
Speel het spel op www.husqvarna.com/nl
en maak kans op 1 van de 11 Automowers t.w.v. €1.499,-!

DOE MEE EN WIN EEN HUSQVARNA

AUTOMOWER

Uw gras  
is onze zorg.

Rider actie.*

Tot wel €500 
inruilpremie!

* Actie aanbiedingen gelden  
t/m 31-08-2014 en/of zolang de  
voorraad strekt bij uw Husqvarna dealer.

Bosmaaier 135R. 
Gratis veiligheidspakket  

t.w.v. € 55,10  

ALL  
INCLUSIVE



De juiste accessoires.
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GARANTIE

U zou wel eens  
hulp nodig kunnen hebben. 
Voor veel mensen is een landelijk gelegen 
huis, ver weg van de stress in de stad, 
de ultieme droom. Dit lijkt alleen maar 
voordelen te hebben! 
Maar hier komt ook een heleboel bij kijken. 
Wij bieden u de juiste gereedschappen aan 
om uw groen te onderhouden. Niet alleen 
voor de grote landhuizen maar ook voor 
de kleinere vrijstaande huizen. 
U bent van harte welkom om een kijkje te 
nemen en alle mogelijkheden te ontdekken! 

Kijk naar de film:  
”Dream Living”.
Geïnteresseerd in de 
waarheid achter de 
droom? Bekijk ” Dream 
living - the true story” op 
uw tablet of computer! 
Check husqvarna.com/nl

Sinds 1689. Met een 320-jarige 
erfenis op het gebied van ontwikkeling 
als inspiratie, blijft Husqvarna richting 
de toekomst doorgaan met het
ontwikkelen en innoveren van nieuwe 
toepassingen.

Professionele kwaliteit. Al eeuwen 
vertrouwen professionals op hun 
gereedschap. Met een Husqvarna
machine bent u verzekerd van
kwaliteit en prestatie, ook in de
toekomst.

Dichtbij de natuur. Wij komen van
origine uit de bossen van Zweden. De
natuur en de mensen die in de natuur
werken vormen altijd een bron van
inspiratie.

De nieuwe gazonmaaiers  
zijn verkrijgbaar.
Ontdek de nieuwe LC348 en LC353 gazonmaaiers met de AFTech technologie, vult de 
opvangbak efficiënt, zodat u probleemloos lang aanééngesloten kunt maaien. Ontworpen 
om een lange levensduur te garanderen.

Geldt op de volgende modellen:  
LC 348V, LC 348VE, LC 353V,  

LV 353VE en LB 353V.

Gazonmaaier LC 353V.
Opvang-, mulch- en achteruitworp. Maaibreedte 53 cm. Maaihoogte 
in te stellen 25-75 mm. Beschikt over AFTech™ en AutoWalk™ 2.

€ 849

...dat vanaf boven 
wordt opgestapeld om 
te zorgen voor een 
maximale opvulling.

...stuurt het gemaaide 
gras omhoog naar de 
bak...Het hoge maaimes 

zorgt voor een 
luchtstroom die het 
gras optilt...

Gazonmaaier LC 146S.
Briggs & Stratton 550 Series, 2,4 kW 
@ 2800 tpm, opvangen / BioClip / 
Achteruitworp, maaibreedte 46 cm, 
maaihoogte 30 - 75 mm. Zelfrijdend, 
variabele snelheid.

€ 509

Gazonmaaier LC 348V.
Innovatief, All-Wheel Drive maaier voor 
wanneer veel grip nodig is: steile hellingen of 
natte omstandigheden. Opvang-, mulch- en 
achteruitworp. Maaibreedte 48 cm.  
Ergonomische TwinControl handgreep.

€ 739

Werkoverhemd.
Een zacht en comfortabel overhemd 
met goede bewegingsruimte. 

€ 25
Slechts

Handschoen, Classic.
Duurzame handschoenen. Handpalm gemaakt van 
ruw geitenleer en spandex stof op bovenkant. 

€ 12,50
Vanaf prijs

Gehoorbescherming, Gardner.
Extra brede beugel zonder voering, die een veilige en 
comfortabele pasvorm en minder druk op het hoofd geeft.

€ 18
Vanaf prijs

LC 353VB.
Met meskoppeling.

€ 949
NIEUW!

LC 353VE.
Met elektrische start.

