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Turinys.

IŠTIKIMI PAGALBININKAI
Husqvarna miškų, parkų ir sodų priežiūros įrankiai sukurti bendraujant žmogui ir 
mašinai – unikaliame ryšyje tarp mūsų bendrovės ir technikos naudotojų, kiekvieną 
dieną tvarkančių aplinką ir pageidaujančių rimtų sprendimų rimtam darbui.
 Kai dirbti sunku, Husqvarna įrankiai bus tvirtesni. Kai  darbai vargins, jie bus 
lengvesni, patogesni ir paprastai valdomi. Kai Jums reikės pasiekti labai aukštai, 
mes padėsime įveikti dar didesnes aukštumas. Ką Jūs beatliktumėte, mūsų 
tikslas – padėti Jums dirbti sparčiau, patogiau ir saugiau.
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Husqvarna Battery serijoje dera geriausios Husqvarna technikos eksploatacinės 
savybės, didelė galia ir patogi konstrukcija. Ši akumuliatorinių gaminių serija – tai 
veiksmingi rankiniai modeliai, kurių maitinimo šaltinis yra galinga 36 V ličio jonų 
baterija. Akumuliatoriniai modeliai veikia tyliai, mažai vibruoja ir neišmeta jokių 
teršalų. Jų priežiūra taip pat yra paprasta. Be to, visiems mūsų gaminiams tinka 
viena sukeičiama baterija.

Viena baterija – visiems modeliams.*
Visi Husqvarna akumuliatoriniai rankiniai modeliai  
naudoja to paties tipo galingą 36 V ličio jonų bateriją, 
todėl ji tinka visiems akumuliatoriniams įrenginiams. 
Baterija įkraunama itin operatyviai – turėtų pakakti 
įprastos pietų pertraukos.

Nepriekaištingos eksploatacinės savybės.
Elektriniai bešepetėliai varikliai užtikrina pastovų aukštą 
sukimo momentą esant nedidelėms apsukoms, todėl 
puikiai susidoroja su sudėtingomis užduotimis. Variklis  
– uždaras blokas, nereikalaujantis jokios priežiūros.

Nupjautos žolės nereikia grėbti.
Akumuliatorinės žoliapjovės galvutė sukasi abiem 
kryptimis. Dėl šio sumanaus sprendimo galvutę galite 
pasukti taip, kad nupjauta žolė nekristų ant įvairių  
takelių. Tuomet nupjautos žolės nereikės grėbti. 

Paprastas valdymas.
Patogus pultelis – visi Husqvarna Battery serijos modeliai 
turi suprantamai išdėstytus mygtukus ir LED indikatorius.

Nedrumsčiama aplinkinių ramybė
Dėl tyliai veikiančio variklio patogu dirbti, mažiau  
trikdoma aplinkinių ramybė.

Maksimali veikimo trukmė.
Visi Husqvarna akumuliatoriniai rankiniai įrenginiai  
turi savE™ – ekonomišką baterijos veikimo režimą, kurį 
pasirinkus galima maksimizuoti eksploatacijos trukmę.

BATTERY SERIJABATTERY SERIJA

BENZININIO VARIKLIO GALIA
� 
�

AKUMULIATORINIO  
ĮRENGINIO PATOGUMAS

*Akumuliatorinių grandininių pjūklų baterija – visada BLi150 arba galingesnė.
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GRANDININIAI PJŪKLAI

Genėjimas ir medžių pjovimas be jokio vargo.
Husqvarna akumuliatoriniai grandininiai pjūklai – tai galingi ir tyliai 
veikiantys modeliai, skirti profesionaliems medžių priežiūros ir 
arboristikos specialistams, taip pat dailidėms ar sodininkams.  
Dėl galingų bešepetėlių variklių, greitapjūvės grandinės ir  
patogaus valdymo akumuliatoriniai grandininiai pjūklai yra  
puiki benzininių modelių alternatyva. 

PŪSTUVAI

Švarūs takai be jokio triukšmo.
Husqvarna akumuliatoriniai pūstuvai yra tyliausiai veikiantys 
gaminiai rinkoje. Šiais galingais ir gerai subalansuotais modeliais 
patogu nupūsti lapus, nupjautą žolę ir šiukšles ekologiškai jautriose 
teritorijose ar tose vietose, kuriose reikia vengti didelio triukšmo. 
Tinka naudoti viduje ir lauke – arenose, žaidimų aikštelėse, 
garažuose ir stoginėse.

KRŪMAPJOVĖS IR ŽOLIAPJOVĖS

Žolės ir krūmų pjovimas be eksploatacinių išlaidų.
Husqvarna akumuliatorinės žoliapjovės ir krūmapjovės yra galingi, lengvi ir 
gerai subalansuoti modeliai, skirti profesionalams ir mėgėjams. Bešepetėliai 
varikliai užtikrina žolės pjovimo peiliams pakankamą sukimo momentą, o 
speciali rankenų konstrukcija palengvina darbą. Žoliapjovės lynelio sukimosi 
kryptį galima keisti, kad vėliau nereikėtų grėbti nupjautos žolės nuo takų! 

AUKŠTAPJOVĖS

Miško valymo darbai ir medžių  
priežiūra mažiausiomis pastangomis.
Husqvarna akumuliatorinės aukštapjovės yra galingi, lengvi ir gerai subalansuoti, 
profesionaliam darbui skirti modeliai, savo eksploatacinėmis savybėmis prilygstančios 
benzininėms aukštapjovėms. Dėl teleskopinio vamzdžio aukštapjovės darbinis aukštis 
yra išties įspūdingas, o valymo pjūklas puikiai tinka ir medžių priežiūros  
darbams atlikti, ir vaismedžiams genėti.
 Trumpesnis genėjimo pjūklas 536LiPX – naujas modelis rinkoje  
su reguliuojama pjūklo juosta.

BATTERY SERIJA

HUSQVARNA BATTERY SERIJA  
– TYLUS IR GALINGAS VEIKIMAS

Husqvarna ličio jonų baterijos yra sukurtos 
aprūpinti maksimalia galia tol, kol visiškai išseks. 
Pritaikytos intensyviam darbui sudėtingomis 
sąlygomis. 1500 įkrovimo ciklų. Aušinimo sistema 
ir integruotas elektronikos blokas apsaugo 
bateriją nuo perkrovimo, visiško išsikrovimo ir 
pernelyg aukštos darbinės temperatūros. Be to, 
bateriją galima bet kuriuo metu prie įkroviklio 
prijungti ar nuo įkroviklio atjungti.

