
PROMOTIE  
BOSMAAIER 128R 
VAN € 405  

VOOR € 299

PROMOTIE  
RIDER 213C 
VAN € 4.389  

VOOR € 3.999

NIEUW  
HUSQVARNA 
AUTOMOWER®  
450X

HUSQVARNA HIGHLIGHTS VOORJAAR 2016



NIEUW

Al onze gazonmaaiers zijn krachtig, compact en comfortabel  
– en voorzien van doordachte oplossingen om u te helpen  
om nog efficiënter te werken.  
Zij zijn perfect voor smalle en moeilijke gebieden.

GEAVANCEERD 
MAAIEN 
EFFECIENTE 
BEDIENING

HUSQVARNA LC 451S
Hoog-presterende, betrouwbare, compacte
maaier, ideaal voor professionals en particulieren.
Goede ergonomie en grote robuuste transmissie.
• Briggs & Stratton 750e DOV Series
• Opvang/achter uitworp
• Maaibreedte 51 cm
• Maaihoogte 26–74 mm
• Aluminium maaikast
• Zelfrijdend

€ 999

Husqvarna 
adviseert
Power 4 
Alkylaat 
benzine
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  AFTech™ 
Zorgt voor een perfect maairesultaat 
bij alle maaistanden. Tijdens het 
opvangen van het gras wordt de 
grasopvangbak tot de rand toe 
gevuld.

  AutoWalk™ 
Zorgt voor makkelijker maaien langs 
hagen en rondom obstakels, omdat 
de machine blijft rijden als u één 
hand loslaat.

  Instant Start 
Door de veiligheidspal opzij te  
drukken en de hendel naar u toe te 
halen start de machine vanzelf.

ACCESSOIRES

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Werkoverhemd 
Een zacht en comfortabel 
overhemd met goede 
bewegingsruimte. 
€ 32

Handschoen, Classic 
Duurzame handschoenen. 
Handpalm gemaakt van ruw 
geitenleer en spandex stof op 
bovenkant. 
€ 15

Gehoorbescherming, Gardener 
Extra brede beugel zonder voering, die een 
veilige en comfortabele pasvorm en minder druk 
op het hoofd geeft.
€ 19

HUSQVARNA LC 247 / LC247SP
Deze zelfrijdende maaier, die autochoke heeft
voor gemakkelijk starten, levert professionele
resultaten. Duurzaam composiet maaidek.
• Briggs & Stratton 575EX
• Opvang/Achter uitworp
• Maaibreedte 47 cm
• Maaihoogte 20–75 mm
• Zelfrijdend 

Vanaf  € 449

HUSQVARNA LC 140 / LC140S
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/duw

Vanaf  € 329

HUSQVARNA LC 348VI
AFTech™ garandeert een fantastisch resultaat en
de InStart™ hendel maakt starten en stoppen
vrijwel moeiteloos.
• Briggs & Stratton 675iS
• Opvangen/achter uitworp
• Maaibreedte 48 cm
• Maaihoogte 25 –75 mm
• AFTech™
• InStart™ en AutoWalk™ 2
• Verzinkt stalen maaidek

€ 935

Husqvarna 
adviseert
Power 4 
Alkylaat 
benzine
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NIEUW
HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Top-of-the-line, ultra-stille robotmaaier met grote
capaciteit, uitstekend voor gazons met zeer
complexe vormen. Opsporen en instellen op
afstand met Automower® Connect. Inclusief twee
jaar gratis connectivity.
• Werkgebied tot 5000 m²
• Max. helling 45%
• Ultrasonic technologie
• Koplampen
• Navigatie met GPS tracker
• Li-ion accu

€ 3.999
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

Wat is ervoor nodig om een robotmaaier te maken die 
de hele dag in elke tuin kan werken en 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® 
om het meest geteste, betrouwbare en uitgebreide 
assortiment robotmaaiers 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.

HUSQVARNA  
AUTOMOWER®
WERELDLEIDER  
IN ROBOTMAAIEN

€ 85  
KORTING  

OP DE 336LiC  
ACCU TRIMMER
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  Automatische doorgang  
Alle Husqvarna Automower® modellen 
kunnen door smalle doorgangen 
vanaf 60 cm. Dit maakt de installatie 
ook eenvoudiger.

  Afstandsbediening  
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.

  Weertimer  
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.

