiënt op te bergen 

met makkelijke oprolfunctie

Aluminium 
telescopische steel

Een inductiemotor 
combineert fantastische 
prestaties met een hoge 

duurzaamheid

Kabelopslag op de 
machine maakt snel 
werken mogelijk en 
voorkomt dat de kabel 
in de war raakt

Twee mondstukken  
en een schuimspuit 

worden meegeleverd

Een automatische 
uitschakeling stopt  
de motor wanneer  
u de hendel loslaat

De spuitlans heeft dubbele draaifuncties en 
snelkoppelingen voor slang, mondstukken en 
accessoires voor maximale efficiëntie en comfort

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.



101

400-SERIES
Een reeks extra grote, volledig 
uitgeruste hogedrukreinigers die 
de beste prestaties en levensduur 
bieden. Gemaakt voor de lastigste 
schoonmaakklussen, waaronder 
campers en andere grote 
voertuigen, gevels en huizen. 
Drukcontrole maakt een optimale 
aanpassing en minimaal water-
verbruik mogelijk. Inclusief twee 
mondstukken.

300-SERIES
Een reeks krachtige hogedrukrei-
nigers met hoge prestaties en 
een lange levensduur. Het doel-
matige ontwerp biedt uitstekende 
resultaten tijdens veeleisende 
klussen zoals middelgrote  
voertuigen en stenen muren. 
Grote wielen en een aluminium 
tele scopische handgreep voor 
 gemakkelijk transport. Twee 
mondstukken en één schuimspuit 
worden meegeleverd.

200-SERIES
Een allround reeks hogedrukrei-
nigers met een krachtig en doel-
matig design, ideaal voor de 
meeste schoonmaakklussen  
rond het huis en in de tuin. Twee 
draaifuncties voor aanpassing 
van het mondstuk en een snel-
bevestiging om verwarring te 
voorkomen. Twee mondstukken 
en één schuimspuit worden 
 meegeleverd.

100-SERIES
Onze meest compacte reeks 
 hogedrukreinigers ontworpen 
voor eenvoudige schoonmaak-
klussen zoals terrassen en tuinap-
paratuur. Opslag van accessoires, 
slanghaspel en opslag van de 
elektriciteitskabel op de machine 
maken de bediening efficiënt. 
Twee mondstukken en één 
schuimspuit worden meegeleverd.

HUSQVARNA PW 360
Een hogedrukreiniger met echt hoge prestaties 
en hoge specificaties met een extra lange met 
staal versterkte hogedrukslang. Comfortabele 
Low Force greep en inductiemotor voor nog 
betrouwbaardere prestaties. Een lange spuitlans 
voor een nog betere ervaring.

Max, druk 160 bar, waterflow 410-500 l /u, 
2300 W, slanglengte 10 m.

967 67 78-01 € 409

HUSQVARNA PW 235R
Robuuste allround hogedrukreiniger met afstands-
bediening zodat het gemakkelijk is om tijdens het 
werk de benodigde druk in te stellen. Aluminium 
pomp voor een lange levensduur. 

Max, druk 135 bar, waterflow 350-520 l /u, 
1800 W, slanglengte 8 m.

967 67 75-01 € 239

HUSQVARNA PW 125
Compacte en lichtgewicht hogedrukreiniger, 
ideaal voor het makkelijk en handig schoonmaken 
van tuinmeubels en hekken. 

Max, druk 125 bar, waterflow 320-460 l /u, 
1500 W, slanglengte 7 m.

967 67 64-01 € 139

HUSQVARNA PW 460
Extra grote krachtige hogedrukreiniger met een 
koperen pompkop en zuigers met keramische 
coating voor uitstekende duurzaamheid en lang-
durige prestaties. Interne wasmiddeltank met 
bediening op front.

Max, druk 160 bar, waterflow 570–650 l /u, 
3300 W, slanglengte 15 m.

967 67 80-01 € 639

HUSQVARNA PW 350
Hogedrukreiniger met hoge prestaties ontworpen 
voor veeleisende klussen. Met Low Force greep, 
inductiemotor en een lange spuitlans.

Max, druk 150 bar, waterflow 420-500 l /u, 
2100 W, slanglengte 9 m.

967 67 77-01 € 339

HUSQVARNA PW 235
Robuuste allround hogedrukreiniger met doelmatig 
ontwerp. Aluminium pomp voor een lange 
levensduur.

Max, druk 135 bar, waterflow 350-520 l /u, 
1800 W, slanglengte 8 m.

967 67 74-01 € 179

HUSQVARNA PW 450
Extra grote krachtige hogedrukreiniger met 
koperen pompkop voor uitstekende prestaties 
gedurende een lange periode. Interne 
wasmiddeltank met bediening op front. 

Max, druk 150 bar, waterflow 540-610 l /u, 
2900 W, slanglengte 13 m.

967 67 79-01 € 569

HUSQVARNA PW 345C
Hogedrukreiniger met hoge prestaties ontworpen 
voor veeleisende klussen. Opslag elektriciteits-
kabel met snelsluiting en een slang met snelkop-
peling voor minder voorbereidingstijd.

Max, druk 145 bar, waterflow 420-550 l /u, 
2400 W, slanglengte 8 m.

967 67 76-01 € 289

HOGEDRUKREINIGERS
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SCHOONMAKEN 
MET KRACHT.  
ELKE KEER WEER.

De Wet & Dry stofzuigers van Husqvarna zijn gemaakt voor de robuuste prestaties en 
duurzaamheid die je nodig hebt om alle soorten vuil, stof, afval en bladeren weg te werken. 
Krachtige prestaties, intuïtieve bediening, veelzijdigheid (niet in het minst dankzij de vele 
beschikbare accessoires), slimme opslag en gemakkelijk transport zorgen ervoor dat  
de machine goed voorbereid is voor zware schoonmaakklussen, én ook voor speciale 
toepassingen zoals met elektrisch gereedschap.

STOFZUIGERS
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WASBAAR PET-FILTER
Het filter is ontwikkeld voor een extra lange levensduur en dat 
betekent lagere kosten voor u. Hetzelfde filter wordt gebruikt 
voor zowel natte als droge toepassingen en garandeert hoge
filterprestaties.

TILHANDVAT CONTAINER
Door het tilhandvat is de container supergemakkelijk te legen. 
Maak eenvoudig de bovenkant los en leeg de inhoud.

FLEECE FILTERZAK
De duurzame en slimme fleece filterzak geeft een hogere 
filtratie en er komt minder stof vrij tijdens het legen. Het maakt 
het legen gemakkelijker en efficiënter.

BLAASFUNCTIE UITLAAT
De zuigslang kan aangesloten worden op de uitlaat waardoor 
de machine ook als blazer gebruikt kan worden. Dit is handig 
voor het schoonmaken van kleine ruimtes en gereedschappen, 
wegblazen van bladeren en ander vuil.