Husqvarna Battery serijoje yra keli įkrovikliai – greitieji įkrovikliai, 
standartinis įkroviklis, automobilinis įkroviklis ir 12V inverteris, skirtas 
standartinėms švino rūgštinėms baterijoms. Rinkitės įkroviklį, geriausiai 
atitinkantį jūsų darbo stilių ir pageidaujamą įkrovimo trukmę.

Husqvarna ant nugaros nešiojamos baterijos 
yra vienos patogiausių rinkoje. Tokios baterijos 
talpa yra iki 10 kartų didesnė nei keičiamo 
akumuliatoriaus, todėl galima ilgiau dirbti  
nuo vieno įkrovimo iki kito įkrovimo.

VEJOS PJOVIMAS

Vejos pjovimas be laidų ir benzino.
Husqvarna akumuliatorinė stumiamoji vejapjovė - tyliai veikiantis ir 
patogus naudoti modelis su rinktuvu, skirtas vidutinio dydžio vejoms. 
Akumuliatorinės vejų priežiūros technikos puošmenos – išmanieji 
Husqvarna Automower® robotai ir vienas tyliausiai pasaulyje veikiančių 
sodo traktoriukų Husqvarna Rider Battery. 

GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

Gyvatvorės kirpimas netrikdant aplinkinių ramybės.
Husqvarna akumuliatorinės gyvatvorių žirklės yra tyliai veikiantys ir lengvi modeliai, 
savo eksploatacinėmis savybėmis prilygstančios benzininėms gyvatvorių žirklėms. 
Skirtos profesionalams ir mėgėjams. Galingi varikliai, ilgi dideliu greičiu judantys 
ašmenys ir reguliuojamos rankenos profesionaliam darbui skirtuose modeliuose 
užtikrina patogią darbinę padėtį ir puikius rezultatus.

BATTERY SERIJA
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Sklandesnis paleidimas.
Smart Start® – variklis ir starteris sukonstruoti taip,  
kad grandininis pjūklas užsivestų greitai ir mažiausiomis 
pastangomis. Starterio lynelio pasipriešinimas dabar  
yra iki 40 % mažesnis.*

Patikima konstrukcija.
Efektyvus grandininio pjūklo veikimas atspindi ne tik  
galią. Tvirta ir saugi konstrukcija yra ne mažiau svarbus 
veiksnys konstruojant grandininius pjūklus.

Efektyvus veikimas.
Į naudotoją orientuota konstrukcija ne tik tausoja jėgas.  
Ji taip pat padeda veiksmingai dirbti ir išlikti budriems. 
Husqvarna grandininiai pjūklai atspindi technologijas, 
kurios užtikrina patogų ir veiksmingą darbą.

Rečiau valomi filtrai.
Air injection™ – išcentrinė oro valymo sistema, kad filtro 
eksploatacija būtų ilgesnė, o filtrą valyti reikėtų rečiau.  
Itin praverčia, dirbant ilgesnėmis pamainomis.

Didžiulė galia.
X-Torq® variklio technologija užtikrina aukštą sukimo 
momentą, iki 20 % mažesnes kuro sąnaudas ir iki 75 % 
mažiau išmetamųjų teršalų. 

Optimalios eksploatacinės savybės.
AutoTune™ automatiškai parenka optimalų variklio 
veikimą pagal temperatūrą, kuro tipą, altitudę ir pan.

* Lyginta su lygiaverčiais modeliais, neturinčiais šios technologijos.

Įsiklausydami į naudotojų poreikius ir nuolat tobulėdami – štai taip mes konstruojame 
grandininius pjūklus, kurių funkcijos atspindi realius poreikius. Tobulėjimas yra tęstinis 
procesas, kaip ir mūsų bendradarbiavimas su profesionaliais miške dirbančiais 
naudotojais, pasirinkusiais Husqvarna techniką. Nes jie žino, jog kiekviename 
modelyje dera geriausios Husqvarna technikos eksploatacinės savybės,  
didelė galia ir patogi konstrukcija.

SPARTUS DARBAS
� 
�

SAUGUS NAUDOJIMAS
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Kaip dirbti sparčiai ir 
veiksmingiau. 

Išsirinkti tinkamiausią grandininį pjūklą nėra lengva,  
o išmokti juo teisingai dirbti taip pat užtrunka. Tačiau  
mes esame pasirengę jums pagelbėti ir suteikti naudingos 
informacijos, kad jūsų darbas būtų saugesnis, lengvesnis  
ir veiksmingesnis. Mūsų svetainėje www.husqvarna.lt rasite 
daug informacijos, kurios, be abejo, jums gali suteikti ir  
jūsų artimiausias prekybos atstovas. Mes dirbame tam,  
kad galėtume padėti jums.

UNIVERSALŪS GRANDININIAI PJŪKLAI

Medžių pjovimas malkoms mažiausiomis laiko sąnaudomis.
Universalūs grandininiai pjūklai išties pateisina savo pavadinimą. Jų galia ir universalumas labai 
pravers, pavyzdžiui, prireikus nupjauti nedidelį medį ar supjauti malkas. Tvirtos konstrukcijos 
modeliai užtikrina patogų ir paprastą darbą, puikius pjovimo rezultatus.

GRANDININIAI PJŪKLAI SU VIRŠUTINE RANKENA

Itin praverčia dirbant aukštai medžiuose.
Arboristikos specialistams skirti pjūklai yra grakštūs, lengvi, 
patogūs ir, žinoma, galingi. Dėl Low Vib® ir Air Injection™ 
technologijų galite veiksmingai dirbti be jokios pertraukos –  
tai ypač praverčia intensyviai dirbant sudėtingomis sąlygomis.

AUKŠTAPJOVĖS

Gerai subalansuoti modeliai sunkioms užduotims.
Genint tankius medžius, dažnai tenka dirbti nepatogioje padėtyje, 
todėl kūnas labai pavargsta. Mūsų siūlomos aukštapjovės 
išvaduos jus nuo nepatogaus darbo ir užtikrins puikius rezultatus. 
Aukštapjovės yra lengvos ir gerai subalansuotos su gale 
montuojamu, greitos akceleracijos varikliu.

PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS SKIRTI GRANDININIAI PJŪKLAI

Ir stambių medžių kirtimas, ir veiksmingas genėjimas.
Mūsų siūlomi profesionaliam darbui skirti grandininiai pjūklai padės jums pasiekti geriausių 
rezultatų net ir sudėtingiausiomis sąlygomis. Pagaminti iš kruopščiai atrinktų aukščiausios klasės 
komponentų, visi grandininiai pjūklai yra ypač tvirti. Į naudotoją orientuota konstrukcija užtikrina 
saugų darbą. Vieni modeliai puikiai tinka pjauti stambesnius medžius, kiti yra tinkamesni vidutinio 
storio medžiams nuleisti ir genėjimo darbams atlikti. Kokį modelį beišsirinktumėte, tai bus 
veiksmingą darbą garantuojantis pjūklas su įspūdinga galia ir greita akceleracija.

GRANDININIAI PJŪKLAI

Puikių eksploatacinių savybių 
akumuliatoriniai grandininiai pjūklai 

profesionaliems naudotojams, ieškantiems 
lengvo ir gerai subalansuoto modelio su 

nedidelėmis eksploatacinėmis išlaidomis

DAUGIAU GALIOS VEIKSMINGESNIAM DARBUI

TrioBrake™ – unikali technologija, 
įdiegta kai kuriuose Husqvarna 
grandininiuose pjūkluose. Ši technologija reiškia, 
kad grandinės stabdį galite įjungti ir lengvu dešiniojo 
riešo judesiu.

Low Vib® technologija veiksmingai slopina 
vibraciją ir tausoja naudotojo jėgas

Išlenkta rankena 
paminkštinta dalimi 

RevBoost™ technologija – didesnis 
grandinės greitis veiksmingam genėjimui

Tvirtas magnio karteris, pritaikytas 
veikimui didelėmis apsukomis ir 
intensyviam profesionalių naudotojų 
darbui, lemia ilgą eksploataciją

Kaltinis trijų dalių 
alkūninis velenas 

padeda susidoroti su 
sunkiomis užduotimis

Dėl �šone montuojamo grandinės 
įtempiklio grandinę įtempti lengva 
ir paprasta

Apsauginiai drabužiai jūsų 
saugiam ir patogiam darbui.

Kokio darbo besiimtumėte, platus Husqvarna apsauginių drabužių 
asortimentas, atspindintis naujausias mados tendencijas ir naujos 
kartos medžiagas, užtikrins saugą ir komfortą. Tad dirbkite saugiai  
ir kartu veiksmingai. Daugiau informacijos 
žr. 36 psl.

Juostos ir grandinės 
veiksmingam pjūviui.
Naudodami aukščiausios kokybės 
medžiagas ir nuolat bendraudami su 

profesionaliais medkirčiais, mes galime pasiūlyti didelį juostų ir 
grandinių asortimentą, kuris prisidės prie didžiausio Husqvarna 
grandininio pjūklo veiksmingumo. Daugiau informacijos, kaip pasirinkti 
optimalų juostos ir grandinės derinį rasite www.husqvarna.lt
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Lengvi ir galingi.
Lengva ir tvirta konstrukcija, galingi ir veiksmingi varikliai 
laiduoja puikų galios ir svorio santykį.

Universalus pritaikymas. 
Dėl išardomo veleno paprasta keisti pjovimo priedus.  
Ši savybė lemia didesnį naudojimo lankstumą. 
Transportavimas ir sandėliavimas taip pat nekelia problemų.

Subalansuota konstrukcija.
Rankenos yra reguliuojamos, jose slopinama vibracija.  
Dėl aukštai pakeltų rankenų patogiau dirbti šlaituose. 

Sklandus užvedimas.
Smart Start® – dėl variklio ir starterio konstrukcijos 
įrenginys užsiveda greitai ir mažiausiomis pastangomis. 

Tvirta konstrukcija.
Komercinės klasės Husqvarna žoliapjovės, krūmapjovės  
ir miško valymo pjūklai – tai galingi pramoniniai modeliai, 
patikimai tarnaujantys daugelį metų.

Patogesnis darbas ilgomis pamainomis. 
Low Vib® – varikliai turi veiksmingus, vibraciją 
slopinančius elementus, todėl tausojamos naudotojo 
rankos ir plaštakos. Vadinasi, patogiau dirbti ilgomis 
pamainomis.

MIŠKO VALYMO PJŪKLAI / KRŪMAPJOVĖS / ŽOLIAPJOVĖS /KOMBINUOTI ĮRENGINIAIMIŠKO VALYMO PJŪKLAI / KRŪMAPJOVĖS / ŽOLIAPJOVĖS /KOMBINUOTI ĮRENGINIAI

Išsirinkti tinkamiausią modelį nėra lengva. Mūsų krūmapjovėse, žoliapjovėse ir valymo 
pjūkluose puikiai dera didelė galia ir lengva konstrukcija. Šia technika patogu dirbti, o 
darbo rezultatai maloniai džiugina. Modeliai yra ypač tvirti, jais paprasta naudotis. Kad 
darbas ilgomis pamainomis būtų veiksmingas, Husqvarna siūlo ergonomiškus laikymo 
diržus, kurie optimaliai paskirsto įrenginio svorį pečių, krūtinės ir nugaros plote.

SUNKI UŽDUOTIS
� 
�

PATOGUS SPRENDIMAS
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Akumuliatorinės 
technikos 
privalumai.

Visi Battery serijos modeliai alsuoja 
Husqvarna dvasia – jie yra tvirti, 
patikimi ir puikiai sukonstruoti.  
Galia, sukimo momentas ir baterijos 
veikimo trukmė atitinka profesionalių 
naudotojų poreikius. Eksploatacinės 
išlaidos itin nedidelės. Belieka 
pasirūpinti laiku įkrauti bateriją. 

PUIKŪS REZULTATAI VISOMIS 
APLINKYBĖMIS

ŽOLIAPJOVĖS

Gražiam baigiamajam štrichui.
Galingos ir patikimos žoliapjovės labai praverčia, kai reikia 
sutvarkyti vejos kraštus ar nupjauti žolę sunkiai pasiekiamose 
vietose. Visais modeliais patogu dirbti, nes jų konstrukcija užtikrina 
puikius rezultatus mažiausiomis pastangomis.

KRŪMAPJOVĖS

Patogiam darbui.
Galingi, ypač lengvi ir labai tvirti modeliai, kuriais paprasta  
ir patogu dirbti. Štai tokios yra Husqvarna krūmapjovės. 
Pritaikytos intensyviam darbui ilgomis pamainomis, 
krūmapjovės puikiai susidoroja su aukšta ir tankia žole,  
pomiškiu ir netgi smulkesniais medeliais.