€ 949

LC 348VE.
Met elektrische 
start.

€ 849

Husqvarna 
adviseert  
ASPEN 4 
brandstof



Automower®  
330 X.
Automower® 330 X, ons meest 
geavanceerde model, is de perfecte 
keuze voor grote, complexe tuinen, met 
gescheiden gazons, smalle doorgangen, 
bomen, struiken en steile hellingen. Met 
GPS ondersteunde navigatie, elektrische 
maaihoogte-instelling en weertimer.  

Gebied: 3200 m2 +/- 20%  
Hellingcapaciteit: tot 45% (24°)  
Complexiteit tuin*: •••••

€ 3.099

Onder alle omstandigheden  
een perfect gazon. 
Husqvarna Automower is ś werelds toonaangevende robotmaaier. Speciaal ontworpen om voor een 
perfect gazon te zorgen, zonder dat u maar iets hoeft te doen. Zonder problemen doet Husqvarna 
Automower zijn werk in uw tuin, ondanks bomen, struiken, bloemperken, hellingen en andere obstakels.

Ga naar  
husqvarna.com/nl  

om hem in actie  
te zien! 

Navigatie met GPS*

Uniek maaisysteem, drie maaimessen 
zorgen voor perfect maairesultaat

 Elektrische  
hoogte-instelling

Weertimer - past zijn maaitijd  
in bepaalde periodes automatisch aan.

Weersbestendig

Eenvoudig te programmeren 

Anti-diefstalalarm

*Niet op alle modellen mogelijk. **Met ’complexiteit tuin’ bedoelen we gescheiden gazons, veel obstakels, smalle passages en steile hellingen. ***Genoemde prijzen zijn exclusief installatie.  
Alle Automowers worden geleverd met draad en krammen (behalve 265 ACX).

Automower® 320.
Automower® 320 is een krachtige robotmaaier die geschikt is voor 
middelgrote en grote tuinen. Rijdt op hellingen en rond obstakels  
zoals bomen en struiken. 
 
 
Gebied: 2200 m² +/- 20%  
Hellingcapaciteit: tot 45% (24°) 
Complexiteit tuin**: •••• € 2.499***

Automower® 308. 
Automower® 308 is een compacte robotmaaier met een hoge 
productiviteit om het werk in kleine tot middelgrote tuinen snel te 
klaren. Zijn lage gewicht minimaliseert het platdrukken van het gras.  
De kleur Polarwit is als optie verkrijgbaar.  
 
Gebied: 800 m2 +/- 20% 
Hellingcapaciteit: tot 25% (14°)    
Complexiteit tuin**: •• € 1.799***

Automower® Solar Hybrid.
Automower® Solar Hybrid beschikt over zonnepanelen die ervoor 
zorgen dat de accu wordt opgeladen. Dit vermindert het energieverbruik 
waardoor de maaier langer achter elkaar door kan maaien. Uitgerust met 
GPS en SMS communicatiefunctie. 
 
Gebied: 2.200 m2 +/- 20% 
Hellingcapaciteit: tot 35% (19°)    
Complexiteit tuin**: •••• € 2.999***

Automower® 305. 
Automower® 305 is ideaal voor kleinere gazons. Door compacte 
omvang zeer wendbaar in kleine gebieden. Zijn lage gewicht 
minimaliseert het platdrukken van het gras. De kleur Polarwit is  
als optie verkrijgbaar.  
 
Gebied: 500 m2 +/- 20% 
Hellingcapaciteit: tot 25% (14°)  

Complexiteit tuin**: •• € 1.499***

Automower® 220 AC. 
Automower® 220 AC is dé perfecte keuze voor grotere particuliere 
gazons. Door de grote wielen geschikt voor ongelijke, heuvelachtige 
gazons. In de Automower® kleurcollectie kunt u de gewenste kleur 
kiezen. 
 
Gebied: 1.800 m2 +/- 20% 
Hellingcapaciteit: tot 35% (19°)     
Complexiteit tuin**: ••• € 2.199***

Automower® 265 ACX.
De absolute top qua prestaties, Automower® 265 ACX kan door de 
hogere rijsnelheid en grotere maaibreedte ingezet worden in grote 
particuliere, openbare of zakelijke omgevingen. Het gazon ziet er altijd 
goed verzorgd uit. Uitgerust met GPS en SMS communicatiefunctie 
 
Gebied: 6.000 m2 +/- 20% 
Hellingcapaciteit: tot 35% (19°)  
Complexiteit tuin**: ••••• € 4.599***

Steile hellingen zijn geen probleem. 
Voor Husqvarna Automower zijn hellingen 

tot 45% (24º) geen probleem. Tevens is  
er een terrein kit als accessoire 

verkrijgbaar.

