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GRATIS
HELM MET 

GEHOOR- EN 
GELAAT- 

BESCHERMING,  
FUNCTIONAL

GRATIS
COMBI-

CAN
ACTIE

10% 
KORTINGACTIE

HUSQVARNA MOTORKETTINGZAAG 435
Lichtgewicht en efficiënte allround zaag, ideaal voor degene  
die een kettingzaag zoekt die uitzonderlijk eenvoudig te starten  
en te bedienen is.

40,9 cm³, 1,6 kW, zaagbladlengte 38 cm, 4,4 kg. Air Injection™, 
X-Torq® en Low Vib. Verkrijgbaar in e-series. •••

Vanaf  € 499

KENNIS EN ERVARING: 
De basis van elke Husqvarna motorkettingzaag

HUSQVARNA KETTINGZAAG 236
Ideale kettingzaag voor klussen als snoeien en lichte zaagwerk-
zaamheden. Eenvoudig starten en werken door middel van de 
typische Husqvarna kenmerken zoals o.a. een ergonomisch 
ontwerp en een krachtige X-Torq®-motor met een lage uitstoot. 
 
38,2 cm³, 1,4 kW, zaagbladlengte 38 cm, 4,7 kg. Air Injection™, 
X-Torq® en Low Vib. •°° Van € 215 Voor  € 199

HUSQVARNA KETTINGZAAG 555
59,8 cm³, 3,1 kW, zaagbladlengte 33-61 cm, 5,6 kg, AutoTune™,  
Air Injection™, X-Torq® en Low Vib. •••

 
Van € 879 Voor  € 789

HUSQVARNA KETTINGZAAG 135
40,9 cm³, 1,4 kW, zaagbladlengte 36 cm, 4,6 kg. Air Injection™, 
X-Torq® en Low Vib. E-series betekent minder kracht nodig om  
te starten en ketting spannen zonder gereedschap. •°°

Van € 309 Voor  € 279

HUSQVARNA KETTINGZAAG  
560XP®/G, 562XP®/G
59,8 cm³, 3,5 kW, zaagbladlengte 38 cm, 5,7 kg, AutoTune™,  
Air Injection™, X-Torq®, Low Vib en RevBoost™. Verkrijgbaar  
met verwarmde handgrepen en carburatur. •••

Vanaf  € 1.089

AutoTune 
Een innovatie die ervoor zorgt dat 
de motor optimaal loopt, ongeacht 
factoren zoals weersomstandigheden 
en soort brandstof. 

TrioBrake™ 
Een extra mogelijkheid om de 
kettingrem te activeren waardoor u 
veiliger, efficiënter en ergonomischer 
met uw motorzaag kunt werken. 

X-Torq® 
De motortechnologie X-Torq® 
zorgt voor een hoge versnelling 
van de ketting en verlaagt het 
brandstofverbruik tot wel 20% en de 
uitlaatemissie met maximaal 75%.

HUSQVARNA KETTINGZAAG  
445 E-SERIE / TRIO BRAKE
45,7 cm³, 2,1 kW, zaagbladlengte 38 cm, 5,1 kg. Air Injection™, 
X-Torq® en Low Vib. Verkrijgbaar met TrioBrake™. E-series 
betekent minder kracht nodig om te starten en ketting spannen 
zonder gereedschap. ••°  

 
Vanaf  € 629

DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN EEN HUSQVARNA KETTINGZAAG.

G
E

B
R

U
IK

:  
  L

ic
ht

e 
za

ag
- e

n 
sn

oe
iw

er
kz

aa
m

he
de

n,
 p

ar
tic

ul
ie

re
n 

   
  

  M
id

de
l z

w
aa

r 
za

ag
w

er
k,

 v
el

le
n 

en
 s

no
ei

en
 v

an
 b

om
en

, p
ar

tic
ul

ie
re

n 
en

 s
em

i-p
ro

   
   

  Z
w

aa
rd

er
 z

aa
gw

er
k.

 V
el

- e
n 

sn
oe

i-w
er

kz
aa

m
he

de
n,

 P
ro

fe
ss

io
na

l



3

NIEUW

Heupbroek, 
Classic 

Broek met elastiek in de 
taille en twee voorzakken, 
een achterzak en extra 
ritsen voor de ventalatie 
aan de achterzijde van de 
broekspijpen.