KOMBINUOTI ĮRENGINIAI

Visi darbai vienu įrenginiu.
Husqvarna kombinuoti įrenginiai – tai išties universalūs darbo įrankiai. Atskiri 
variklio blokai ir keli priedai, kad galėtumėte įrenginį paversti galinga ir veiksminga 
žoliapjove, aukštapjove, gyvatvorių žirklėmis ir t.t. Patogu sandėliuoti, o variklį 
tereikia užvesti vieną. Siūlomi LK modeliai kilpine rankena ir RK modeliai riestomis 
rankenomis.

Dirbkite saugiai ir našiai. 
Dirbdami krūmapjove ar žoliapjove, būkite su 
apsauginiais akiniais ir apsauginiu skydeliu, mūvėkite 
apsaugines kelnes, avėkite apsauginius batus. Be to, 
nepamirškite apsauginių pirštinių ir ausinių. Visos šios 
priemonės padės jums pasiekti geriausių rezultatų.

Laikymo diržai ir pjovimo  
įranga didesniam našumui.
Darbui žoliapjovėmis ir krūmapjovėmis Husqvarna siūlo platų ergonomiškų 
laikymo diržų ir veiksmingos pjovimo įrangos asortimentą. Išsirinkite optimalų 
derinį, kuris užtikrintų didžiausią našumą ir patogų darbą. 

MIŠKO VALYMO PJŪKLAI

Išties nepakeičiami pagalbininkai.
Miško valymo pjūklai yra pritaikyti intensyviam darbui sudėtingomis 
sąlygomis. Visi modeliai yra tvirti ir galingi, jais paprasta naudotis. 
Trumpas ir glotnus velenas bei 24 laipsniais pasukta kampinė pavara supaprastina 
kryptinį smulkių medelių nuleidimą netgi dirbant tankiame miške.

MIŠKO VALYMO PJŪKLAI / KRŪMAPJOVĖS / ŽOLIAPJOVĖS MIŠKO VALYMO PJŪKLAI / KRŪMAPJOVĖS / ŽOLIAPJOVĖS

Prie RK krūmapjovės galima tvirtinti 
žoliapjovės galvutę, žolės pjovimo 

peilį, pjūklo diską ar kitus priedus

Reguliuojama rankena

Galingas X-Torq® variklis

Low Vib® technologija 
tausoja naudotojo jėgas

Greitojo prijungimo 
sistema

Dėl patogaus pultelio 
akumuliatorines 
žoliapjoves labai 
paprasta naudoti

Ličio jonų baterija užtikrina ilgą 
veikimo trukmę ir didžiausią našumą

Už kilpinės rankenos paminkštinta 
dalimi žoliapjoves patogu laikyti

Dėl Tap-n-Go funkcijos žoliapjovės lynelis yra 
paduodamas  naudotojui spustelėjus žoliapjovės 
galvutę į žemę

Prie pjovimo įrangos tvirtinamas 
apsauginis elementas tinka ir žolės 
pjovimo peiliui, ir žoliapjovės galvutei, 
todėl skirtingo pobūdžio pjovimo 
darbai nesukelia jokių problemų 

Dėl gerai subalansuotos 
konstrukcijos dirbti patogu 
ir paprasta

Dėl aukštai pakeltos 
rankenos naudotojui 

patogiau judėti – tai ypač 
praverčia dirbant šlaituose

Komercinės klasės oro filtras 
lemia ilgą ir nepriekaištingą 
eksploataciją

Galingas variklis, kurį paprasta užvesti, 
prisideda prie didesnio našumo
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RŪPINKITĖS GYVATVORE KAIP  
TIKRI PROFESIONALAI 
Gyvatvorei puoselėti reikia laiko ir pastangų. Rūpestingai prižiūrima gyvatvorė suteiks jums privatumo, 
o sodas įgis kontūrus ir patrauklią formą. Renkantis gyvatvorių žirkles, svarbu atsižvelgti į gyvatvorės  
tipą. Visos Husqvarna gyvatvorių žirklės yra galingos, užtikrinančios tikslų ir veiksmingą darbą.

Nedidelė vibracija.
Veiksminga vibracijos slopinimo 
sistema tausoja naudotojo  
plaštakas ir rankas, lemia patogų  
ir našų darbą.

Tvirta konstrukcija.
Dėl praktiškos konstrukcijos 
gyvatvorių žirklės tinka intensyviam 
darbui, užtikrinama jų ilgesnė 
eksploatacija.

Įspūdingas universalumas.
Kai kurie gyvatvorių žirklių modeliai 
siūlomi su reguliuojamu pjovimo 
agregatu ar galine rankena. Toks 
sprendimas suteikia universalumo, 
lemia patogesnį darbą ir tausoja 
naudotojo jėgas.

Sklandesnis užvedimas.
Dėl variklio ir starterio konstrukcijos 
įrenginys užsiveda greitai ir 
mažiausiomis pastangomis.

Kodėl verta rinktis akumuliatorines 
gyvatvorių žirkles?

Tylus veikimas. Jokių išmetamųjų teršalų. Nedidelė vibracija. Puikiai subalansuota 
konstrukcija. Nepriekaištingos eksploatacinės savybės. Itin nedidelės  
eksploatacinės išlaidos. Tai tik keli dalykai, kurių norėtųsi tikėtis iš kokybiškų  
gyvatvorių žirklių. Ir būtent šiuos privalumus siūlo gyvatvorių žirklės iš  
Husqvarna Battery serijos. Tad jūsų dėmesiui – lengvas, puikiai subalansuotas  
modelis patogiam darbui ilgomis pamainomis. Be to, tokio akumuliatorinio  
įrankio priežiūra yra minimali.
 Husqvarna ant nugaros nešiojamos baterijos talpa yra iki  
šešių kartų didesnė palyginti su standartine Husqvarna baterija,  
todėl galite visą dieną dirbti ir nesirūpinti įkrovimu.  
Daugiau informacijos žr. 4 psl.

VIENPUSĖS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

Tiesus pjūvis vienu mostu.
Vienpusės gyvatvorių žirklės užtikrina tikslesnį 
tiesų pjūvį, o dėl ilgesnio pjovimo peilio vienu mostu 
nukerpama plati gyvatvorė.

PAILGINTOS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS 

Sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Kad galėtumėte veiksmingai nukirpti sunkiai pasiekiamą gyvatvorę, 
rinkitės pailgintas gyvatvorių žirkles. Šios žirklės labai ergonomiškos, 
lengvai užsiveda, jomis patogu kirpti ir aukštesnes, ir žemesnes 
gyvatvores, o dėl nulenkiamo pjovimo peilio šias gyvatvorių žirkles 
paprasta transportuoti ir sandėliuoti.