Weer of geen weer.
Belangrijke onderdelen zijn prima 

beschermd tegen zowel regen als stof en 
grasdeeltjes.

Niemand tot last. 
Husqvarna Automower produceert 

slechts 58-68 dB, u of uw buren hebben 
hier dus geen last van.

Speel het spel op www.husqvarna.com/nl
en maak kans op 1 van de 11 Automowers t.w.v. €1.499,-!

DOE MEE EN WIN EEN HUSQVARNA

AUTOMOWER



De juiste accessoires.

Perfect voor grasmaaien en  
andere klussen het hele jaar door.
Husqvarna Riders zijn uitstekend geschikt voor complexe tuinen en kunnen het hele jaar door 
ingezet worden voor allerlei tuinklussen.

Rider 318. 
Briggs & Stratton Endurance 4195,  
9,6 kW @ 2900 tpm, hydrostatisch. 
Optionele maaidekken: Combi 94,  
Combi 103, Combi 112.

€ 5.199
Adviesprijs zonder maaidek

Rider 115C. 
Briggs & Stratton PowerBuilt,  
9,5 kW @ 3000 tpm, hydrostatisch.

€ 3.599
Adviesprijs 
Inclusief 95 cm maaidek

Rider accu. 
Een compacte rider die om vele redenen 
perfect is voor particuliere tuinen: u krijgt tot 
90 minuten bedrijfstijd, hij is emissieloos, stil en 
vereist weinig onderhoud. Hij is ook uitstekend 
te hanteren in krappe ruimtes, op hellingen en 
rond obstakels zoals bomen en bloembedden. 
Vol tractie accu, savE™ stand voor maximale 
bedrijfstijd.

€4.099
Inclusief 85 cm combi-maaidek

Rider 316 T.
Kawasaki FH Series V-Twin, 9,6 kW @ 2900 tpm, 
hydrostatisch, optionele maaidekken: Combi 94,  
Combi 103, Combi 112. 

€ 5.899
Adviesprijs zonder maaidek

Rider 112C / Rider 112C5.
Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,8 kW @ 3000 tpm,  
handgeschakeld (R 112C) / hydrostatisch (R 112C5).  
Maaibreedte 85 cm. 
 

€ 2.699 € 3.099
Adviesprijs R 112C Adviesprijs R 112C5 
Inclusief 85 cm maaidek Inclusief 85 cm maaidek

Rider 316 TXs AWD.
Kawasaki FH Series V-Twin, 9,8 kW @ 
3100 tpm, hydrostatische AWD, optionele 
maaidekken: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
Stuurbekrachtiging. X-tra efficiency, minder geluid.

€ 8.449
Adviesprijs zonder maaidek

Rider 316 Ts AWD.
Kawasaki FH Series V-Twin,  
9,6 kW @ 2900 tpm, hydrostatische AWD, 
optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112.

€ 7.999
Adviesprijs zonder maaidek

Rider 213C / Rider 216*.
R 213C: Briggs & Stratton, 6,7 kW @ 3000 tpm, 
hydrostatisch. Maaibreedte 94 cm. 
R 216: Briggs & Stratton, 9,6 kW @ 2900 tpm, 
hydrostatisch, optionele maaidekken: Combi 94,  
optioneel Combi 103 (meerprijs).

€ 4.199 € 4.799
Adviesprijs R 213 C Adviesprijs R 216
Inclusief 94 cm combi-maaidek Inclusief 94 cm combi-maaidek

INRUILPREMIE 
€400*

 INRUIL- 
PREMIE

€500*

 INRUIL- 
PREMIE

€500*

 INRUIL- 
PREMIE

€300*

 INRUIL- 
PREMIE

€500*

Klepelmaaier.
Robuuste, betrouwbare klepel- 
maaier voor ruwe oppervlakken  
met wild gras en lage opslag.  
Maaibreedte 90 cm.