€ 95

Veiligheidshelm, 
Classic 

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

 

€ 49

Bijlen

 
Een reeks bijlen met 
glasfiber steel van hoge 
kwaliteit! Met een 
balanspunt dicht bij de 
kop van de bijl zorgt voor 
een perfecte balans en 
gewichtsverdeling.

 
Vanaf  € 45

Husqvarna XP  
Power 2

Perfecte werking bij 
Husqvarna 2-takt motoren.  
De brandstof levert uit- 
stekende prestaties over 
een groot temperatuur- 
bereik, zorgt voor minder 
kans op vast plakkende 
zuigerveren, minder slijtage 
van de zuiger en minder 
koolaanslag in de uitlaat. 

Veiligheidschoen, 
Classic

Comfortabele schoen met 
zaagbescherming. Versterkt 
op neus en hiel. 

 
 
 
 
 
 

€ 199

KETTINGONDERHOUD (VIJLSET) EN VEILIGHEID
Vijlbok

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

€ 22

Vijlset

Complete set met een vijlmal, een 
diepte-stellermal, ronde, platte vijl en 
handgreep.

€ 22

Combi-can

Snel tanken zonder gespetter  
en morsen. Optimale verhouding  
tussen brandstof en kettingolie. 
Geïntegreerde opbergvak voor  
de benodigde gereedschappen  
en onderdelen. 
 
 
 
 € 47

PROFESSIONALS DRAGEN PROFESSIONELE KLEDING

Aanbevolen door Husqvarna
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ACCESSOIRES

NIEUW

NIEUWACTIE

HUSQVARNA 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.

 
122HD60 

€ 469

PROFESSIONEEL TE WERK GAAN
Husqvarna heggenscharen en bladblazers zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
professionele gebruikers. Dit houdt in dat u ervan verzekerd kunt zijn dat de machines 
voor een lange tijd uitstekend zullen blijven presteren op hoog niveau.

HUSQVARNA 
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.

 
 
 
 
 

Van € 609 Voor € 559

HUSQVARNA 
BLADBLAZER 125BVX
28 cm³ – 12,03 m³ / min.76 m/s – 4,35 kg.
Efficiënte handgedragen bladblazer die een 
uitstekende combinatie vormt van kracht 
en gebruikersvriendelijkheid. Gemakkelijke 
start door middel van de Smart Start® 
technologie. 

 
 
 € 429

HUSQVARNA 
BLADBLAZER 525BX
25,4 cm³, 13 m³/min, 4,3 kg. Krachtige en 
uitgebalanceerde handgedragen blazer 
voor PROFESSIONEEL gebruik. De 
gepatenteerde X-Torq motortechnologie 
in combinatie met de speciale ventilator en 
het ontwerp van de behuizing zorgt voor 
een grote blaascapaciteit en eenvoudige 
bediening. Met Cruise Control.

 
Vanaf  € 379

122HD45 

€ 399

HUSQVARNA  
COMBI TRIMMER 525LK
25,4 cm³, 1 kW, 4,7 kg. Smart Start, Auto return stopschakelaar, 
comfort handgreep, deelbare steel en ”Click on” accessoires.

 

€ 615

Bladblazer BA 101

Krachtige blaasunit die blad, vuil 
en grasmaaisel van paden en 
opritten wegblaast. Steeldiameter 
24 mm. 

€ 169

Sweeper SR 600-2

Rubberen bezem met een grote 
capaciteit, die zand en grind van 
paden, opritten en gazons veegt. 
Inclusief beschermkap. Breedte 60 
cm. Steeldiameter 24 mm. 

€ 469 

Bezem BR 600 

Stevige bezem die vuil verwijdert 
van paden, opritten en zelfs 
uit diepe gleuven. Inclusief 
beschermkap. Breedte 60 cm. 
Steeldiameter 24 mm. 

€ 399

Stokzaag PA 1100

Zorgt voor u extra bereik waar 
dat nodig is. Zaagt takken tot ca. 
15 cm dik door. Lengte 110 cm. 
Steeldiameter 24 mm.  

€ 309
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PRESTATIES ZONDER 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.