Automower® Connect 
Automower Connect geeft u volledige 
controle over uw Husqvarna Automower® 
vanaf uw iOS of Android smartphone  
2 JAAR CONNECTIVITY INBEGREPEN  
€ 205

Automower® beschermhuis
Beschermt het laadstation en de 
Automower® tegen zon en regen. € 203

LED koplampen
Laat uw Automower® 430X ook  
’s nachts stralen met deze  
energiezuinige koplampen. € 91

ACCESSOIRES

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 310
Efficiente robotmaaier. Met slimme 
technologie om door nauwe doorgangen 
te navigeren en persoonlijke instellingen 
voor de maaitijden. Maak de robotmaaier 
persoonlijk met een andere kap, 
verkrijgbaar als accessoire.
• Werkgebied tot 1000 m2

• Max. helling 40%
• Li-ion accu 

€ 1.699
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 315
Geavanceerde robotmaaier. Slimme 
technologie die automatisch de dagelijkse 
maaitijd aanpast aan het groeitempo van 
het gras. Maak de robotmaaier persoonlijk 
met een andere kap, verkrijgbaar als 
accessoire. 
• Werkgebied tot 1500 m2

• Max. helling 40%
• Li-ion accu 

€ 1.999
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 430X
Een ultra-stille robotmaaier met grote 
capaciteit, voor gazons met complexe 
vormen. Kan worden voorzien van 
Automower® Connect.
• Werkgebied tot 3200 m2

• Max. helling 45%
• Navigatie met GPS
• Li-ion accu 

€ 2.999
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

WELKE HUSQVARNA AUTOMOWER®  
IS VOOR U GESCHIKT? 

GEBRUIK HEEL EENVOUDIG DE ONLINE GAZON 
CALCULATOR OP WWW.HUSQVARNA.COM/NL

€ 85  
KORTING  

OP DE 336LiC  
ACCU TRIMMER

€ 85  
KORTING  

OP DE 336LiC  
ACCU TRIMMER

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Betrouwbare robotmaaier voor kleinere 
gazons. Compact, licht en fantastische 
resultaten.
• Werkgebied tot 600 m2

• Max. helling 25%
• Li-Ion accu

€ 1.299 
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD EN INSTALLATIE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Deze ultra-stille robotmaaier maait complexe 
gazonvormen en steile hellingen. Kan worden 
voorzien van Automower® Connect.
• Werkgebied tot 2200 m2

• Max. helling 45%
• Li-Ion accu

€ 2.499
EXCLUSIEF KRAMMEN, DRAAD  
EN INSTALLATIE

NIEUW

NIEUW

€ 75  
KORTING  

OP DE 136LiL  
ACCU TRIMMER

€ 75  
KORTING  

OP DE 136LiL  
ACCU TRIMMER
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ACTIE

HET HELE  
JAAR DOOR 
OVERAL 
BEREIKBAAR

HUSQVARNA RIDER 213C
Efficiënt, manoeuvreerbaar en vol bruikbare 
functies voor werkzaamheden in de tuin 
gedurende het hele jaar. Met de intuïtieve 
bediening wordt maaien een plezier.   
• Briggs & Stratton Intek, 6,7 kW @ 3000 tpm
• Hydrostatisch
• Inclusief combi-maaidek 94 cm

Van € 4.389 voor 

€ 3.999

Met het aan de voorzijde gemonteerde maaidek en 
de gelede besturing bieden Husqvarna Riders niet 
alleen een superieure wendbaarheid, maar kan er ook 
op bijna elke plek gemaaid worden. Maaien rondom 
bomen en onder struiken en bankjes is heel eenvoudig. 
De Rider is niet alleen comfortabel en stabiel maar 
kan ook hellingen oprijden. Met het enorme scala aan 
accessoire mogelijkheden, is de Rider het hele jaar 
door in te zetten! 