€ 1.449
Vanaf prijs

Sweeper / opvangbak.
Ruime en flexibele opvangbak die het opvegen 
van gras en blad overbodig maakt. Kan eenvoudig 
vanaf de bestuurderszitplaats worden geleegd. 
Verstelbare hoogte-instelling.

€ 399
Vanaf prijs

Borstel.
Roterende bezem die bladeren, sneeuw 
etc. wegveegt. Verstelbare steunwielen. 
Kan onder een hoek van 20° geplaatst 
worden naar beide zijden.

€ 1.669

Gehoorbeschermer 
met FM radio.
Minder druk op het hoofd en oren door 
het speciale ontwerp van de beugel.

€ 115
Adviesprijs

Ride-on jerrycan.
15 liter jerrycan voor rijdende 
machines. De vultuit heeft een  
auto-stop functie die knoeien  
en te volle tanks voorkomt. 

€ 50
Adviesprijs

Motor achter 
bestuurder

Makkelijk  
bereikbare hendels

Comfort stoel

Pedaalbediende  
hydrostatische transmissie

Vier even grote wielen

Combidek, BioCLip  
en achterlossend

Aan voorzijde  
gemonteerd maaidek

*Actie aanbiedingen gelden t/m 31-08-2014 en/of zolang de voorraad strekt bij uw Husqvarna dealer. *Actie aanbiedingen gelden t/m 31-08-2014 en/of zolang de voorraad strekt bij uw Husqvarna dealer.

Genoemde eigenschappen zijn niet op alle modellen verkrijgbaar.

ACTIE!

NIEUW!

Husqvarna 
adviseert  
ASPEN 4 
brandstof



De juiste accessoires.

Tuintractoren zijn gemaakt  
om u het hele jaar door te helpen.
Een breed assortiment accessoires en geïntegreerde keuze van maaimethode geven onze tuintractoren 
een uitstekende bruikbaarheid. Ideaal voor efficiënt gazononderhoud. Kies uit drie maai systemen voor 
gazononderhoud en plaats vervolgens een aanhanger, strooier of een andere accessoire voor meer veelzijdigheid.

Poedergecoat maaidek Vrije doorloop
Pedaalbediende 
hydrostratische transmissie

Maaihoogteinstelling binnen handbereik

Ergonomisch stuur

Instelbare, verschuifbare stoel

Voorverlichting

* bij alle Husqvarna tractoren  
met een Kawaski motor:

GRATIS ACCULADER  
ÉN GEHOORBESCHERMING  
MET FM RADIO  
T.W.V. €165,-.
(uitwendige acculader 
aansluiting standaard)

• 320 L OPVANGBAK 
•  BIOCLIP® VANAF  

DE STOEL 
• CRUISE CONTROL

Tuintractor  
CTH 164 T*.
Kawasaki FH Series V-Twin,  
9,2 kW @ 2550 tpm, hydrostatisch. 
Maaibreedte 97 cm. U-Cut™.  
Niet gemaaide cirkel: 85 cm. 
Capaciteit opvangbak: 320 l.  
BioClip vanaf bestuurdersplaats. 

€ 4.299
Adviesprijs

Tuintractor  
CTH 184 T*.
Kawasaki FH Series V-Twin,  
10 kW @ 2550 tpm, hydrostatisch. 
Maaibreedte 107 cm. U-Cut™.  
Niet gemaaide cirkel: 70 cm. 
Capaciteit opvangbak: 320 l. 
Elektrisch legen opvangbak.  
BioClip vanaf bestuurdersplaats.

€ 4.599
Adviesprijs

Landrol.
Voor het efficiënt gelijkmaken van ongelijke grond  
en het vastrijden van pas gezaaid zaad.

€ 309
Vanaf prijs

Strooier.
Het strooien is makkelijk in te stellen.  
Strooibreedte van 120-240 of 300-360 cm.

€ 199
Vanaf prijs

Aanhanger.
Robuuste aanhangwagen met afsluitbare  
achterklep voor gemakkelijk laden en lossen.

€ 269
Vanaf prijs

* * bij alle Husqvarna  
tractoren met een  
Kohler motor:  
GRATIS GEHOOR-
BESCHERMING  
MET FM RADIO  
T.W.V. € 115,-

Tuintractor  
LT 131.
Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,4 
kW @ 2800 tpm, handgeschakeld, 
maaibreedte: 97 cm.