DVIPUSĖS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

Pakreipkite norimu kampu.
Dvipusės žirklės gyvatvorėms formuoti. Daugelyje modelių yra įdiegtos 
SmartStart® ir LowVib® technologijos bei sumontuota reguliuojama 

rankena veiksmingam ir patogiam darbui užtikrinti.

Sunkiai pasiekiamoms vietoms

Patogu sandėliuoti

Paprasta naudoti

Žemoms ir aukštoms  
gyvatvorėms

Gyvatvorėms formuoti

Paprastas užvedimas

Puikios eksploatacinės savybės

Reguliuojamos rankenos

Plačioms gyvatvorėms

Tikslus pjovimas

Patogus darbas

Nuotolinis pjovimo agregato 
kampo nustatymas

Ilgi pjovimo agregato ašmenys

Lapų rinktuvas

Reguliuojama galinė rankena

Reguliuojamas 
pjovimo agregato 
kampas

Patogios rankenos
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Sklandesnis užvedimas.
Smart Start® reiškia, kad variklis 
užsiveda greitai ir mažiausiomis 
pastangomis. Starterio lynelio 
pasipriešinimas dabar yra iki 40 % 
mažesnis.

Didelė galia.
Puikių eksploatacinių savybių  
varikliai yra pakankamai galingi, kad 
nupūstumėte pūstuvu lapus ir sodo 
šiukšles į reikiamą vietą.

Ilgesnė eksploatacija.
Dėl didelio filtro didesniuose 
modeliuose pūstuvų eksploatacija 
yra ilgesnė, o filtrą valyti reikia rečiau.

Būkite padėties 
šeimininkai.
Naudodami Cruise Control sistemą, 
galite pasirinkti ventiliatoriaus 
apsukas ir leisti pūstuvui veikti 
pasirinktu greičiu.

S formos vamzdis 
veiksmingesniam 
darbui.

Ventiliatoriaus korpusas yra sukonstruotas 
taip, kad oro srautas būtų vienoje linijoje 
su rankena. Taip išvengiama šoninių jėgų 
poveikio, pūstuvas yra manevringesnis, o 
darbas – efektyvesnis.

Galingi ir lengvi 
akumuliatoriniai 
pūstuvai.
Jokių dūmų ir tylus veikimas, o savo galia jie 
prilygsta daugeliui benzininių modelių. Puikus 
sprendimas darbui viduje. Visa tai jums siūlo 
akumuliatoriniai pūstuvai kartu su lengva ir 
gerai subalansuota konstrukcija. Be to, juos 
paprasta naudoti. Pūstuvui įjungti ir išjungti 
tereikia paspausti mygtuką pultelyje.

PŪSTUVAIPŪSTUVAI

PAMIRŠKITE VARGINANTĮ DARBĄ 
Išsivaduokite nuo lapų, šiaudų, žolės, voratinklių, smėlio, žvyro ir... sunkaus darbo. Husqvarna pūstuvai 
yra ergonomiški ir veiksmingi, jais patogu dirbti. Čiupkite vieną mūsų siūlomų modelių ir patys įsitikinkite, 
kad jiems nėra neįveikiamų užduočių.

ANT NUGAROS NEŠIOJAMI PŪSTUVAI

Didesnių plotų priežiūrai.
Ant nugaros nešiojami Husqvarna pūstuvai – tai galingi 
modeliai, suteikiantys naudotojams galimybę jaustis padėties 
šeimininkais. Idealus sprendimas, kai reikia tvarkyti didelius 
plotus, intensyviai ir ilgai dirbti.

RANKINIAI PŪSTUVAI

Universalūs ir veiksmingi.
Idealus sprendimas mažesniems ir vidutinio dydžio plotams 
tvarkyti. Šiuose rankiniuose pūstuvuose dera didelė galia ir gerai 
subalansuota konstrukcija, todėl jie puikiai susidoroja tiek su 
lengvesniais, tiek su sudėtingesniais darbais. Rankinių pūstuvų 
serijoje rasite ir akumuliatorinius, ir benzininius modelius.

Cruise Control, įjungimo  
ir išjungimo mygtukai 
patogiai išdėstyti pultelyje

Išleidimo anga vienoje  
linijoje su rankena

Aukštas oro slėgis tolygiam  
ir veiksmingam valymui

Greitai nuimamas oro filtras

Plačios juostos pečių plote

Akceleratoriaus rankena 
pūstuvuose įtaisyta taip, kad 
neutralizuotų oro srauto ir 
variklio generuojamų šoninių  
jėgų poveikįDideliems plotams

Įspūdinga pūtimo galia

Ergonomiški sprendimai

Mažiems ir vidutinio dydžio plotams

Manevringa konstrukcija

Benzininiai ir akumuliatoriniai modeliai

Diržas klubų srityje
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MŪSŲ PASIŪLYMAI VEJAI PJAUTI
Renkantis vejapjovę, tenka apgalvoti daugybę dalykų, tad siūlomą vejapjovių 
asortimentą stengėmės formuoti taip, kad jame rastumėte viską, ko jums galėtų 
prireikti. Nuo savaeigių vejapjovių iki sodo traktoriukų, įvairių pjovimo metodų ir  
priedų, kurie suteiks jūsų pasirinktam modeliui daugiau universalumo darbui visais 
metų laikais. Tai, kad renkatės Husqvarna, jau savaime reiškia, kad įsigysite techniką, 
kuri ne tik atitiks jūsų poreikius, bet ir patikimai tarnaus daugybę metų.

VISKAS APIE VEJOS PJOVIMĄVISKAS APIE VEJOS PJOVIMĄ

RIDER TRAKTORIUKAI

Puikus sprendimas siauriems ir sunkiai  
pasiekiamiems plotams
Smagus pasivažinėjimas, patogiai privažiuojant prie kiekvienos kliūties  
– jei domina būtent tai, rinkitės Husqvarna Rider modelį. Šis modelis tiesiog 
sutvertas tokiam darbui. Be to, prie jo galima tvirtinti daugybę priedų. 
Lankstinis vairavimo mechanizmas lemia nedidelį Rider apsisukimo spindulį 
ir įspūdingą manevringumą. Dėl priekyje montuojamo pjovimo agregato 
paprasta pasiekti plotelius po krūmais ar išilgai tvoros.