HUSQVARNA RIDER 115C
• Briggs & Stratton PowerBuilt, 9,5 kW @ 3000 tpm
• Hydrostatisch
• Inclusief combi-maaidek 94 cm

HUSQVARNA RIDER 112C5 / 112C
• Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,8 kW @ 3000 tpm
• Handgeschakeld (R 112C) / hydrostatisch (R 112C5)
• Inclusief combi-maaidek 85 cm

Rider 112C5 

€ 2.829
Rider 112C 

€ 3.249 € 3.879

Husqvarna 
adviseert
Power 4 
Alkylaat 
benzine
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Sweeper / opvangbak 
Ruime en flexibele opvangbak, u 
hoeft zelf niet meer de bladeren of de 
grasresten op te vegen. Kan eenvoudig 
vanaf de bestuurderszitplaats worden 
geleegd. Verstelbare hoogte-instelling. 
€ 539

Klepelmaaier 
Robuuste, betrouwbare klepelmaaier 
voor ruwe oppervlakken met ruige 
kruidachtige vegetatie en lage opslag. 
300-series € 1.499

Gehoorbeschermer 
met FM radio 
Minder druk op het hoofd en oren door 
het speciale ontwerp van de beugel. 
Luister comfortabel naar de radio 
tijdens het maaien. € 118

Bezem
Roterende bezem die bladeren, 
sneeuw etc. wegveegt. Verstelbare 
steunwielen. Kan onder een hoek 
van 20° geplaatst worden naar 
beide zijden.  
200-series, 587 02 47-01 € 1.729 
300-series, 587 02 46-01 € 1.729

ACCESSOIRES

   Het gelede besturings-systeem 
maakt het mogelijk om met de 
achterwielen te sturen. Zorgt voor 
superieure wendbaarheid en een 
minimale draaicirkel. 

  Het aan de voorzijde gemonteerde 
maaidek zorgt voor perfecte 
bereikbaarheid in hoeken en onder 
struiken, bankjes etc.

   BioClip® is een perfecte mulch 
techniek waarbij u geen gras hoeft 
op te vangen. In plaats hiervan zorgt 
het voor het bemesten van het 
gazon.

HUSQVARNA RIDER 214TC LIMITED EDITION
• Briggs & Stratton Intek V-Twin, 12,8 kW @ 3100 tpm
• Hydrostatisch 
• Inclusief combi-maaidek 94 cm 

€ 4.799

HUSQVARNA RIDER 318
• Briggs & Stratton Endurance 4195, 9,6 kW @ 2900 tpm
• Hydrostatisch
• Optionele maaidekken:  

Combi 94,  Combi 103, Combi 112

€ 5.435 
EXCLUSIEF COMBI-MAAIDEK

ACTIE 
MODEL

INRUILPREMIE

€ 400*

INRUILPREMIE

€ 500*

INRUILPREMIE

€ 500*

INRUILPREMIE

€ 500*

*Actie aanbiedingen gelden t/m 31-08-2016 en/of zolang de voorraad strekt bij uw Husqvarna Dealer.

HUSQVARNA RIDER 316 T
• Kawasaki FH Series V-Twin, 9,6 kW @ 2900 tpm
• Hydrostatische aandrijving
• Automatische mesinschakeling
• BioClip®/achter uitworp
• Hele jaar door inzetbaar
•  Optionele maaidekken:  

Combi 94, Combi 103, Combi 112

€ 6.275 
EXCLUSIEF COMBI-MAAIDEK  

HUSQVARNA RIDER 316 TXS AWD
• Kawasaki FH Series V-Twin, 9,8 kW @ 3100 tpm
• Hydrostatische All Wheel Drive
• Automatische mesinschakeling
• BioClip®/achter uitworp
• Hele jaar door inzetbaar
• Stuurbekrachtiging
• �X-tra�efficiency,�minder�geluid
• Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, Combi 112

€ 8.989 
EXCLUSIEF COMBI-MAAIDEK  

HUSQVARNA RIDER 316 TS AWD
• Kawasaki FH Series V-Twin, 9,6 kW @ 2900 tpm
• Hydrostatische All Wheel Drive
• Stuurbekrachtiging
• Automatische mesinschakeling
• BioClip®/achter uitworp
• Hele jaar door inzetbaar
•  Optionele maaidekken:  

Combi 94, Combi 103, Combi 112

€ 8.369 
EXCLUSIEF COMBI-MAAIDEK  

Husqvarna 
adviseert
Power 4 
Alkylaat 
benzine
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NIEUW

ACCESSOIRES

HET HELE  
JAAR DOOR 
INZETBAAR

Een breed scala aan accessoires en een ingebouwde keuze 
van verschillende maaimethodes zorgen ervoor dat onze 
tuintractoren uitstekend inzetbaar zijn voor allerlei klussen. 
Ideaal voor efficiënt grasmaaien en diverse andere taken het 
hele jaar door.