€ 1.649
Adviesprijs

Tuintractor  
CT/CTH 141.
Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,4 
kW @ 2800 tpm, hand-geschakeld 
(CT 141) / hydrostatisch (CTH 141). 
Maaibreedte: 92 cm. Capaciteit 
opvangbak: 200 l.

€ 2.149
Promotieprijs CT 141

€ 2.499
Promotieprijs CTH 141

Tuintractor  
LTH 154* *.
Kohler Courage, 8,1 kW @ 2500 
tpm, hydrostatisch. Maaibreedte: 97 
cm. Niet gemaaide cirkel*: 137 cm.

€ 2.749
Adviesprijs

Tuintractor  
CT 154**.
Kohler Courage, 8,1 kW @ 2500 
tpm, handgeschakeld. Maaibreedte: 
97 cm. Niet gemaaide cirkel*: 107 cm. 
Capaciteit opvangbak: 220 l. Inclusief 
BioClip-plug.

€ 3.049
Adviesprijs

Tuintractor CTH 174**.
Kohler Courage, 8,8 kW @ 2500 tpm, 
hydrostatisch. Maaibreedte 97 cm.  
Niet gemaaide cirkel*: 107 cm. Capaciteit 
opvangbak: 220 l. Inclusief BioClip-plug.

€ 3.599
Adviesprijs

Tuintractor CT/CTH 126.
Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW @ 
2800 tpm, manual (CT 126) / hydrostatisch 
(CTH 126). Maaibreedte 77 cm. Niet gemaaide 
cirkel*: 131 cm. Capaciteit opvangbak: 200 l.

€ 2.349   € 2.649
Adviesprijs CT 126                   Adviesprijs CTH 126

AL 
VANAF
€1.649

AL 
VANAF
€2.149

(afgebeeld LTH 154) (afgebeeld CT 154)



De juiste accessoires.

Li-ion accu.
Li-ion accu´s leveren onovertroffen, landurig stroom en 
prestaties. De accu´s zijn verkrijgbaar in verschillende 
capaciteiten: BLi60 (1,5 Ah), BLi80 (2,1 Ah), BLi110 (3,0 
Ah) en BLi150 (4,2 Ah).

€ 159
Vanaf prijs

Li-ion accu snellader.
Husqvarna acculaders voor Li-ion accu’s  
laden snel en slim de accu’s op. 
QC120 (120 Watt) en QC330 (330 Watt).

€ 69
Vanaf prijs

Ruggedragen Li-ion accu 
BLI520X/BLI940X.
Ruggedragen Li-Ion accu met een  
uniek, ergonomisch draagtuig voor 
comfortabel werken. Biedt u de  
mogelijkheid om een volle dag te  
blijven werken met handgedragen  
accu machines. 14.4 / 26.1 Ah,  
5.9 / 6.7 kg incl. accu, savE™. 

€ 899
Vanaf prijs

Heggenschaar 136 LiHD50.
Een stille, lichtgewicht, perfect gebalanceerde en 
uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken heggenschaar 
voor veeleisende gebruikers, tuiniers en landschaps-
beheerders. Met een uitstekende ergonomie en 
balans. savE™ stand voor maximale bedrijfstijd. 

€ 489
Inclusief accu en snellader

Kettingzaag 436 Li.
Een geluidsarme, lichte en zéér eenvoudig te bedienen 
accu kettingzaag. Ideaal voor professionals en andere 
veeleisende gebruikers. Uitgevoerd met een borstelloze 
motor voor een lange levensduur en gereedschapsloze 
kettingspanner (gereedschap niet nodig). 

€ 629
Inclusief accu en snellader

Kettingzaag T536Li XP®.
Compacte, accu aangedreven professionele 
kettingzaag. De accu zorgt voor geluidsarm 
werken, beter gebruikscomfort en een laag 
onderhoudsniveau.

€ 459
Exclusief accu en lader

Bosmaaier 536LiR.
Krachtige, lichtgewicht accu machine voor 
veeleisend maai werk. Grote reductie van 
trillingen geeft u de mogelijkheid om langer te 
werken met minder belasting op schouders en 
armen. 36 V, 4.2 Ah, 5.0 kg incl. accu, savE™, 
draagtuig Balance 35.