STUMIAMOSIOS VEJAPJOVĖS

Patogesnis pjovimas įprastomis vejapjovėmis.
Jeigu nusprendėte įsigyti stumiamąją vejapjovę, modelį rinkitės pagal vejos tipą ir 
savo poreikius. Ieškantiesiems universalaus sprendimo siūlome modelius su pjovimo 
agregatu, kuriame dera rinktuvas, mulčiavimo sistema ir galinio žolės išmetimo 
sistema. Gerai suprasdami, kad kiekviena veja yra skirtinga, labai stengiamės, kad 
kiekvienas naudotojas rastų modelį, užtikrinantį ne tik puikius rezultatus,  
bet ir patogesnį bei malonesnį darbą.

ROBOTAI VEJAPJOVĖS

Tiesiog leiskite robotams vejapjovėms dirbti.
Svajojate apie išpuoselėtą veją, tačiau vejos pjovimas jūsų visiškai nedomina?  
Tokiu atveju patikėkite vejos pjovimą robotui vejapjovei. Beje, jeigu nesate įgudęs 
vejos priežiūros specialistas, jums vargiai pavyks nupjauti veją taip kokybiškai, kaip 
tai daro robotas vejapjovė, ypač kalbant apie sudėtingos formos plotus, šlaitus ir 
kliūtis. Be to, Husqvarna Automower® gali dirbti visą parą, kiekvieną dieną,  
tad jūs galite užsiimti sode kuo tik širdis geidžia.

SODO TRAKTORIUKAI

Tikri darbiniai arkliukai.
Dėl puikių eksploatacinių savybių ir patogaus valdymo Husqvarna traktoriukai lengvai 
susidoroja su įvairiais sodo darbais. Dėl plataus priedų asortimento ir kelių pjovimo 
metodų jie yra ypač praktiški. Puikiai tinka vejų priežiūrai ir įvairioms užduotims 
privačiose valdose. Be to, prie Husqvarna traktoriuko galima tvirtinti 
priekabą, barstytuvą, sniego valytuvą ir kitus priedus, paverčiant  
jį universaliu darbiniu arkliuku.

Įspūdingas manevringumas

Universali pjovimo sistema

Rinktuvas

BioClip®

Siūlomas ir akumuliatorinis modelis

Įspūdingas manevringumas

Universali pjovimo sistema

BioClip®

Naudojimas ištisus metus

Siūlomas ir akumuliatorinis modelis

Universali pjovimo sistema

Rinktuvas

BioClip®

Naudojimas ištisus metus

Itin patogus darbas

Automatinis režimas

Nepriekaištingai nupjauta veja

Ličio jonų baterija

Tylus veikimas

Nereikia tvarkyti nupjautos žolės

DAUGIAU 
INFORMACIJOS 

RASITE 
HUSQVARNA.LT
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Darbo valandos savo nuožiūra.
Išankstinis programavimas – robotas vejapjovė gali veikti 
visą parą septynias dienas per savaitę.

Ramybė kaimynams.
Ekologiškas robotas vejapjovė, kurio maitinimo šaltinis yra 
baterija, veikia tyliai ir neišmeta jokių pavojingų teršalų.  
Šį pagalbininką galite drąsiai palikti dirbti sode, žinant,  
kad jis netrikdys kaimynų ramybės.

Užprogramuokite ir pamirškite.
Husqvarna Automower® robotuose vejapjovėse įdiegti 
pažangūs techniniai sprendimai užtikrina didžiausią 
patikimumą, aukščiausią kokybę ir nepriekaištingus 
pjovimo rezultatus. Jums tai reiškia priežiūros 
nereikalaujantį veikimą ir minimalią techninę priežiūrą.

Jokių laidų.
Integruota GPS navigacijos sistema padeda Husqvarna 
Automower® robotui vejapjovei orientuotis, kurie vejos 
plotai jau nupjauti. Tai užtikina puikius pjovimo rezultatus.

Auganti žolė – ne kliūtis.
Automower® robotas vejapjovė turi oro sąlygų daviklį, 
todėl intensyviai augant žolei vejos pjovimo dažnis yra 
automatiškai padidinamas. Saulėtu ar sausu oru, taip pat 
sezono pabaigoje robotas vejapjovė pjauna žolę rečiau, 
tausodamas veją ir užtikrindamas mažesnį konstrukcijos 
nusidėvėjimą.

Puikūs rezultatai.
Unikalus pjovimo būdas – trys skustuvo aštrumo peiliai 
tvarkingai pjauna žolę. Veja pjaunama dažniau, todėl 
nupjauta žolė yra trumpesnė, greičiau virsta trąša, 
nesusidaro samanos ir sumažėja energijos sąnaudos. 
Taigi, nupjovus žolę jos nereikia nei grėbti, nei rinkti.

ROBOTAI VEJAPJOVĖSROBOTAI VEJAPJOVĖS

Ar įmanoma, kad robotas vejapjovė nepriekaištingai pjautų veją visą parą, nepaisant prasto  
oro, sudėtingos formos plotų, nuožulnių vietų, siaurų pravažiavimų ir kitų kliūčių? Mes 
teigiame, kad įmanoma, nes esame sukaupę daugiau nei 20 metų rūpestingo darbo, 
kruopščių bandymų ir nuolatinių tobulinimų patirtį. Pirmasis Husqvarna Automower® 
pasirodė 1995 metais, o šiandien jums pristatome laiko išbandytą, patikimą ir platų robotų 
vejapjovių asortimentą. Esame tikri, kad iš siūlomų šešių skirtingų robotų vejapjovių 
išsirinksite tinkamiausią modelį, atsižvelgdami į vejos dydį, formą ir savo poreikius.

SUDĖTINGA VEJA
�
�

TOBULAS REZULTATAS
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GPS navigacijos sistema  
– optimaliam pjovimui sudėtingos 
formos vejose

Husqvarna Automower® 430X ir 450X modeliai turi integruotą  
GPS navigacijos sistemą, kuri sugeneruoja sodo žemėlapį. Ši sistema 
padeda robotui vejapjovei orientuotis, kurie vejos plotai jau nupjauti, 
ir automatiškai optimizuoja roboto vejapjovės judėjimo trajektoriją.

Automower® Connect. 
Valdykite robotą vejapjovę 
išmaniuoju telefonu.

Turėdami Automower® Connect programėlę, galėsite valdyti 
robotą vejapjovę išmaniuoju telefonu. Kur bebūtumėte, 
galėsite siųsti įjungimo, išjungimo ir stabdymo komandas, 
tikrinti ir koreguoti nustatymus, priimti pavojaus signalus  
ir stebėti roboto vejapjovės vietą vagystės atveju.

ROBOTAI VEJAPJOVĖSROBOTAI VEJAPJOVĖS

VISADA IŠPUOSELĖTA VEJA

Dėl programavimo ir 
patarimų kreipkitės į 
artimiausią Husqvarna 
prekybos atstovą.