OPSLAG ACCESSOIRES
Alle meegeleverde onderdelen, zoals de slang, netsnoer en 
mondstukken hebben hun eigen opbergplek in de stofzuiger. 
De opslag kost zo minder ruimte en er is minder kans dat  
u iets kwijt raakt.

UITSTEKENDE MANOUVREERBAARHEID
Door de grote en stevige wielen staat de stofzuiger stabiel  
op de grond. En met de 360° zwenkwielen heeft u overal  
een uitstekende manoeuvreerbaarheid.

STOFZUIGERS
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SNEL EN SIMPEL FILTERREINIGEN
Het semi-automatische filterreinigingssysteem helpt  
u om met een druk op de knop het filter schoon en goed 
functionerend te houden. Door de inlaat van het mondstuk 
te blokkeren wordt er een onderdruk in de container 
gecreëerd. Wanneer u vervolgens op de knop drukt, 
activeert u een luchtpuls die vuil en afval, die het filter 
blokkeren, wegblaast.

GAAT AAN EN UIT 
WANNEER DAT NODIG IS
Het 325 model heeft een stopcontact met een 
handige start/stopfunctie die u helpt de omgeving 
schoon te houden tijdens het werken met een 
elektrisch gereedschap dat voor vuil of stof zorgt.  
De automatische start/stopfunctie activeert de 
machine wanneer een elektrisch gereedschap gebruikt 
wordt. Wanneer het elektrische gereedschap wordt 
uitgezet, gaat de stofzuiger nog 5 seconden door  
om de stofzuiger slang leeg te maken. 

Slimme opslag voor zuigslang, 
netsnoer en mondstuk

Sluit de slang aan op de 
uitlaat en maak van de 

machine een blazer

Stevige wielen en 360° 
zwenkwielen voor uitstekende 
manoeuvreerbaarheid

Aluminium buizen. 
Lichtgewicht en duurzaam.

Stopcontact met automatische 
start/stopfunctie voor gebruik  
met elektrisch gereedschap

Variabele snelheids-
regeling om de zuig-
kracht voor de onder-
handen taak in te 
stellen

Semi-automatisch 
filter voor langere 
bedrijfstijd

STOFZUIGERS

ALLES WAT U WENST 
ZIT ER AL BIJ
De accessoires die bij de 220 en 350 stofzuigers 
worden meegeleverd, zijn een duurzame zuigslang 
en -handvat, aluminium verlengingsbuizen, een 
universeel mondstuk van 300 mm voor natte  
en droge vloeren, een universeel mondstuk van  
115 mm voor meubels en een smal mondstuk van 
300 mm. Bij de 325 stofzuiger krijgt u ook een 
mondstukadapter om de zuigslang op uw 
elektrische gereedschap aan te sluiten.
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300 SERIES
Ideaal voor veeleisend gebruik in omgevingen 
met veel vuil en stof. Ook ontwikkeld om samen 
te gebruiken met uw elektrisch gereedschap, 
met de intuïtieve start/stopfunctie die de 
zuiging optimaliseert dankzij de variabele 
snelheidsregeling en de aan/uitfunctie. 

200 SERIES
De 200 series, die is ontwikkeld voor dage-
lijks gebruik en basis schoonmaakwerkzaam-
heden biedt robuust gemak in een compact  
en gemakke lijk te transporteren pakket.  
Ideaal voor schoonmaken in garages en bij 
verbouwingen.

HUSQVARNA WDC 325L
Een compacte Wet & Dry stofzuiger van 25 liter die 
uitstekende prestaties en duurzaamheid biedt voor basis 
schoonmaakwerkzaamheden maar ook voor meer 
veeleisende toepassingen. Sterke en betrouwbare 
zuigprestaties, intuïtieve bediening, wasbaar PET-filter, slimme 
opslag, start/stopfunctie en variabele snelheidsregeling. 
Gecertificeerd voor stofklasse L.

1200 W, 25 liter, slanglengte 3,5 m.

967 90 81-01 € 275

HUSQVARNA WDC 220 

Een compacte Wet & Dry stofzuiger van 20 liter die  
hoge prestaties en duurzaamheid biedt voor de basis 
schoonmaakwerkzaamheden. Sterke en betrouwbare 
zuigprestaties, intuïtieve bediening, wasbaar PET-filter  
en slimme opslag. 

1000 W, 20 liter, slanglengte 2,5 m.

967 90 79-01 € 179

STOFZUIGERSNIEUW

NIEUW

ACCESSOIRES

1. FLEECE FILTERZAKKEN
Bij een nieuwe machine wordt één fleece filterzak 
meegeleverd. Filterzakken zijn als accessoire in 
sets van vijf leverbaar.

594 96 60-01 € 20

2. PET-FILTER
Bij een nieuwe machine wordt een wasbaar PET-
filter meegeleverd. PET-filters ter vervanging zijn 
als accessoire leverbaar.

594 96 59-01 € 40

3. AUTO/BORSTELSET
Een set van 3 opzetstukken voor grotere inzet-
baarheid: een ronde borstel, een stofborstel en 
een rubber mondstuk.

594 96 61-01 € 50

4. WISSEL-VLOERMONDSTUK
Het handige vloermondstuk is perfect voor het 
zuigen van vloeren en kleden dankzij de 
duomodus.

594 96 62-01 € 40

5. UNIVERSEEL WET&DRY VLOERMONDSTUK
Vervangend standaard 300 mm mondstuk 
(meegeleverd bij WDC 325L en WDC 220).

594 96 66-01 € 20

6. MONDSTUKADAPTER
Adapter voor de aansluiting van elektrisch 
gereedschap of andere mondstukken (voor 
andere werkhoudingen). Verwijder gewoon het 
handvat van de zuigslang en bevestig de adapter. 
De adapter wordt meegeleverd bij de WDC 325L. 
Let er op dat de automatische aan/uitfunctie niet 
aanwezig is op de WDC 220.

595 01 42-01 € 12

7. ROESTVRIJ STALEN TELESCOPISCHE BUIS
De roestvrij stalen telescopische buis zorgt voor 
extra duurzaamheid en flexibiliteit bij zwaardere 
werkzaamheden.

594 96 71-01 € 50
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De Husqvarna grondfrezen, ontworpen om tegen een stootje te kunnen, zijn gemaakt  
voor jarenlang intensief gebruik. Het comfortabele stuur systeem en de bijeen geplaatste 
bedieningen maken ze gemakkelijk om mee te werken. Het tegen de klok in draaiende 
systeem bewerkt de grond zeer efficiënt en met gemak.

NIEUWE  
AARDE IN ZEER 
KORTE TIJD

GRONDFREZEN
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GRONDFREZEN

BETROUWBAAR VERMOGEN
De motoren met hoge specificaties geven u een betrouwbaar 
vermogen en lage emissie tijdens gebruik.

GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Het duurzame en verwijderbare transmissiehuis met smeer-
nippel betekent een betrouwbare bedrijfstijd gedurende vele 
jaren én gemakkelijk onderhoud.

PRETTIG WERKEN
Het ergonomisch ontworpen stuur met soft grip en 
gemakkelijk bereikbare bedieningen maakt comfortabel 
werken mogelijk.

DIEPE OF OPPERVLAKKIGE BEWERKING
De freesmessen met helicoil draaien tegen de klok in en frezen 
de aarde zelfs in moeilijke omstandigheden. Deze oplossing 
zorgt dat de frezen zowel zware grond in de diepte kunnen 
bewerken als de bovenlaag voorbereiden voor een zaaibed.

GEMAAKT OM LANG MEE TE GAAN
Alle componenten in onze grondfrezen zijn van de hoogste 
kwaliteit en grondig getest om voor optimale duurzaamheid  
te zorgen.

FANTASTISCHE VEELZIJDIGHEID
Door het brede assortiment accessoires kunnen bijna al onze 
grondfrezen voor veel verschillende taken gebruikt worden.



108

GRONDFREZEN ZEER EENVOUDIG  
TE BEDIENEN GRONDFREZEN
Prima om de aarde te bewerken op kleine oppervlakken en 
tuinen of in tuinen met vele krappe hoeken. Een grondfrees 
helpt u bij diverse taken in de tuin. Door een accessoire  
te plaatsen kunt u harken, kantensnijden, verticuteren, 
aanaarden en ook ploegen. Werkbreedte van 24 tot 90 cm  
en werkdiepte van 15 tot 30 cm.

GRONDFREZEN HEAVY-DUTY FREZEN MET 
INDRUKWEKKENDE CAPACITEIT
Op grote en open stukken land krijgt u met een grondfrees de 
kracht om zeer efficiënt dicht opeengepakte aarde te bewerken. 
De hantering is comfortabel dankzij het ergonomische ontwerp. 
Het contragewicht vergroot het gewicht op de wielen en 
verbetert het evenwicht voor een veilige en stabiele werking. 
Werkbreedte van 43 tot 53 cm en werkdiepte van 15 tot 18 cm.

Opklapbaar en volledig 
instelbaar stuur

Gewasbescherming

Opklapbaar 
transportwiel

Freesmessen met helicoil zorgen voor  
makkelijke werking in zware omstandigheden

Contragewicht

Tegen de rijrichting  
in draaiende messen

Aandrijfwielen met chevron banden voor optimale grip

Sequentiële 3-versnellingsbak

Eén versnelling vooruit en één achteruit, voor 
gemakkelijke bediening

Ergonomisch ontworpen stuurboom met comfortabele 
soft-grip en makkelijk bereikbare bedieningen

Kleine oppervlakken

Fantastische veelzijdigheid

Gemakkelijk te gebruiken

Grote terreinen

Comfortabele werking

Lange werkdagen

HAAL MEER UIT UW GRONDFREES
Het brede assortiment accessoires geeft onze grondfrezen hun veelzijdigheid. De mogelijkheden  
zijn bijna onbe perkt. Een verticuteerhark, aanaardploeg, onkruidhark, kantensnijder en beluchter  
kunnen u samen met uw frees helpen uw aarde voor te bereiden met efficiënt gebruik van uw tijd  
en een minimale inspanning.

VERTICUTEERHARK 
Krijg een prachtig gazon door het mos te 
verwijderen met dit verticuteeraccessoire.  
Past op TF 120 en T300RH.

T300RH, 967 99 16-15 € 149

TF120, 967 99 18-15

KANTENSNIJDER
Gebruik uw frees om randen bij te werken  
met de kantensnijder. U krijgt sneller en met 
minder inspanning mooie duidelijke randen.  
Past op T300RH.

967 99 16-30 € 96

BELUCHTER
Maakt gaten in het gazon zodat lucht en mest-
stoffen kunnen binnendringen. Past op T300RH.

967 99 16-25 € 149 

ONKRUIDGEREEDSCHAP
Met dit speciaal ontworpen gereedschap  
kunt u zeer efficiënt onkruid uit uw groente-  
en bloemenbedden halen. Past op T300RH.

967 99 16-02 € 85

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.

GRONDFREZEN
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HEAVY DUTY GEBRUIK
Ontworpen voor gebruik op dicht 
opeengepakte aarde en gazons. 
Met aangedreven wielen en 
tegengesteld draaiende pennen 
maken deze machines de aarde 
zeer doeltreffend los.

KLEINE TUINFREZEN
Geschikt voor kleinere karweien  
in de tuin, zoals het voorbereiden 
van bloembedden en de moestuin. 
Ze worden door de freesmessen 
voorwaarts bewogen. Deze model-
len zijn perfect voor kleine tuinen 
en kunnen worden uit gerust met 
accessoires voor verschillende 
klussen in de tuin.

HUSQVARNA TR 530
Onze grootste frees voor tuin- en grondeigenaren. 
Uitstekende resultaten op dicht opeengepakte 
aarde en oude gazons. Tegengesteld draaiende 
freesmessen en grote wielen.

Kohler CH 270, ketting /handmatig, werkbreedte 
53 cm en werkdiepte ≈ 16,5 cm. 

960 91 00-33 € 2.029

HUSQVARNA TR 430 DUAL
Voor tuin- en grondeigenaren. Dubbele tegenge-
steld draaiende freesmessen. 

Kohler Courage, ketting /handmatig, werkbreedte  
43 cm en werkdiepte ≈ 16,5 cm. 

960 91 00-34 € 1.779

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Veelzijdige frees om thuis in de tuin te werken.  
Eenvoudig te bedienen en transporteren dankzij 
het lage gewicht. Sterke wormoverbrenging.

Honda GX25, wormoverbrenging/handmatig, 
werkbreedte 24 cm en werkdiepte ≈ 15 cm. 

967 33 01-01 € 589

HUSQVARNA TR 430
Krachtige grondfrees voor tuin- en grondeigena-
ren. Ideaal voor dicht opeengepakte aarde en oude 
gazons. Tegengesteld draaiende freesmessen en 
grote wielen.

Kohler Courage, ketting /handmatig, werkbreedte 
43 cm en werkdiepte ≈ 16,5 cm. 

960 91 00-32 € 1.449

HUSQVARNA TF 435P / TF 435
Hoogpresterende grondfrees met betrouwbare, 
gemakkelijk te starten motor. Twee versnellingen 
vooruit en één achteruit. Verstelbaar stuur  
voor extra flexibiliteit. De TF 435P heeft een 
pneumatische in- en uitschakeling.

Honda GP160, Ketting /pneumatische /Ketting /
handmatige transmissie, werkbreedte 80 cm, 
werkdiepte ≈ 30 cm.