  RapidReplace™ De maaimessen 
kunnen zonder gereedschap 
gewisseld worden. Dit zorgt voor 
veiligheid en meer snelheid - en met 
scherpe maaimessen krijgt u een 
mooier gazon en gebruikt u minder 
brandstof. 

  SmartSwitch™ U hoeft niet meer 
aan uw sleutel te denken en krijgt via 
indicatie lampjes te zien als er iets 
aan de hand is. Geniet van het gemak 
om met slechts één druk op de knop 
te starten of te stoppen.

  U-Cut™ Stuurtechniek die ervoor 
zorgt dat u makkelijk rondjes kunt 
draaien en eenvoudig om obstakels 
heen kan sturen. Dit betekent minder 
ongemaaide stukken, efficiënter 
maaien en een betere wendbaarheid.

Niet op alle modellen beschikbaar.

HUSQVARNA TUINTRACTOR TS 38
• Husqvarna motor, 5,7 kW @ 2600 tpm
• Handgeschakeld, 6 versnellingen
• Maaibreedte 97 cm

€ 1.939

HUSQVARNA TUINTRACTOR TC 38
• Husqvarna motor, 8,6 kW @ 2600 tpm
• Handgeschakeld, 6 versnellingen
• Maaibreedte 97 cm

€ 2.199

Trailer voor Rider en tuintractor 
Ruime aanhangwagen, gemaakt van 
robuust staal. Opklapbare achterklep voor 
eenvoudig in- en uitladen.  
Vanaf € 209

Cover voor tuintractor 
Gemaakt van watervast nylon  
met een verstelbaar  
trekkoord en  
ventilatiegaten.  € 89

Bevestigingsplatform 
Bevestigingsplatform voor beluchter 
en verticuteerhark. 
U wisselt snel van accessoire met 
het gereedschapsloze 
snelkoppelingssysteem. € 269

Husqvarna 
adviseert
Power 4 
Alkylaat 
benzine
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ACCESSOIRES

Beluchter voor 
bevestigingsplatform 
Hiermee kunnen lucht, water  
en voedingsstoffen de wortels 
bereiken. € 124

Verticuteerhark voor 
bevestigingsplatform 
Haalt mos weg om een gezond  
gazon te krijgen. € 112

Strooier 
Het strooien is makkelijk in te 
stellen. Strooibreedte van 120-240 
of 300-360 cm. Vanaf € 235

Landrol 
Voor het efficiënt gelijkmaken van 
ongelijke grond en het vastrijden 
van pas gezaaid zaad. € 369

HUSQVARNA TUINTRACTOR  
TS 138
• Husqvarna motor, 8,6 kW @ 2600 tpm
• CVT aandrijving
• Manuele inschakeling messen
• Maaibreedte 97 cm
• Niet gemaaide cirkel: 137 cm
• Starten zonder choke
• Zijlosser

€ 2.389

HUSQVARNA 
TUINTRACTOR TS 342
• Husqvarna Endurance V-Twin serie,  

11,1 kW @ 2600 tpm
• Hydrostatische aandrijving
• Elektrische inschakeling messen
• RapidReplace™ en SmartSwitch™
• Maaibreedte 107 cm
• U-Cut™
• Niet gemaaide cirkel: 85 cm
• Starten zonder choke
• Zijlosser

€ 4.199

HUSQVARNA TUINTRACTOR  
TC 130 / TC 138
TC 130: 
• Husqvarna motor, 6,3 kW @ 2800 tpm
• Hydrostatische aandrijving
• Starten zonder choke
• Maaibreedte 77 cm
• Niet gemaaide cirkel: 131 cm
• Capaciteit opvangbak: 200 l. 
TC 138: 
• Husqvarna motor; 8,6 kW @ 2600 tpm
• Hydrostatische aandrijving
• Starten zonder choke
• Maaibreedte 97 cm (2 anti-scalpeer wielen)
• Niet gemaaide cirkel: 107 cm
• Capaciteit opvangbak: 220 l.