Pasitarti su Husqvarna prekybos atstovu tikrai verta –  
jis padės jums išsirinkti tinkamiausią Automower® robotą 
vejapjovę. Rekomenduojame prekybos atstovui patikėti 
ir programavimo darbus sode – tada jums nereikės 
niekuo rūpintis, o robotas vejapjovė veiks taip,  
kaip ir turėtų veikti.

Darbo valandos.
Tikriausiai nenorėsite, kad robotas vejapjovė pjautų žolę tuomet, kai jūsų šeimos 
nariai vejoje žaidžia ar ilsisi. Tad rinkitės Automower® modelį su tokiu darbinio 
ploto pajėgumu, kurio užtektų iš karto visai vejai nupjauti, kai veja yra tuščia. Jeigu 
ketinate vejos pjovimą patikėti robotui vejapjovei nakties metu, rinkitės modelį  
su Ultrasilent pavaros varikliu, kad veikimas būtų kuo tylesnis.

Į ką atkreipti dėmesį, renkantis  
Husqvarna Automower® robotą vejapjovę.
Prieš perkant robotą vejapjovę, reikėtų įvertinti žemiau išvardintus veiksnius: 
pageidaujamas roboto vejapjovės darbo valandas, vejos dydį ir formą, 
nuožulnias vietas, siaurus pravažiavimus ir kitas kliūtis. Daugiau informacijos  
ir patarimų rasite Husqvarna svetainėje Automower® skiltyje. Be to, čia 
galėsite išbandyti interaktyvią vejos ploto skaičiuoklę.

Labai didelis darbinio ploto pajėgumas yra iki 
5000 m² robotui vejapjovei veikiant visą parą, 

septynias dienas per savaitę. Mažas darbinio ploto 
pajėgumas – labai trumpa roboto vejapjovės 

veikimo trukmė pjaunant nedidelę veją.

GPS navigacijos sistema  
užtikrina tolygų pjovimą 

sudėtingos formos vejose

Kaučiuko buferis apsaugo 
korpusą nuo susidūrimų

Dėl nuotolinio kliūties 
identifikavimo funkcijos robotas 
vejapjovė priartėja prie kliūties 
mažesniu greičiu

Puikiai pjauna žolę plotuose, 
kurių nuolydis iki 45 %

Pavaros varikliai su Ultrasilent technologija 
užtikrina ypač tylų veikimą

Lengva ir ergonomiška 
konstrukcija lemia našų darbą ir 

nedideles energijos sąnaudas

Vejos forma.
Jeigu veja lygi ir stačiakampė, su žolės pjovimu puikiai susidoros ir paprastesnis roboto 
vejapjovės modelis. Jeigu vejoje yra nuožulnių vietų, siaurų pravažiavimų, nelygių plotų 
ir kitų kliūčių, pavyzdžiui, krūmų ir medžių, rekomenduojame rinktis išmanesnį roboto 
vejapjovės modelį, galintį susidoroti su sudėtingos formos vejos keliamais iššūkiais.

Vejos dydis.
Robotui vejapjovei nurodomą darbinio ploto pajėgumą nusako 
maksimali vertė, robotui vejapjovei veikiant visą parą septynias 
dienas per savaitę ir sustojant tik įsikrauti bateriją. Dėl šios 
priežasties rekomenduojame rinktis robotą vejapjovę su darbinio 
ploto pajėgumu, viršijančiu turimos vejos plotą, kad sode liktų 
laiko žaidimams ir kitai veiklai.

Pavyzdys: Jeigu vejos plotas yra 500 m², o žolės pjovimą robotui 
vejapjovei ketinate patikėti kiekvieną dieną nuo 8 iki 16 val. 
(8 val. / 24 = 0,33), nurodytas darbinio ploto pajėgumas turėtų 
būti ne mažesnis kaip 500/0,33 = 1.500 m².

Patikimas robotas vejapjovė – didesnės 
nei 20 metų patirties atspindys

Laisvai besisukantys skustuvo aštrumo 
peiliai puikiai pjauna žolę

Pavaizduotas modelis Automower® 450X gali būti siūlomas ir su oranžinės spalvos korpusu.

Dėl priekinių žibintų puikiai 
matosi kaip robotas 
vejapjovė dirba tamsiu 
paros metu 

IŠMANIOJO TELEFONO 
PROGRAMĖLĖ – 

NAUDOKITĖS 2 METUS BE 
JOKIO MOKESČIO! 

DAUGIAU 
INFORMACIJOS 

RASITE 
HUSQVARNA.LT
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Kad veja būtų sveika.
Naudojant Combi pjovimo agregatus 
su BioClip® mulčiavimo metodu,  
žolė nupjaunama, susmulkinama ir 
paliekama vejoje kaip natūrali trąša, 
todėl veja gražiai žaliuoja ir  
yra sveika.

DAR NIEKADA NEBUVO  
TAIP SMAGU PUOSELĖTI VEJĄ 
Husqvarna Rider traktoriukai puikiai susitvarko su sunkiai pasiekiamais plotais, siaurais pravažiavimais, 
nuožulniomis vietomis ir kitomis sudėtingo reljefo vietovėmis. Bet tai toli gražu ne viskas. Mūsų modeliai 
sukonstruoti atsižvelgiant į skirtingas darbo sąlygas ir skirtingus naudotojų poreikius. Įvairūs pjovimo 
metodai ir tvirtinami priedai, kuriais galima pjauti žolę, valyti sniegą ir atlikti daugybę kitų darbų,  
kilsteli Husqvarna Rider traktoriukus į naują lygmenį. 

RIDER TRAKTORIUKAIRIDER TRAKTORIUKAI

Puikus pravažumas.
Dėl priekyje montuojamo pjovimo 
agregato gerai matosi pjaunama 
veja, todėl patogu tvarkyti vejos 
pakraščius, pasiekti plotelius 
kampuose ir po krūmais.

Įspūdingas manevringumas.
Dėl lankstinio vairavimo mechanizmo 
traktoriukas yra labai manevringas, 
juo patogu apvažiuoti kliūtis, 
pavyzdžiui, medžius, krūmus  
ir gėlynus.

Optimizuota vairuotojo  
darbo vieta.
Saugus, stabilus važiavimas ir puikus 
sukibimas dirbant tiek lygioje vietovėje, 
tiek šlaituose. Rider traktoriuko žemai 
esantis svorio centras prisideda prie 
gero sukibimo, o naudotojas jaučiasi 
patogiai įsitaisęs.