TF 435P, 96710 13-01 € 1.169

TF 435, 967 10 12-01 € 1.069

HUSQVARNA TF 225 
Eenvoudige, handige frees die gemakkelijk te 
manoeuvreren is. Stille, makkelijk te starten motor. 
Met gewasbescherming en verstelbaar stuur.

Rato R180 motor, Ketting/handmatige transmissie, 
werkbreedte 60 cm, werkdiepte ≈ 25 cm.

967 10 09-01 € 649

HUSQVARNA TF 120 
Basic, handige frees voor de particuliere tuin die 
gemakkelijk te manoeuvreren is. Een moshark als 
accessoire. Opklapbaar stuur en transportwiel.

Rato R180 motor, Ketting/handmatige transmissie, 
werkbreedte 46 cm, werkdiepte ≈ 15 cm.

967 10 08-01 € 539

HUSQVARNA TF 335 
Manoeuvreerbare frees met krachtige motor  
en 2 versnellingen vooruit en 1 achteruit voor 
gemakkelijke bediening. Standaard geleverd  
met gewasbescherming en verstelbaar stuur.

Briggs & Stratton CR950, Ketting /handmatige /
pneumatische transmissie, werkbreedte 80 cm, 
werkdiepte ≈ 30 cm.

967 10 11-01 € 799

1. AARDAPPELOOGSTPLOEG
Krijg een prachtig gazon door het mos te 
verwijderen met dit verticuteeraccessoire.

TF 536, 579 48 75-01 € 75 

TF 435 / TF 435P / TF 325, 579 48 71-01 € 62

2. AANAARDPLOEG MET METALEN WIELEN
Accessoire dat helpt bij het telen van aardappels 
en ze beschermt tegen onkruid en daglicht. Past 
op TF 536, TF 435, TF 335, TF 325 en TF 225.

966 54 52-01 € 226

3. PLOEG MET RUBBEREN WIELEN
Complete ploeg en wielenset waarmee u over  
de aarde kunt rijden om rijen te maken en onkruid 
onder te spitten. Past op TF 536, TF 435 en TF 335.

TF 536, 967 99 57-06 € 1.229

TF 435 / TF 435P, 579 48 61-01 € 399

4. RUBBEREN WIELEN
Met een wielenset kan de grondfrees worden 
aan gepast en gebruikt als tractor met twee wielen.

TF 536, 579 48 73-01 € 579

TF 435P / TF 435, 579 48 72-01 € 52
 

5. SNEEUWSCHUIF
Brede, stabiele sneeuwschuif om bijvoorbeeld 
paden en garage-opritten te vegen. Past op  
TF 536, TF 435P en TF 435.

581 82 99-01 € 499 

GRONDFREZEN



110

Hoeveel prestaties u ook nodig heeft, er is altijd een hoogkwalitatieve Husqvarna 
sneeuwblazer die het werk kan doen. In ons nieuwe gamma, met de 100-, 200- en 
300-series, vindt u de prestaties die u nodig heeft. De 100-series maakt gebruik van  
een eentrapssysteem, dat in staat is redelijke hoeveelheden verse sneeuw te ruimen.  
De 200- en 300-series gebruiken daarentegen het tweestapssysteem dat in staat  
is om ook diepe, zware sneeuw te ruimen.

HOGE PRESTATIES  
BIJ LAGE 
TEMPERATUREN

SNEEUWBLAZERS
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WAT U KRIJGT EN  
HOE WE DAT DOEN

SNEEUWBLAZERS

UITSTEKENDE MANOEUVREERBAARHEID
Gemakkelijke stuurbekrachtiging waarmee u elk wiel/rupsband 
apart kunt besturen voor bochten tot 180º.

PRESTEERT ALTIJD
Bediening via een joystick op het gebruikerspaneel. Variabele 
aandrijving vooruit en achteruit verbetert de wendbaarheid, 
waardoor u optimale prestaties krijgt onder wisselende 
omstandigheden.

LANGE WERKDAGEN
Met de heldere LED-lampen is het mogelijk om ook ’s ochtends 
vroeg en ’s avonds laat sneeuw te ruimen.

FANTASTISCHE VEELZIJDIGHEID
We hebben sneeuwblazers voor verschillende toepassingen. 
De machines met eentrapssysteem zijn uitstekend voor 
bijvoorbeeld paden, terwijl de machines met een tweetraps-
systeem u helpen om zeer efficiënt grote oppervlakken 
sneeuwvrij te maken.
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TWEETRAPSSYSTEEM  
EFFICIËNT SNEEUWRUIMEN MET 
EERSTEKLAS RESULTATEN
Met het tweetrapssysteem bent u in staat om efficiënt 
grote hoeveelheden sneeuw te ruimen. De sneeuw 
wordt door een krachtige vijzel in de kast gevoerd en 
vervolgens door een rotor uit de uitworp geblazen. 
Dit is de beste oplossing voor grotere en openbare 
terreinen. 

EENTRAPSSYSTEEM 
COMPACT EN GEMAKKELIJK  
TE GEBRUIKEN
De met multiplex versterkte zuigerbladen vegen 
zeer efficiënt de sneeuw met direct contact met 
de grond. Een uitstekende oplossing voor garage-
opritten, rond de tuiningang en op paden.

Ledlampen

Elektrische starter

Snelsluiting 
opklapbaar stuur

Dubbele 
ledverlichting

Rotator uitworp met afstandsbediening

Easy access fuel tank

De rubberen zuiger en sneeuwschuif 
zijn ontworpen voor optimaal en 
zorgvuldig sneeuwruimen op een 
harde ondergrond

Verstelbare deflecteur

Stuurbekrachtiging

Elektrische starter –  
U hoeft de machine alleen maar 
op een stopcontact aan te sluiten 
en u start de motor met een 
simpele druk op de knop

Handgreep verwarming

Hendelbediende deflecteur

Grote terreinen

Comfortabele werking

Lange werkdagen

Kleine, nauwe terreinen

Gemakkelijke bediening

Lange werkdagen

ONTWORPEN VOOR MAXIMAAL 
COMFORT EN BRUIKBAARHEID
De hendels en bedieningen zijn ontworpen voor maximaal comfort en 
bruikbaarheid. Hierdoor kunt u flexibel en efficiënt sneeuwruimen.

Niet alle vertoonde eigenschappen zijn op alle modellen verkrijgbaar.

SNEEUWBLAZERS

Loop-handgreep

Riemsysteem met  
hoge capaciteit

Met riemen vast  
te zetten

Hoogte-instelbare handgreep
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UW PAD
De ST 100-series is ontworpen 
voor particulieren die een com-
pacte, gemakkelijk te gebruiken 
en efficiënte sneeuwblazer nodig 
hebben om vers gevallen sneeuw 
van garage-opritten en smalle  
paden te verwijderen.

UW OPRIT
De ST 200-series is ontworpen 
voor particulieren die een grote 
blaascapaciteit met een twee-
trapssysteem nodig hebben  
om lange opritten en padden te 
ontdoen van alle soorten sneeuw.