Veiligheidsbril 

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

 
 

Vanaf  € 9,50

Gehoorbescherming,  
Gardner

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

 
 Vanaf  € 18

Gehoorbeschermer 
met plexi-vizier 

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

 

Vanaf  € 29

Handschoenen  
Classic Light 

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

 Vanaf  € 17

HUSQVARNA 
KETTINGZAAG 
436LI
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). 

 € 659  
Adviesprijs inclusief accu en snellader

HUSQVARNA BLADBLAZER 536LIB
36 V, 12,8 m³/min, 11,7 m³/min. Goed uitgebalanceerde, 
comfortabele en efficiënte professionele accu blazer. Door het lage 
geluidsniveau van de machine kunt u werken in de meeste openbare 
ruimtes. Een druk op het bedieningspaneel is voldoende om de 
machine te starten en door de cruise control kunt u zich volledig 
focussen op het wegblazen van bladeren en rommel. De boost 
power functie geeft een beetje extra vermogen als dat nodig is.  € 769  

Adviesprijs inclusief accu en lader

HUSQVARNA BLADBLAZER 436LIB
36 V, 12,5 m³/min, 11 m³/min. Lichtgewicht, eenvoudig te gebruiken, 
stille accu blazer. Een druk op het bedieningspaneel is voldoende 
om de machine te laten starten en met de cruise control kunt u zich 
volledig focussen op het wegblazen van bladeren en rommel. De 
blazer heeft ook een power boost modus die een klein beetje extra 
vermogen geeft als dat nodig is.

€ 669  
Adviesprijs inclusief accu en lader

HUSQVARNA 
HEGGENSCHAAR 
136LIHD45
36 V, 3,9 kg, 3,1 kg, meslengte 45 cm.Een 
stille, zeer eenvoudig te gebruiken licht-
gewicht heggenschaar voor veeleisende 
gebruikers, hoveniers en groenvoorzieners. 
Heeft een uitstekende ergonomie en 
balans.

 
 
 € 419  

Adviesprijs inclusief accu en lader

HUSQVARNA 
HEGGENSCHAAR  
536 LIHD 60X / 70X®

Krachtige, lichtgewicht en ergonomische 
accu aangedreven heggenscharen met laag 
trillings- en geluidsniveau.

 

36V, 4.2 Ah, 70 cm,  
5.1 kg

€ 749
Adviesprijs exclusief accu en lader

36V, 4.2 Ah, 60 cm,  
5.0 kg

€ 699

PETROL 
PERFORMANCE

BATTERY 
CONVENIENCE

DE JUISTE BESCHERMING
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NIEUW

BENT U GOED VOORBEREID?
Ook onder de zwaarste omstandigheden, laagste temperaturen en diepste sneeuw houdt 
u met onze betrouwbare sneeuwblazers met hoge capaciteit alles onder controle. Een 
robuust design, krachtige motoren en sterke wielen of rupsbanden leveren professionele 
prestaties en fantastische resultaten met minimale inspanning.

SNEEUWBLAZER  
ST 227P
5,6kW@3600 rpm, werk-breedte 
68 cm, twee-traps systeem en 
elektrische starter.

€ 1.979

SNEEUWBLAZER  
ST 121
Compacte sneeuwblazer 
met elektrische start voor 
betrouwbaar en makkelijk starten 
in extra koude omstandigheden.
 
LCT 208, 4kW@3450 rpm, 
werkbreedte 53 cm, één-traps 
systeem.

€ 699

Sokken 

Een binnensok die de capillaire 
werking gebruikt om vocht te 
absorberen en weg te geleiden. 
Maat 37 – 48.

 
Vanaf  € 30

SNEEUWBLAZER  
ST 224 
4,7kW@3600 rpm, werkbreedte
61 cm, twee-traps systeem. 

€ 1.449

Schoenen/laarzendroger 

Droogt makkelijk en snel alle soorten 
schoeisel, zonder dat het leer hard wordt of 
kapot gaat. 1,1 meter kabel. 

 € 32 

Microfleece 
jack 
Comfortabel microfleece 
jack. Rits over hele lengte 
voor, een zak op de borst 
en twee zakken met rits 
voor. Ook verkrijgbaar 
als bodywarmer. 
 