HUSQVARNA TUINTRACTOR  
TS 238
• Husqvarna Endurance Series, 

8,9 kW @ 2600 tpm
• Hydrostatische aandrijving
• Elektrische inschakeling messen
• Maaibreedte 97 cm
• U-Cut™
• Niet gemaaide cirkel: 90 cm
• Starten zonder choke
• Zijlosser

€ 2.949

HUSQVARNA 
TUINTRACTOR TS 346
• Husqvarna Endurance V-Twin 

motor 13,8 kW @ 2600 tpm
• Hydrostatische aandrijving
• Elektrische inschakeling messen
• RapidReplace™ en SmartSwitch™
• Maaibreedte 117 cm
• U-Cut™
• Niet gemaaide cirkel: 81 cm
• Starten zonder choke
• Zijlosser

€ 5.309

HUSQVARNA TUINTRACTOR  
TC 238
• Husqvarna Endurance motor, 9,2 kW @ 2600 tpm
• Hydrostatische aandrijving
• Elektrische inschakeling messen,  

incl. BioClip plug
• Maaibreedte 97 cm (2 anti-scalpeer wielen)
• U-Cut™
• Niet gemaaide cirkel: 90 cm
• Starten zonder choke
• Capaciteit opvangbak: 220 l.

HUSQVARNA TUINTRACTOR  
TC 242
• Husqvarna Endurance motor, 9,4 kW @ 2600 tpm
• Hydrostatische aandrijving
• Elektrische inschakeling messen, 

incl. BioClip plug
• Maaibreedte 107 cm (4 anti-scalpeer wielen)
• U-Cut™
• Niet gemaaide cirkel: 85 cm
• Starten zonder choke
• Capaciteit opvangbak: 320 l.

€ 3.869
TC 130 

€ 2.729 € 4.329
TC 138 

€ 3.079

Husqvarna 
adviseert
Power 4 
Alkylaat 
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ACCESSOIRES

ACTIE

ACTIE

ACTIE

Vermogen, prestatie en design die aan uw verwachtingen 
voldoen. Ons assortiment kettingzagen bestaat uit grote en kleine 
kettingzagen, geschikt voor het vellen en snoeien van bomen maar 
ook voor het zagen van openhaard hout. 

GA DE UITDAGING AAN

HUSQVARNA KETTINGZAAG  
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.  

HUSQVARNA KETTINGZAAG 236 
• 38,2 cm³
• 1,4 kW
• Zaagbladlengte 36 cm
• 4,7 kg
• Air Injection™
• X-Torq® 

HUSQVARNA KETTINGZAAG 435 / 435 E-SERIES 
• 40,9 cm³
• 1,6 kW
• Zaagbladlengte 38 cm
• 4,4 kg
• Air Injection™
• X-Torq® en Low Vib
• Verkrijgbaar in e-series

HUSQVARNA KETTINGZAGEN 135 
• 40,9 cm³
• 1,4 kW
• Zaagbladlengte 36 cm
• 4,6 kg
• Air Injection™
• X-Torq® en LowVib

HUSQVARNA KETTINGZAAG 
455 RANGER CLASSIC 
• 55,5 cm³
• 2,4 kW
• Zaagbladlengte 38 cm
• 5,9 kg
• Air Injection™
• X-Torq®
• AutoTune™ en LowVib 

Vanaf  € 589

Van  € 309 voor  € 279 

Vanaf  € 479

Van  € 709 voor  € 599

Van  € 215 voor  € 199

€ 905

Hoge leren veiligheidsschoenen  
met zaagbescherming,  
Classic 20 
Met zaagbescherming 20 m/s en 
overlappende bescherming voor langere 
levensduur. Het voetbed kan verwijderd en 
gewassen worden. 
Versterkt op neus en hiel.  € 203

Combi can
Zorgt voor de optimale benzine en 
kettingolie verhouding  
(5.0 / 2.5 liter). Speciale ruimte voor 
gereedschap en onderdelen die u 
vaak gebruikt. U kunt nu snel tanken 
zonder te spetteren of te morsen, 
stopt automatisch. € 48

HUSQVARNA KETTINGZAAG  
550 XP 
• 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    

Lichte zaag- en 
snoeiwerkzaamheden, 
particulieren

Middel zwaar zaagwerk, 
vellen en snoeien van 
bomen, particulieren en 
semi-pro

Zwaarder zaagwerk, 
particulieren. Vel- en 
snoeiwerkzaamheden, 
Professional

• • •

GEBRUIK

Husqvarna 
adviseert
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€ 25

€ 62 € 50 Vanaf  € 103

€ 23

€ 725 € 539

KETTINGONDERHOUD 
EN VEILIGHEID

KRACHTIGE GRONDFREZEN  
DIE HET WERK VOOR U DOEN

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

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

HUSQVARNA GRONDFREES TF 324
• B&S 750 Series
• 3,3 kW @ 3300 tpm
• Ketting overbrenging
• Mechanische inschakeling
• Werkbreedte 60 cm
• Werkdiepte ong. 30 cm 

WERKJACK, CLASSIC
Jack met modern design en 
kwaliteitsdetails, zoals grote 
reflecterende logo's. Knopen 
onderaan de mouwen voor goede 
afsluiting. Bovenstuk mouw in 
opvallend oranje voor goede 
zichtbaarheid.