STUURBEKRACHTIGING MAAKT 
MANOEUVREREN MAKKELIJKER
De stuurbekrachtiging maakt het zo veel gemakkelijker om met een grote 
sneeuwblazer een bocht te maken. Het werk wordt efficiënter, leuker en 
minder inspannend. Als u veel bochten moet maken om de sneeuw van  
uw oprit of pad te ruimen, moet u een investering in een sneeuwblazer  
met deze functie overwegen. Stuurbekrachtiging zit standaard op model 
Husqvarna ST 227P en hoger.

SNEEUWBLAZERS

HUSQVARNA ST 131
De ST131 is compact, voorzichtig met de onder-
grond en gemakkelijk te starten en geschikt voor 
sporadisch gebruik in verse 5–20 cm diepe 
sneeuw op opritten en paden. 

Husqvarna motor, zuigsysteem, werkbreedte 
53 cm.

961 81 00-13 € 769

HUSQVARNA ST 230P
Ideaal voor particulieren die sneeuw willen 
opruimen van grote opritten en looppaden. 
Stuurbekrachtiging en extra grote banden  
voor eenvoudige bediening.

Husqvarna motor, wrijvingskoppeling, 
werkbreedte 76 cm, stuurbekrachtiging

961 91 00-90 € 2.549

HUSQVARNA ST 227P
Ideaal voor particulieren om alle soorten sneeuw 
weg te halen van grote opritten en paden. Stuur-
bekrachtiging en extra grote banden voor 
eenvoudige bediening.

Husqvarna motor, wrijvingskoppeling, werkbreedte 
68 cm, stuurbekrachtiging.

961 91 00-88 € 2.129

HUSQVARNA ST 224
Ideaal voor particulieren die sneeuw willen 
opruimen van grote opritten en looppaden.

Husqvarna motor, wrijvingskoppeling, 
werkbreedte 61 cm

961 91 00-87 € 1.519

UW BUURT
De ST 300-series is ontworpen 
voor landeigenaren die een 
robuuste en duurzame machine 
met een hoge capaciteit nodig 
hebben om grote terreinen  
te ontdoen van allerlei soorten 
sneeuw zelfs natte en ijzige 
sneeuw.

HUSQVARNA ST 327
Stevige sneeuwblazer voor landeigenaren, 
waarmee u zeer comfortabel grote terreinen 
veegt. Voor alle sneeuwomstandigheden en 
dieptes van 15 tot 60 cm.

Husqvarna motor, wrijvingskoppeling, werkbreedte 
69 cm, stuurbekrachtiging, in hoogte verstelbaar 
handvat, handvatverwarming.

961 91 00-83 € 3.069

NIEUW
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VERWACHT MAXIMALE 
BESCHERMING – ONGEACHT  
HET PRESTATIENIVEAU

GELAAGDE BESCHERMING
Ons geavanceerde beschermingsmateriaal bestaat 
uit minder lagen. Hierdoor wordt het lichter zonder 
het beschermingsniveau in gevaar te brengen. Het 
materiaal en het laagjesontwerp bestaan uit lange 
vezels die in de ketting verstrikt kunnen raken.

BETROUWBARE VEILIGHEID DOOR 
REGELMATIG TESTEN
Beschermende kleding voor werken in het bos  
moet een CE-keurmerk hebben. De extra EuroTest-
markering houdt in dat willekeurig gekozen exem–
plaren regelmatig opnieuw worden onderzocht  
door een erkende instantie.

BESCHERMENDE UITRUSTING

TECHNICAL EXTREME
EXTREEM GEBRUIK

TECHNICAL
FULLTIME GEBRUIK
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Goede beschermende uitrusting moet bestand zijn tegen zware omstandigheden en 
de vereiste bescherming bieden. Daarom gebruiken wij alleen maar materialen van 
hoge kwaliteit. Er gelden andere eisen voor alle werkzaamheden. Ons assortiment 
beschermende kleding houdt rekening met alle werkzaamheden. Ons  uitge breide 
assortiment beschermende kleding, met de laatste innovaties op het gebied van 
ontwerp en materialen, biedt u werkelijk het beschermings niveau en het comfort  
dat u nodig heeft om uw werk te doen.

De gearceerde stukken geven weer waar beschermingsmateriaal zit.

DELEN MET ZAAGBESCHERMING
MODEL A MODEL C

Voor Achter Voor Achter

VERSCHILLENDE 
BESCHERMINGSNIVEAUS
Alle persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingedeeld 
volgens hun vermogen om de ketting te stoppen op 
verschillende snelheden: Klasse 0 (16 m/s), Klasse 1  
(20 m/s), Klasse 2 (24 m/s) en Klasse 3 (28 m/s).  
Getest en goedgekeurd conform relevante Europese  
(CE) en Internationale (ISO) normen.

BESCHERMENDE UITRUSTING

FUNCTIONAL
PARTTIME GEBRUIK

CLASSIC
SPORADISCH GEBRUIK
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BESCHERMINGSKLEDING GEMAAKT  
VOOR MAXIMALE PRESTATIES
Husqvarna Technical Extreme is onze ultieme lijn beschermende kleding. Het is gemaakt 
voor mensen die lichtgewicht comfort, ademend vermogen en bescherming nodig hebben 
in uitzonderlijke omstandigheden. Met voorgebogen knieën en mouwen, slanke pasvorm, 
duurzame stretchstoffen, bescherming en een slim, aan de taak aangepast ontwerp  
is de kleding ontworpen om de hele dag topprestaties mogelijk te maken. Elke dag.

BESCHERMENDE UITRUSTING

TECHNICAL EXTREME EXTREEM GEBRUIK
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DE TECH-KNEE TECHNOLOGIE 
UITZONDERLIJKE BESCHERMING  
EN MOBILITEIT
MEER BESCHERMINGSLAGEN De Tech-Knee zorgt voor een superieure 
zaagbescherming, dankzij de aanvullende vezellagen. Dit verbetert de veilig-
heid, vooral in situaties waarin de broek nauw om uw knieën zit. 

VOORGEBOGEN STOF De complete knie, inclusief de zaagbeschermingsstof, is 
voorgebogen om in alle werkhoudingen te zorgen voor een perfecte pasvorm. 

WATERAFSTOTEND De knie heeft een waterafstotende binnenvoering en 
een buitenlaag die is gemaakt van waterafstotende stof, zodat er geen water 
of vocht in de zaagbeschermingslagen dringt. Dit betekent dat u comfortabel 
kunt werken onder natte voor een langere tijd.