€ 67

Husqvarna  
Power 4 
De alkylaatbenzine is 
ideaal voor kleine 4-takt
motoren. Zorgt voor 
minder verbrandings-
resten, houdt de 
motoronderdelen schoner 
en zorgt voor een langere 
levensduur van de motor.

Eénlaags thermo 
lange onderbroek 

Gemaakt van 100% 
polyester interlock-
gebreide stof en 
bestaande uit zowel 
gesponnen als geweven 
polyester.

 

€ 31

Eénlaags thermo 
lange ondershirt 
Zorgt voor een goede 
ventilatie doordat de stof 
vocht van de huid afvoert 
naar de volgende laag 
kleding.

 

€ 31

Gehoor-
bescherming  
met FM radio

Een nieuwe gehoor-
bescherming met 
FM-radio, verbeterde 
geluidskwaliteit en een 
nieuw ontwerp beugel, 
die minder druk op uw 
hoofd en oren geeft.

 € 115

WARME 
WERK-
KLEDING

Aanbevolen door Husqvarna



7

Achteras besturing  
Dankzij het unieke gelede 
stuursysteem kunnen de achterste 
twee wielen onder de machine 
heen draaien. Het resultaat hiervan 
is superieure wendbaarheid met 
een minimale draaicirkel bij volledig 
draaien.

Combidekken  
De combidekken zijn voorzien van 
BioClip® zowel voor gazonbemesting 
als voor achterwaarts uitwerpen 
voor efficiënt maaien van hoger en 
taaier gras. 
 

Aan voorzijde gemonteerd 
maaidek  
Het aan de voorzijde gemonteerde 
maaidek biedt een uitstekend 
overzicht van het maai-gebied, 
waardoor nauwkeurig en 
gedetailleerd trimmen mogelijk is, 
zelfs onder struiken. 

GRATIS 
sneeuwschuif  

of  
50% KORTING 

op borstel

t.w.v. € 1.699

t.w.v. € 469

GRATIS 
sneeuwschuif 

t.w.v.  
€ 469

GRATIS 
borstel  
t.w.v.  

€ 1.699

HERFST EN WINTER. 
HET HELE JAAR DOOR PLEZIER 
VAN UW RIDER.

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

Adviesprijs  € 50
RIDER 318
Briggs & Stratton Endurance 4195, 9,6 kW @ 2900 tpm, hydrostatisch. 
Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

RIDER 216 / 216 AWD
Briggs & Stratton, 9,6 kW@2900 tpm, hydrostatisch AWD.
Optionele maaidek: Combi 103.
 

€ 4.899 R216 inclusief maaidek Combi 94 

€ 5.699 R216 AWD inclusief maaidek Combi 94 

RIDER 316TXS AWD
Kawaski FH Series V-Twin, 9,8 kW @3100 tpm, hydrostatische 
AWD, stuurbekrachtiging, X-tra efficiency. Optionele maaidekken: 
Combi 94, Combi 103, Combi 112. 

 € 8.769 
Exclusief maaidek 

€ 5.299 
Adviesprijs zonder maaidek

HUSQVARNA RIDERS ZIJN ONTWORPEN OM BOCHTEN AF TE SNIJDEN  
ZONDER AAN KWALITEIT IN TE BOETEN.
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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 © 2015 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 december 2015. Fouten en afwijkingen in afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen voorbehouden.

TIP!

ZORG DAT U HET VOORJAAR GOED 
KUNT STARTEN! 
 
Zorg dat u het voorjaar goed kunt starten! Denk aan 
het onderhoud van uw Husqvarna machines: Service & 
Onderhoud voor optimale prestaties jaar in jaar uit.
Een Husqvarna Dealer beschikt over de kennis en de 
ervaring om u op een efficiënte manier tot dienst te 
kunnen staan. Uw Husqvarna Dealer staat voor uw klaar!

Bezoek onze site www.husqvarna.com/nl en vind uw dichtstbijzijnde dealer!

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL 
CADEAU?

My First Husqvarna!

Husqvarna kinder-
speelgoed trimmer, 
bladblazer, heggenschaar 
of een complete ketting-
zaag set inclusief helm 
en handschoenen. Met 
authentiek geluid!

Dealer