€ 409
Exclusief accu en lader

Bosmaaier 536LiL.
Effectieve en comfortabele, accu aangedreven 
trimmer. Lichtgewicht en perfect uitgebalanceerd 
voor de beste ergonomie en werkhouding.  
36 V, 4.2 Ah, 4.2 kg incl. accu, savE™.

€ 359
Exclusief accu en lader

Kettingzaag 536Li XP®.
Effectieve kettingzaag aangedreven door een 
krachtige en snel op te laden Li-ion accu die uw 
werktijd verlengt. 36 V, 4.2 Ah, zaagblad lengte  
25 – 35 cm, 3,6 kg, kettingsnelheid 20 m/s, savE™.

€ 459
Exclusief accu en lader

100% Husqvarna. 0% benzine! 
De Husqvarna Accu serie zorgt voor professionele prestaties en perfecte kwaliteit die u mag verwachten van een 
Husqvarna, maar nu aangedreven door een krachtige 36V Li-ion accu. U krijgt benzine aangedreven prestaties, 
perfecte balans, geen geluid, geen directe uitstoot en nog veel meer unieke Husqvarna eigenschappen.

Heggenschaar  
536 LiHD 60X / 70X®. 
Krachtige, lichtgewicht en ergonomische accu aangedreven 
heggenscharen met laag trillings- en geluidsniveau. 

36V, 4.2 Ah, 60 cm, 5.0 kg

€ 399
Exclusief accu en lader

 

36V, 4.2 Ah, 70 cm, 5.1 kg

€ 449
Exclusief accu en lader

Hoge knipsnelheid / 
Professionele messen

Bepaal zelf de Li-ion accu capaciteit

Draaibare handgreep voor het verticaal  
en horizontaal gebruik

SavE modeMeslengte 60 of 70 cm

Rider accu.
Een compacte rider die om vele redenen perfect 
is voor particuliere tuinen: u krijgt tot 90 minuten 
bedrijfstijd, hij is emissieloos, stil en vereist weinig 
onderhoud. Hij is ook uitstekend te hanteren in 
krappe ruimtes, op hellingen en rond obstakels 
zoals bomen en bloembedden. Vol tractie accu, 
savE™ stand voor maximale bedrijfstijd.

€ 4.099
Adviesprijs

Trimmer 136 LiC.
Een lichte, rustige, perfect 
uitgebalanceerde en zéér eenvoudig te 
bedienen accu trimmer voor veeleisende 
consumenten. Uitmuntende ergonomie. 
Hoge prestaties. Verwisselbare accu. 

€ 459
Inclusief accu en snellader

NIEUW!



De juiste accessoires.

Combi trimmer 525LK.
24,5 cm³, 0,9 kW, 5,1 kg. Smart Start, Auto return
stopschakelaar, comfort handgreep, deelbare steel  
en ”Click on” accessoires.

€ 589

Het juiste gereedschap voor elke klus.
Hoog gras, graskanten, een boom die gesnoeid moet worden - Husqvarna biedt professioneel gereedschap  
voor elke (tuin) klus. 

Krachtige 27 cc motorEasy Start,  
auto return stop knop

Veelzijdige ”click 
on” accessoires

Deelbaar/ 
koppelbaar

Bosmaaier 135R.
34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq motor, Auto return 
stopschakelaar, verstelbaar stuur en incl. harnas, 
trimmerkop en grasmes. 

€ 579Bosmaaier 122C.
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Deelbare steel, Low noise 
motor, Smart Start en Auto return stopschakelaar. 

€ 195
Slechts

Bosmaaier 128R.
28 cm³, 0,8 kW, 5 kg. Smart Start, Auto 
return stopschakelaar en incl. draagtuig, 
trimmerkop en grasmes.

Van €399 voor

€ 359
Bosmaaier 543RS.

40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg. X-Torq motor,  
Combi-beschermkap, heavy duty koppeling en  

incl. draagtuig, maaimes en trimmerkop.

Van €699 voor

€ 599

Heggenschaar 122HD 45 / 122HD 60.
122HD 45: 21,7 cm³, 0,6 kW, meslengte 45 cm, 4,6 kg. Smart 
Start, Auto return stopschakelaar, low noise motor en Low Vib. 
122HD 60: 21,7 cm³, 0,6 kW, meslengte 60 cm, 4,9 kg. Smart 
Start, Auto return stopschakelaar, low noise motor, Low Vib en 
draaiende achterhandgreep, 5 standen.