NIEUWWERKJACK, TECHNICAL EXTREME
Ontworpen voor lange periodes werken in de 
meest uitdagende omgevingen. Licht, ademen-
de stof en voorgebogen ellebogen vergroten uw 
beweegbaarheid, terwijl efficiënte ventilatie-
openingen op de schouderpas en onderrug 
ervoor zorgen dat u koel blijft wanneer u hard 
werkt. Met high viz stof en reflecterende 
stroken.

582 33 10-xx, maat S–XXL € 369

582 34 07-xx, damesmaten XS–M € 319

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME
Ontworpen voor full-time werk in het bos op 
het hoogste professionele niveau. Het slimme 
gebruik van reflecterende stoffen en het licht-
gewicht stretch en Cordura versterkte materiaal 
zorgen de hele dag voor bescherming, duur-
zaamheid en productiviteit. Moderne slanke 
pasvorm voor een superieur comfort en beweeg-
baarheid met verstelbare taille, Tech-Knee, 
voorgebogen knieën en ventilatie openingen. 
Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s).  
Maat XS-XXL.

582 34 08-xx € 399

BESCHERMENDE UITRUSTING

GOED GEVENTILEERD
Openingen bij de schouderpas en de onderrug 
zorgen voor een goede ventilatie. Door de rits-
sluitingen in de oksels en aan de achterkant van  
de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar 
behoefte aanpassen.

AANPASSEN VOOR  
EEN PERFECTE PASVORM
De kleding is voorzien van klittenband op de pols-  
en enkelbanden, elastische trekkoorden in de 
taille en aan de onderkant van het jack, hierdoor 
kunt u de kleding perfect passend maken. 

ZAKKEN VOOR UW MOBIELE TELEFOON
De borstzakken hebben een gepolsterde voering 
voor uw mobiele telefoon, zodat deze goed 
beschermd en voortdurend binnen hand-
bereik is.

HOUD UW BROEK OP ZIJN PLAATS
Bevestig de laarzenhaak aan de binnenkant  
van de omslag aan uw veters, zodat de broek 
goed blijft zitten. 

INCLUSIEF BRETELS
De broek wordt geleverd met bretels van goede 
kwaliteit, zodat hij de hele dag veilig en comfor-
tabel op zijn plaats blijft zitten.

MAKKELIJK TOEGANKELIJKE ZAKKEN
Het jack heeft twee zakken op de borst, één op 
de mouw en een speciale EHBO-zak. De broek 
heeft twee voorzakken, twee achterzakken, een 
zak op de pijp en een duimstokzak met rits.

Verlengde pijp
Voor meer comfort en bescherming  
zijn de pijpen drie centimeter langer 
gemaakt zodat ze tijdens het klimmen 
over de schoen blijven zitten.

Makkelijk bereikbare zakken
Steekzakken met omgedraaide ritsen 
voor makkelijke toegang wanneer u een 
draagstel draagt, en dubbele zakken op 
het dijbeen met lussen voor opbergen.

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME ARBOR
De Technical Extreme Arbor broek, die is ontworpen voor de uitdagingen die  
het klimmen en werken in bomen met zich meebrengt, biedt een combinatie van 
veiligheid, veelzijdigheid en functionaliteit. Met sterke en lichte verstevigingen 
van Dyneema®, Cordura® en Kevlar® is de broek gemaakt om slijtage te weer-
staan op de delen waar dat het meeste nodig is. Het ontwerp combineert de 
belangrijkste eigenschappen van de Technical Extreme serie met eigen schappen 
die passen bij wat een arborist nodig heeft aan klimuitrusting. Maat S–XL.

595 21 77-xx € 389



118

BESCHERMINGSKLEDING 
GEMAAKT VOOR 
PROFESSIONELE PRESTATIES
De Husqvarna Technical kledinglijn is ontworpen en gemaakt om  
de hele dag te presteren, elke dag. Een taakgericht ontwerp met 
een moderne styling, terwijl sterke, lichte stretchstoffen, versterkte 
panden, voorgevormde knieën en ellebogen voor een hoge  
weerstand, duurzaamheid en prestaties zorgen. U ziet er goed uit. 
En werkt zelfs nog beter.

VEILIGHEIDSBROEK TECHNICAL ROBUST
Gemaakt voor lange, zware werkuren in het 
bos. Een strikt ontwerp voor de grootste duur-
zaamheid, met sterke Dyneema®-stof op de 
voorkant en versterkingen in het kruis van 
Aramide stretchstof en Cordura® rond de 
enkels. Teekbescherming rond de enkels en 
stretchstof op de achterkant van de broek 
bieden comfort en productiviteit; u haalt  
meer uit elke werkdag. Voldoet aan EN 381, 
Klasse 1 (20 m/s). Maat S–XXL.

582 33 44-xx € 315

TECHNICAL ROBUST

BESCHERMENDE UITRUSTING

VERSTERKING
Versterkt met stevige Dyneema®-stof op de 
voorkant en versterkingen in het kruis van Aramide 
stretchstof en Cordura® rond de enkels.

TECHNICAL FULLTIME GEBRUIK
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VEILIGHEIDSBROEK TECHNICAL C
Gemaakt voor personen die de hele dag in het 
bos werken. Het moderne taakgerichte ontwerp 
en de allround zaagbescherming houden u veilig, 
comfortabel en productief. Lichtgewicht, vierweg-
stretchstof en een reeks slimme comfort- en 
designfuncties, zoals voorgevormde knieën, hel-
pen u meer uit uw werktijd te halen. Voldoet aan 
EN 381 Klasse 1 (20 m/s), design C. Maat S-XXL.

582 34 12-xx € 369

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL
Ontworpen voor de dagelijkse werkzaamheden  
in het bos. Een sterke constructie met verstevi-
gingen van Aramide en Cordura®. Lichtgewicht, 
stretchstof en nauwe pasvorm om de gebruikers 
comfortabel en productief te houden, terwijl de 
voorgebogen knieën en geventileerde zakken  
en ritsen zorgen dat elke werkdag echt productief 
wordt. Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s). 
Maat S–XXL.

Taillebroek, 582 33 35-xx € 299
Ook verkrijgbaar met +7 cm broekspijpen (S–XL) 
Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen (S–XXL)

Tuinbroek, 582 33 36-xx € 321
Ook verkrijgbaar met -7 cm broekspijpen (S–XL)

WERKJACK TECHNICAL
Gemaakt van sterke, maar wel lichtgewicht stoffen 
en een op de taak gericht ontwerp, ideaal om  
de hele dag in het bos te werken. Vierwegstretch 
polyester met een mooie pasvorm maakt comfor-
tabele bewegingen mogelijk en is minder ver-
moeiend. Ventilatieopeningen op de schouder-
pas en de onderrug voor comfort en prestaties. 
Maat S–XXL.