HUSQVARNA XP POWER 2
Perfecte werking bij Husqvarna 
2-takt motoren. De brandstof 
levert uitstekende prestaties over 
een groot temperatuurbereik, 
zorgt voor minder kans op vast 
plakkende zuigerveren, minder 
slijtage van de zuiger en minder 
koolaanslag in de uitlaat. 
Aanbevolen door Husqvarna

HUSQVARNA GRONDFREES T300RH
• Subaru EH035
• 1 kW @ 6000 tpm
• Worm-overbrenging / mechanische inschakeling
• Werkbreedte 24 cm
• Werkdiepte 15 cm 

VEILIGHEIDSHELM
Een eenvoudige, maar doel-
matige helm met een 6-punts 
kunststof binnenwerk. 
In de hoogte verstelbaar.

BESCHERMENDE BROEKEN
Draag tijdens het werken met een 
motorkettingzaag altijd werkbroeken 
met zaagbescherming. Deze kleding 
beschermt uw benen tegen de 
draaiende ketting.

• COMPACT
• VEELZIJDIG
• EENVOUDIG  
TE BEDIENEN

Husqvarna 
adviseert
Power 4 
Alkylaat 
benzine
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BENZINE 
PRESTATIES 
MET SLECHTS  
ÉÉN ACCU*
De Husqvarna Accu Series biedt u al het 
vermogen, prestaties en intuïtieve design dat 
u van Husqvarna verwacht. Een reeks zeer 
efficiënte handgedragen producten, die werken 
op een krachtige 36 V Li-ion accu. U kunt de accu 
bovendien van de ene naar de andere machine 
verplaatsen en zo door blijven werken.

  Eén accu* Onze accu's zijn snel 
op te laden en nog sneller te wisselen 
en uitwisselbaar met bijna al onze 
accu machines.

  Storen niet Weinig geluid – de stille 
motor zorgt voor een comfortabele 
werkomgeving en vrijwel geen 
overlast voor de omgeving.

  Hoge prestaties De lange accu 
levensduur, geeft u voldoende 
productiviteit en de resultaten die u 
verwacht. 

  Gemakkelijke bediening Intuïtief 
toetsenbord – alle producten 
uit de Husqvarna Accu Series 
zijn gemakkelijk te starten en 
te gebruiken met intuïtieve 
drukknoppen en leds die de status 
naar de gebruiker communiceren.

* Accu kettingzagen altijd in combinatie met BLi150 of hoger. 
HUSQVARNA 136LI
Lichte, handige zaag met Li-ion accu. 
Gereedschapsloos ketting spannen, 
gemakkelijk te starten en met intuïtieve 
toetsenbediening.
• 36 V
• Zaagbladlengte 30 cm
• 3,0 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 12 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 279
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

HUSQVARNA 436LI
Voor timmerlieden, fruittelers en andere veeleisende gebruikers. 
Gereedschapsloos ketting spannen, licht en zeer eenvoudig te gebruiken, met 
een Li-ion accu.
• 36 V
• Zaagbladlengte 25 cm
• 2,7 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 15 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 419
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

HUSQVARNA 536LI XP®
Perfect voor groen aannemers, timmerlui en 
andere professionals. Een hoog-presterende 
zaag met een Li-ion accu.
• 36 V
• Zaagbladlengte 25 - 35 cm
• 2,6 kg excl. accu
• Kettingsnelheid 20 m/s
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 469
EXCLUSIEF ACCU EN LADER
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ACTIE

NIEUW

HUSQVARNA Li-ion accu
Li-ion-accu's bieden ongeëvenaard, 
langdurig vermogen en optimale pres-
taties. Er zijn verschillende accutypes 
beschikbaar, met verschillende ver-
mogens: BLi80 (2,1 Ah) en BLi150 (4,2 Ah).  
Vanaf € 159

ACCESSOIRES

HUSQVARNA QC80 – NIEUW 
80W. 230V oplader om al uw 
Husqvarna accu producten  
’s nachts op te laden. € 49