€ 399 € 469
Adviesprijs 122HD 45 Adviesprijs 122HD 60

Heggenschaar 226HD 60S / 226HD 75S.
226HD 60S: 23,6 cm³, 0,85 kW, meslengte 60 cm, 5,7 kg. Stand alone 
starter, X-Torq motor en draaibare achterhandgreep. 
226HD 75S: 23,6 cm³, 0,85 kW, meslengte 75 cm, 5,9 kg. Stand alone 
starter, X-Torq motor en draaibare achterhandgreep.

€ 619 € 659
Adviesprijs 226HD 60S Adviesprijs 226HD 75S

Bladblazer 125B.
28 cm³ – 12,03 m³ / min.76 m/s – 4,35 kg. 
Eenvoudig te bedienen dankzij de speciale 
luchtinlaat. Gemakkelijke start door middel  
van de Smart Start technologie. 

€ 299

Bladblazer 350BT.
50,2 cm³ – 14 m³ / min. 80,47 m/s – 10,21 
kg. X-TORQ. Het draagtuig en de bediening 
zijn ergonomisch ontworpen en daardoor 
eenvoudig in gebruik. 

€ 569

Veiligheidsbril.
Krasbestendige bril met een statisch montuur. 
Verkrijgbaar met heldere glazen, geelgetinte of 
grijsgetinte glazen met UV-bescherming.

€ 8,20
Vanaf prijs

Handschoenen Classic Light.
Aansluitende pasvorm, comfortabele handschoenen. 
Handpalm van ruw geitenleer en jerseystof op 
bovenkant. Geschikt voor diverse werkzaamheden.

€ 15
Vanaf prijs

Gehoorbeschermer  
met plexi-vizier.
Extra brede beugel zonder voering, die een veilige  
en comfortabele pasvorm en minder druk op het 
hoofd geeft. Met vizier.

€ 27,50
Vanaf prijs

NIEUW!

ACTIE!

ACTIE!
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Husqvarna 
adviseert  
ASPEN 2 
brandstof

MET GRATIS 
VEILIGHEIDSPAKKET

T.W.V. €38,50.

Actie geldt voor  
122HD 45 en 122HD 60

€40 
KORTING

€100 
KORTING

MET GRATIS 
HANDSCHOENEN, BRIL EN 

PRO GEHOORBESCHERMERS 
T.W.V. €50

Actie geldt voor  
226HD 60S en 226HD 75S.

ALL INCLUSIVE
T.W.V. € 55,10 

Gehoorbeschermer met  
plexi-vizier, werkhandschoenen  

en 50 meter trimmerdraad.



Kettingzagen met professionele 
resultaten die goed in de hand liggen.

Kettingonderhoud (vijlset) en veiligheid.

Krachtige grondfrezen  
die het werk voor u doen.

Van snoeien en vellen tot het zagen van brandhout, een Husqvarna kettingzaag kan voor tal van klussen 
worden gebruikt en precies daarom hebben we een breed gamma kettingzagen zodat we altijd de juiste 
oplossing kunnen bieden die naadloos aansluit aan de behoeften van de gebruiker.

E-SERIES 
SNELLERE START  

EN VEILIGER  
WERKEN

Motorzaag 135/135 E-series.
40,9 cm³, 1,4 kW, zaagbladlengte 36 cm, 4,6 kg. Air Injection™, 
X-Torq en LowVib. E-series betekent minder kracht nodig om te 
starten en ketting spannen zonder gereedschap.

€ 279
Vanaf prijs

X-Torq

Aan zijkant gemonteerde 
kettingspanner

Easystart

Motorzaag 236.
38,2 cm³, 1,4 kW, zaagbladlengte 36 cm, 4,7 kg. Air 
Injection™, X-Torq. 

€ 199
Slechts

Vijlbok.
Om de ketting veilig vast te 
zetten als u vijlt. Gemaakt 
van gesmeed staal.

€ 21

Vijlset.
Complete set met een vijlmal, 
een dieptestellermal, ronde, 
platte vijl en handgreep. 