582 33 21-xx € 257

WERKJACK, TECHNICAL ARBOR
Combineert sterke stoffen met een op de taak 
gericht ontwerp en zaagbescherming voor 
normale werkzaamheden in het bos. Gemaakt 
van tweewegstretch polyester met een mooie 
pasvorm en versterkingen vanaf de elleboog  
tot de pols. Hierdoor is het mogelijk comfortabel 
te bewegen, is het jack zeer sterk en presteert 
het alle dagen. Voldoet aan EN381, Klasse 1. 
Maat S–XL.

582 33 22-xx € 264

WERKJACK VENT, TECHNICAL
Ontworpen voor normale werkzaamheden in  
het bos in warme omstandigheden. Het jack is 
gemaakt van 100 % micropolyester op voorkant, 
schouders en mouwen en 100 % gebreid polyester 
onder de mouwen en aan de achterkant en biedt 
daarom extra ventilatie om u koel en droog te 
houden. Maat S–XXL.

582 33 43-xx € 128

WERK T-SHIRT HIGH-VIZ, TECHNICAL / WERK 
T-SHIRT, TECHNICAL
Deze kledingstukken zijn licht en koel en hebben 
een rits voor, verlengd rugpand en gemakkelijk 
bereikbare voorzakken met rits. Transporteren 
vocht van uw lichaam weg en drogen snel, waar-
door u koel en droog blijft. Het high-viz t-shirt  
is getest en goedgekeurd volgens EN ISO20471. 
Klasse 2. Maat S – XXXL.

Korte mouwen, 501 71 59-xx € 44

Lange mouwen, 501 72 03-xx € 54

Korte mouwen, high-viz, 501 72 05-xx € 54

NIEUW

BESCHERMENDE UITRUSTING

GOED GEVENTILEERD
Openingen bij de schouderpas en de onderrug 
zorgen voor een goede ventilatie. Door de rits-
sluitingen in de oksels en aan de achterkant van 
de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar 
believen aanpassen.

VOORGEVORMDE KNIEËN
De knieën zijn voorgevormd en speciaal gemaakt 
om maximale mobiliteit te bieden zonder  
uw veiligheid in gevaar te brengen. 

VERSTERKT WAAR DAT NODIG IS
De knieën, ellebogen, enkels en polsen zijn 
versterkt om bestand te zijn tegen ruw gebruik. 
Hierdoor gaat uw kleding langer mee. 

MAKKELIJK BEREIKBARE ZAKKEN
Het jack heeft twee zakken op de borst en een 
speciale EHBO-zak. De broek heeft twee voor-
zakken, twee achterzakken, een zak op de pijp  
en een dubbele duimstokzak.

AANPASSEN VOOR  
EEN PERFECTE PASVORM
De kleding heeft elastische trekkoorden in de 
taille en aan de onderkant van het jack, hierdoor 
kunt u ze perfect passend maken. 

STRETCH VOOR COMFORT
Waar nodig is de kleding gemaakt van stretchstof, 
waardoor u vrijer, veiliger en meer comfortabel 
kunt bewegen.

VEILIGHEIDSBROEK HIGH VIZ TECHNICAL
Voor werken langs wegen of waar u beter 
zichtbaar moet zijn. 4-Wegstretch op plaatsen 
waar dat nodig is, maakt dat u vrij, veilig en 
prettig kunt bewegen. De voorgebogen pijpen 
bieden maximale bewegingsvrijheid, de 
reflecterende banen zorgen voor een hoge 
zichtbaarheid en grotere veiligheid, terwijl de 
versterkte knieën en pijpen duurzaamheid bieden 
tijdens zwaar gebruik. Voldoet aan EN 381 
klasse 1, (20 m/s) en EN 20471 klasse 2.

595 08 72-xx € 295

WERKJACK HIGH VIZ TECHNICAL
Door de sterke maar wel lichte stoffen en het 
taakgerichte ontwerp is dit jack ideaal voor het 
dagelijkse werk in het bos in omgevingen waar 
zichtbaarheid belangrijk is. Het voldoet aan  
EN ISO20471 klasse 3 en is gemaakt van licht-
gewicht stretchpolyester, 2-wegstretch aan de 
voorzijde en 4-wegstretch aan de achterzijde 
met goede pasvorm. Maat S–XXL.

Werkjack, high-viz, 582 34 11-xx € 275
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BESCHERMINGSKLEDING GEMAAKT  
VOOR FUNCTIONELE PRESTATIES
De kledinglijn Husqvarna Functional bestaat uit kledingstukken waarop u kunt vertrouwen 
wanneer er werk in het bos verzet moet worden. Sterke, bestendige stoffen, doeltreffende 
ventilatie en slimme designfuncties helpen u bij elke taak. De kleding stelt u in staat om vrij  
en zonder restricties te werken, zodat u zich op het onderhanden werk kunt richten.

BESCHERMENDE UITRUSTING

FUNCTIONAL PARTTIME GEBRUIK
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GOED GEVENTILEERD
Openingen bij de schouderpas zorgen voor een 
goede ventilatie. Door de ritssluitingen in de 
oksels en aan de achterkant van de pijpen kunt u 
de hoeveelheid lucht naar behoefte aanpassen.

VERSTEVIGD VOOR DUURZAAMHEID
Het onderstuk van het beschermingskussen aan 
de binnenkant van de broek is versterkt om de 
zaagbescherming te beschermen tegen slijtage 
en zorgt voor een hoge duurzaamheid. 

VERSTERKT VOOR HET RUWE WERK
De ellebogen, polsen en de voorkant van de 
broek zijn gemaakt van Cordura en het onderste 
deel van de broekspijpen is versterkt om tegen 
een stootje te kunnen.

AANPASSEN VOOR  
EEN PERFECTE PASVORM
Met het elastische koord met stopper in de taille 
kunt u het jack makkelijk strakker of wijder maken 
voor een betere pasvorm.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
Beschermende kleding moet regelmatig 
worden gewassen om de beschermende 
kwaliteiten te behouden. Ons speciale 
wasmiddel is fosfaatvrij en biologisch 
afbreekbaar en is geclassificeerd als 
milieuvriendelijk. Ook doeltreffend om 
kettingzagen, tuinmachines, luchtfilters  
enz. schoon te maken.

583 87 69-01 € 15,70

HUSQVARNA BRETELS
Extra brede bretels met instelbare lengte. 

Leren banden, 505 61 85-10 € 21

Sterke metalen clips, 505 61 85-00 € 21

WERKOVERHEMD
Een zacht en comfortabel overhemd met 
goede bewegingsruimte, net zo prettig  
op uw werk als tijdens uw vrije tijd. 100 % 
Voorgekrompen katoen. Maten S–XXL.

578 78 57-xx € 35

HOUD UW KLEDING 
IN GOEDE STAAT
Controleer op beschadigingen  
en maak uw kleding regelmatig 
schoon om de beschermende 
eigenschappen te helpen bewaren. 
Dit geldt voor alle kleding, inclusief 
handschoenen en helmen. Vervang 
mogelijk beschadigde delen. Lees 
altijd de etiketten /gebruiks hand-
leiding voor advies voordat u de 
producten gaat gebruiken.