HUSQVARNA Li-ion accu tas 
Houdt accu’s zelfs in de winter 
warm en koud in de zomer.  
Absorbeert zeer doeltreffend 
schokken en beschermt tegen  
vuil, viezigheid en vocht. € 31

HUSQVARNA Li-ion 
accu snellader
330 /120 W. Oplader 
om uw Husqvarna accu 
producten snel op te 
laden. Vanaf € 49 

HUSQVARNA 336LiC
Perfect gebalanceerde trimmer voor 
veeleisende gebruikers. Hoge prestaties 
maar stil, dankzij de Li-ion technologie. 
Loop-stuur en gebogen steel. 

• 36V
• 3,0 kg excl. accu
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Verstelbaar stuur

€ 259
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

HUSQVARNA LC 141Li NIEUW
Handige accu-maaier, geen vloeibare brandstof of kabels nodig. Gemakkelijk te 
starten. Fantastische manoeuvreerbaarheid dankzij het compacte maaidek. 

• 36V
• 20 min bedrijfstijd, afhankelijk van gazoncondities
• Opvangen/achteruitworp
• Maaibreedte 41 cm
• Maaihoogte 25 –70 mm

PROMOTIE KIT
Compleet met BLi 150 accu, QC 120 lader en accu trimmer 136LiL
Van € 1.006 voor 

€ 899
HUSQVARNA 436LiB
Lichtgewicht bladblazer met cruise control, direct start en boost power 
mode. Gemakkelijk te gebruiken en stil dankzij Li-ion-technologie.

• 36V
• 81 dB(A)
• 12,5 m³/min
• 46 m/s
• 2,4 kg excl. accu
• Cruise control en boost mode

€ 329 
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

HUSQVARNA 136LiHD45
Ideaal voor kleine tot middelgrote hagen. 
Eenvoudig te gebruiken, licht en de  
Li-ion technologie brengt het geluidsniveau 
aanzienlijk omlaag.
• 36 V
• 3,1 kg excl. accu
• Knipbalk 45 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd

€ 199
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

HUSQVARNA 136LiL
Lichte, handige trimmer voor particulier 
gebruik. Werkt stil op een Li-ion accu. 
Fantastisch om de randen van een gazon 
te trimmen. 
• 36 V
• 3,1 kg excl. accu
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Telescopische steel
• Verstelbaar stuur

€ 229 
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

HUSQVARNA 536LiHD60X / 70X
Voor commercieel gebruik met een 
krachtige Li-ion accu, die lang meegaat. 
Dubbele knipbalk en gemakkelijk draaiende 
achterhandgreep. 
536LiHD60X:
• 36 V
• 3,8 kg excl. accu
• Knipbalk 60 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Draaibare achterhandgreep

€ 419
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

536LiHD70X:
• 36 V
• 3,9 kg excl. accu
• Knipbalk 70 cm
• savE™ voor maximale bedrijfstijd
• Draaibare achterhandgreep

€ 459
EXCLUSIEF ACCU EN LADER

€ 469
EXCLUSIEF ACCU EN LADER
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NIEUW

Borstel BR600 
Borstel met grote capaciteit,  
die zand en grind van paden  
en opritten veegt. Inclusief 
beschermkap. 60 cm. breed. € 409

Lange en korte heggenschaar 
HA850  
Lange en korte heggenschaar 
accessoires. Knipbalk is verstelbaar in 
de gewenste hoek. Meslengte 55 cm. 
In 2 verschillende steellengtes.  
Vanaf € 339

Bladblazer BA101 
Krachtige bladblazer zorgt voor het 
schoonmaken van paden en erf van 
bladeren, rommel en grasresten.  
€ 175

Kantensnijder EA300 
Erg eenvoudig de kanten snijden van 
uw borders om bomen en andere 
ronde moeilijke plaatsen. € 175

COMBI TRIMMER 129LK   Multifunctionele machine in het bezit van een krachtige 27,5 cc motor. 
Eenvoudig te starten door middel van Smart Start® en makkelijk te 
gebruiken met diverse opzetstukken: bladblazer, snoeizaag, frees, 
heggenschaar en kantensnijder.
• 27,5 cm³
• 0,8 kW
• 6,0 kg

€ 489

MAAKT 
ZWARE 
KLUSSEN 
EENVOUDIG

Husqvarna trimmers 
staan bekend om de 
betrouwbaarheid, kracht en 
efficiency.  
Maar ze zijn ook ergonomisch, 
licht en perfect gebalanceerd.  
Zelfs zware klussen zijn 
eenvoudig voor u en uw 
lichaam.