€ 22

Motorzaag  
445/445 E-series.
45,7 cm³, 2,1 kW, zaagbladlengte 38 cm, 5,1 kg.  
Air Injection™, X-Torq en LowVib. Verkrijgbaar 
met TrioBrake™. E-series betekent minder 
kracht nodig om te starten en ketting spannen 
zonder gereedschap. 

€ 619
Vanaf prijs

Grondfrees TF 324.
B&S 750 Series, 3,3 kW @ 3300tpm, ketting 
overbrenging, mechanische inschakeling, 
werkbreedte 60 cm, werkdiepte ong. 30 cm. 

€ 709

Handbescherming.
Husqvarna handschoenen met een 
versterkte leren duim. Handpalm van 
sterk leer, rug van polyester voor 
meer comfort. 

€ 12,50
Vanaf prijs

2-takt olie, LS+.
Een halfsynthestische low smoke olie 
die een zeer goede bescherming biedt 
tegen vastlopende zuigers. In handige 
doseerflacon. 1 liter.

€ 14,70
Slechts

Motorzaag  
455 Rancher Classic.
55,5 cm³, 2,4 kW, zaagbladlengte 38 cm,  
5,9 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ 
en LowVib. 

Van €669 voor

€ 569

Grondfrees T 300RS.
Subaru EH035, 1 kW @ 6000 tpm, worm-
overbrenging / mechanische inschakeling, 
werkbreedte 24 cm en werkdiepte 15 cm. 

€ 529

Veiligheidshelm.
Een eenvoudige, maar doelmatige 
helm met een 6-punts kunststof 
binnenwerk. In de hoogte  
verstelbaar.

€ 47,50
Slechts

Motorzaag  
550XP.
50,1 cm³, 2,8 kW, zaagbladlengte 38 cm, 4,9 
kg, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq en 
LowVib. Verkrijgbaar met TrioBrake™ en / of 
verwarmde handgrepen.

€ 859
Vanaf prijs

Grondfrees TR 430.
Subaru EX17, 3,2 kW @ 3600 tpm, ketting 
overbrenging, werkbreedte 43 cm en 
werkdiepte 15 cm.

€ 1.169

Beschermende 
broeken.
Draag tijdens het werken met een 
motorkettingzaag altijd werkbroeken 
met zaagbescherming. Deze kleding 
beschermd uw benen tegen de 
draaiende ketting.

€ 89
Vanaf prijs

Motorzaag 439.
35,2 cm³, 1,5 kW, zaagbladlengte 30-40 cm, 3,9 kg. 
Air Injection™, X-Torq en LowVib.

€ 479

NIEUW!

ACTIE!

Husqvarna 
adviseert  
ASPEN 2 
brandstof

• COMPACT
• VEELZIJDIG
•  EENVOUDIG  

TE BEDIENEN



Voordelen bij uw plaatselijke 
Husqvarna dealer. 
Door voor Husqvarna te kiezen, krijgt u een aantal 
waardevolle extra’s. De deskundige kennis van de 
Husqvarna dealer in combinatie met productonderhoud, 
originele onderdelen en aantrekkelijke financiële 
oplossingen. De bewezen hoge kwaliteit van het 
product-design van een toonaangevend merk, 
betrouwbaarheid en langdurige besparing. Een gamma 
waarin u een model kunt vinden dat perfect bij u past.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer.

Dealer

www.husqvarna.com/nl
Husqvarna Nederland BV • Jool Hulstraat 20-22 • 1327 HA Almere

Postbus 50131 • 1305 AC Almere • Telefoon: 036-5210050 • Fax: 036-5210055

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Alle rechten voorbehouden. Husqvarna en andere productnamen en namen van eigenschappen zijn handelsnamen van de Husqvarna Group, zoals weergegeven op www.international.husqvarna.com 
De vermelde prijzen zijn op basis van 21% BTW. De acties zijn geldig t/m 31 augustus 2014. Fouten en afwijkingen in afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen voorbehouden.

Schrijf u nu in voor de 
Husqvarna nieuwsbrief. 
De eerste 1000 aanmeldingen 
ontvangen gratis handschoenen! 
Ontvang fantastische aanbiedingen en interessant nieuws: meldt u aan voor
onze nieuwsbrief via husqvarna.com/nl.
Na uw aanmelding ontvangt u van ons via de mail de handschoenen-coupon 
die u kunt inwisselen bij uw dichtsbijzijnde Husqvarna dealer.