WERKJACK FUNCTIONAL
Prettig te dragen voor licht werk in het bos. 
Gemaakt van 100 % micropolyester van hoge 
kwaliteit met Cordura® versteviging rond de 
polsen. Diverse verstelmogelijkheden voor  
een perfecte pasvorm. Ventilatieritsen en 
reflecterende randen helpen u om comfortabel  
en veilig te blijven. Maat S–XXL.

582 33 14-xx € 159

VEILIGHEIDSBROEK FUNCTIONAL
Gemaakt van duurzame materialen van hoge 
kwaliteit, inclusief Cordura® versteviging. 
Ontworpen om prettig te dragen te zijn voor licht 
werk in het bos. Bevestigingen van hoge kwaliteit 
zorgen voor een goede pasvorm, terwijl ventila-
tieritsen, duimstokzak, reflecterende tape en 
extra verstevigde knieën en enkels zorgen voor 
veiligheid, productiviteit en comfort. Voldoet aan 
EN 381, Klasse 1 (20 m/s). Maat 46 – 62.

Taillebroek, 582 33 17-xx € 214

Tuinbroek, 582 33 20-xx € 235

VEILIGHEIDSBROEK, FUNCTIONAL KLASSE 2
Biedt verbeterde zaagbescherming, maar is  
wel prettig te dragen in het bos. Ontworpen met 
materialen van hoge kwaliteit, inclusief Cordura® 
verstevigingen. Bevestigingen van hoge kwaliteit 
zorgen voor een goede pasvorm, terwijl ventila-
tieritsen, duimstokzak, reflecterende randen en 
extra versterkte knieën, enkels en onderbenen 
zorgen voor veiligheid, productiviteit en comfort. 
Voldoet aan EN 381, Klasse 2 (24 m/s).  
Maat 46-62.

582 33 19-xx € 259

BESCHERMENDE UITRUSTING
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BESCHERMENDE PERFORMANCE  
KLEDING BY HUSQVARNA
De Husqvarna Classic kledinglijn is perfect voor incidentele buitenwerkzaamheden. Ontworpen  
met u in gedachten biedt de kleding de kwaliteit en betrouwbaarheid die u van Husqvarna verwacht. 
Hoogkwalitatieve materialen en een slim design, betrouwbare, goedgekeurde beschermings-  
en comforteigenschappen geven u het benodigde vertrouwen om het werk gedaan te krijgen.

BESCHERMENDE UITRUSTING

CLASSIC SPORADISCH GEBRUIK
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BLIJF KOEL
Het jack heeft aan de voorkant een rits over de 
hele lengte en een open pas op de rug. Door de 
ritssluitingen aan de achterkant van de pijpen kunt 
u de hoeveelheid lucht naar believen aanpassen. 

DE BESCHERMING BESCHERMEN
Het zaagbeschermingskussen is volledig 
afgedekt, zodat zaagstof de prestaties van  
de vezellagen niet in gevaar brengt. 

ZAKKEN MET RITSEN
Om makkelijk bij uw spullen te kunnen heeft het 
jack twee zaken met ritsen en een borstzak aan 
de voorkant. 

VERSTEVIGD VOOR DUURZAAMHEID
Het onderste deel van het beschermingskussen 
aan de binnenkant van de broek is versterkt om 
de zaagbescherming te beschermen tegen 
slijtage en zorgt voor een hoge duurzaamheid. 

WELKE PERSOONLIJKE BESCHERMINGS-
MIDDELEN HEB IK NODIG OM MET EEN 
KETTINGZAAG TE WERKEN?
Gebruik nooit een kettingzaag zonder een veiligheidsbroek met zaag-
bescherming, een helm met vizier en gehoorbescherming, schoeisel met 
zaagbescherming en handschoenen. Naast het minimale niveau hierboven 
raadt Husqvarna ook aan om een werkjack met hoge zicht baarheid te 
dragen. Laat altijd iemand weten waar u gaat werken en wanneer u verwacht 
klaar te zijn. Tenslotte is het handig om een EHBO-set mee te nemen en een 
soort van communicatieapparatuur zoals een fluitje of een mobiele telefoon 
in het geval u iemand moet bellen voor hulp.

WERKJACK CLASSIC
Stijlvol ontwerp voor incidentele taken buiten 
zoals het hakken van haardhout. Het jack is 
gemaakt van hoogkwalitatief polyester/katoen-
twill met hi-viz delen en reflecterende logo’s en 
voorzien van twee voorzakken en een borstzak, 
zodat u comfortabel en zichtbaar bent tijdens  
het werk. Maat S–XXL.

582 33 51-xx € 63

WERKJACK HIGH VIZ, CLASSIC
Comfortabel design voor incidentele werkzaam-
heden in het bos of langs de weg. Gemaakt van 
hoogkwalitatieve polyester/katoen-twill en heeft 
een borstzak. De zichtbaarheid is getest volgens 
EN ISO 20471 Klasse 3 (de hoogste standaard), 
zodat het volledig goedgekeurd is voor gebruik 
langs de weg én in het bos. Maat S – XXXL.

582 33 70-xx € 118

VEILIGHEIDSBROEK CLASSIC
Betrouwbare bescherming voor incidentele 
gebruikers van een kettingzaag wanneer ze 
haardhout hakken of andere buitenwerkzaam-
heden uitvoeren. Gemaakt van sterk polyester/
katoen-twill. Het zaagbeschermingskussen is 
versterkt aan de binnen-onderkant om slijtage 
van laarzen tegen te gaan. Voldoet aan  
EN 381, Klasse 1 (20 m/s). Maat 44 – 64.

Taillebroek, 582 33 58-xx € 103
Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen (44-64)

Tuinbroek, 582 33 64-xx € 106

VEILIGHEIDSBROEKSPIJPEN CLASSIC
Deze broekspijpen, die snel en makkelijk aan- en 
uit te trekken zijn, bieden incidentele gebruikers 
van een kettingzaag de betrouwbare bescherming 
en het gemak dat je van Husqvarna verwacht. 
Gemaakt van sterke polyester/katoen-twill met 
aan de achterkant een rits over de volle lengte. 
Het zaagbeschermingskussen is versterkt aan de 
binnen-onderkant om slijtage van laarzen tegen 
te gaan. Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s). 
Eén maat.

582 33 66-01 € 150

VEILIGHEIDSBROEK CLASSIC ENTRY
Betrouwbare, betaalbare prestaties om haardhout 
te hakken en andere incidentele buitenwerkzaam-
heden. Twee zakken voor en ventilatieritsen aan 
de achterkant van de pijpen bieden comfort en 
gemak. Zaagbescherming gecertificeerd volgens 
EN 381 Klasse 1. Maat 44-58.

582 33 63-xx Vanaf € 72

BESCHERMENDE UITRUSTING