ACCESSOIRES

HUSQVARNA COMBI TRIMMER 525LK 
• 24,5 cm³
• 0,9 kW
• 5,1 kg
• Smart Start

€ 625

Veelzijdige ”click on” 
accessoires

Deelbaar/ 
koppelbaar

Easy Start,  
auto return stop knop

Krachtige 27 cc motor

• Auto return stopschakelaar
• Comfort handgreep
• Deelbare steel
• ”Click on” accessoires

Grasranden trimmen en 
ander kort kruidachtige 
vegetatie

Kruidachtige vegetatie 
maaien

Ruigte en stootkanten 
maaien, ook voor 
professioneel gebruik

• • •

GEBRUIK

Husqvarna 
adviseert

XP Power 2 
Alkylaat 
benzine
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Gehoorbeschermer  
met plexi-vizier 
Extra brede beugel zonder voering, 
die een veilige en comfortabele 
pasvorm en minder druk op het hoofd 
geeft. Met vizier. Vanaf € 30

Veiligheidsbril 
Krasbestendige bril met een statisch 
montuur. Verkrijgbaar met heldere 
glazen, geelgetinte of grijsgetinte 
glazen met UV-bescherming.  
Vanaf € 10

ACCESSOIRES

HUSQVARNA 122C 
• 21,7 cm3

• 0,6 kW
• 4,4 kg
• Smart Start en Auto return stopknop

€ 199

HUSQVARNA 128R 
• 28 cm3

• 0,8 kW
• 5 kg

Van € 405 voor  € 299

HUSQVARNA 543RS  
• 40,1 cm3

• 1,5 kW
• 7,4 kg
• X-Torq®
• Standalone starter
• Standaard dubbel harnas
• Heavy duty koppeling
• Stevige handgrepen en Combibeschermkap

€ 709

HUSQVARNA 125B
Eenvoudig te bedienen dankzij de speciale 
luchtinlaat. Gemakkelijke start door middel 
van de Smart Start technologie. 

• 28 cm³
• 12,03 m³ / min.
• 76 m/s
• 4,35 kg

€ 349

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

€ 649

HUSQVARNA 122HD45 / 60 
122HD45: 
• 21,7 cm3

• 0,6 kW
• Knipbalk 45 cm
• 4,7 kg
• Smart Start
• Auto return stopschakelaar
• Low noise motor
• LowVib

Van  € 405 voor  

€ 329

HUSQVARNA BOSMAAIER 135R 
• 34,6 cm3

• 1,4 kW
• 6,8 kg
• X-Torq®
• Standaard dubbel harnas
• Auto return stopschakelaar
• Verstelbaar stuur en Combi-beschermkap

€ 615

HUSQVARNA 226HD60S / 75S 
226HD60S:
• 23,6 cm3

• 0,85 kW
• Knipbalk 60 cm
• 5,8 kg
• Standalone starter
• X-Torq®
• Low Vib
• Verstelbare achterhandgreep

€ 639

226HD75S:
• 23,6 cm3

• 0,85 kW
• Knipbalk 75 cm
• 6,0 kg
• Standalone starter
• X-Torq®
• Low Vib
• Verstelbare achterhandgreep

€ 679
122HD60: 
• 21,7 cm3

• 0,6 kW
• Knipbalk 59 cm
• 4,9 kg
• Smart Start
• Auto return stopschakelaar
• Low noise motor
• LowVib en draaiende achterhandgreep

€ 475

ACCESSOIRES

ACTIE

ACTIE

Husqvarna 
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Dealer

Uw erkende Husqvarna Dealer.
 

Uw Husqvarna Dealer is zorgvuldig geselecteerd en voldoet 

aan de allerhoogste criteria. Hij en zijn medewerkers 

krijgen voortdurend relevante trainingen om u altijd van 

dienst te kunnen zijn.

Uw Husqvarna Dealer beschikt daardoor over de nodige 

kennis en de ervaring om u op een efficiënte manier tot 

dienst te kunnen staan. Denk ook aan het onderhoud van uw 

Husqvarna machines: Service & Onderhoud voor optimale  

prestaties jaar in jaar uit.

Uw Husqvarna Dealer staat voor u klaar!

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
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