Pedalais valdoma hidrostatinė transmisija

Tyliai veikiantis ir patogus 
akumuliatorinis Rider traktoriukas.

Tai komfortiškas ir tylus važiavimas be jokių išmetamųjų teršalų. 
Tiesiog mėgaukitės Husqvarna našumu ir neprilygstamais  
rezultatais. Šis modelis – tai puikus sprendimas aplinkai 
neabejingiems individualių namų savininkams. Akumuliatorinio 
traktoriuko veikimo trukmė – 90 min. 

Vienas traktoriukas  
– daugybė funkcijų.

Tvirtindami įvairius priedus, Husqvarna Rider traktoriuką paruošite 
įvairiems darbams bet kuriuo metų laiku. Siūlome priekabas, 
šepečius, sniego valytuvus, barstytuvus, samanų grėblius ir kitus 
priedus, kurie jūsų traktoriuką pavers universaliu pagalbininku, 
lengvai susidorojančiu su bet kokia užduotimi.

Patogiai pasiekiamos valdymo rankenėlės

Patogiai pasiekiami techninės 
priežiūros taškai

Comfort sėdynė aukštu atlošu

Išvalytas pjovimo agregatas lemia optimalius 
pjovimo rezultatus. Pjovimo agregatą paprasta 
nustatyti į techninės priežiūros padėtį, todėl 
lengviau atlikti valymo ir priežiūros darbus.

300 ir 400 serijos Rider modeliai turi rėmą 
priedams tvirtinti, dėl kurio paprasta pereiti nuo 

pjovimo agregato prie priekyje tvirtinamų priedų, 
pavyzdžiui, smūginio pjoviklio, šepečio, sniego 

valytuvo ar sniego peilio

Ir didžiuliams plotams, ir nedideliems  
sudėtingos formos sodams.
Dėl skirtingo pjovimo pločio agregatų (nuo 85 iki 122 cm) nesunkiai išsirinksite Husqvarna 
Rider traktoriuką, labiausiai atitinkantį jūsų poreikius ir sodo formą – ir visai nesvarbu, ar 
jūsų sodas didžiulis ir plačiai nusidriekęs, ar nedidukas ir sudėtingos formos. Dėl įspūdingo 
manevringumo ir puikaus pravažumo, kuriuos užtikrina priekyje montuojami pjovimo 
agregatai, šie sodo traktoriukai – nepamainomi talkininkai. O jeigu taip susiklostė, kad 
gyvenate kvartale, kuriame reikėtų vengti triukšmo, būkite geranoriški ir nudžiuginkite 
kaimynus dirbdami tylutėliai veikiančiu akumuliatoriniu Husqvarna Rider Battery modeliu.
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Paprastas valdymas 
pedalais.
Patogus greičio ir krypties 
reguliavimas koja valdoma 
hidrostatine transmisija. Atskiri 
pedalai važiavimui priekine  
ir atbuline eiga.

Mažesnis nenupjautos  
vejos plotas.
Iš mūsų populiariausio segmento 
traktoriukų su U-Cut™ sistema galite 
tikėtis dar daugiau. Jūsų dėmesiui  
– mažesnis nenupjautos vejos plotas 
apsisukant, ypač veiksmingas  
pjovimas ir geresnis manevringumas.

Paprastas perjungimas.
Paprasta pereiti nuo surinkimo prie 
mulčiavimo sistemos ir atvirkščiai, 
neišlipant iš traktoriuko – tereikia 
perjungti svirtį prietaisų skydelyje. 
Peilių sukimosi funkcija įjungiama 
arba išjungiama spustelėjus  
elektros jungiklį. 

Patogi peilių priežiūra.
Dėl RapidReplace™ sistemos 
pjovimo peilius galima nuimti ir 
pakeisti be jokių įrankių. O gerai 
išgaląstais peiliais ir veją puoselėti 
lengviau.

TRAKTORIUKAI  
DARBUI IŠTISUS METUS 
Dėl plataus priedų asortimento ir kelių pjovimo metodų mūsų sodo traktoriukai yra ypač 
praktiški. Puikiai tinka vejų priežiūrai ir įvairioms užduotims privačiose valdose. Pasirinkite 
vieną iš trijų pjovimo sistemų, o tada tvirtinkite priekabą, barstytuvą, sniego valytuvą ar pan.

SODO TRAKTORIUKAISODO TRAKTORIUKAI

Priedų 
asortimentas.

Platus priedų asortimentas suteikia 
traktoriukui papildomos pridėtinės  
vertės, o traktoriukas tampa universaliu 
pagalbininku visais metų laikais. Prie 
traktoriuko galite tvirtinti priekabą, 
barstytuvą ar sniego verstuvą – ir tam 
nereikia jokių ypatingų gebėjimų.

Išmetimo sistema ar rinktuvas? 
Jeigu dažniausiai pjaunate didelius plotus su ilga žole, rinkitės traktoriuką su 
šoninio žolės išmetimo sistema (TS modeliai). Jeigu jums patinka tvarkingesnė 
veja, rekomenduojame traktoriuką su integruotu žolės rinktuvu (TC modeliai).

Mulčiavimas ir ne tik.
Dažnai pjaunamas vejas galima tręšti natūraliu būdu, naudojant BioClip® 
(mulčiavimo) sistemą. Prie masyvesnių TC modelių ši sistema pridedama 
standartiškai, o su 100 serijos TC modeliais ir su visais TS modeliais siūloma  
kaip priedas. Seno tipo iš galo tvirtinamas žolės rinktuvės priedas siūlomas su  
TS modeliais, o TC modeliuose mulčiavimo sistemą galima paversti galinio  
žolės išmetimo sistema, naudojant priedų komplektą. 

Sodo dydis ir eksploatacinės savybės.
Jeigu traktoriuką perkate pirmą kartą, o jūsų sodas nedidelis ar vidutinio 
dydžio, rinkitės 100 serijos modelį. Šios serijos kompaktiškus traktoriukus 
paprasta ir saugu vairuoti, todėl jie labai tinka pradedantiesiems. Vidutinio 
dydžio ar didesniam sodui reikia daugiau galios ir daugiau pajėgumų. Šiam 
tikslui siūlome 200 serijos traktroriukus, kurie yra puikiai sukomplektuoti, labai 
manevringi, jais patogu pjauti veją, o apsisukant lieka mažesnis nenupjautos 
vejos plotas. Jeigu ketinate dirbti traktoriuku dažniau ar net visais metų laikais, 
planuojate pjauti didesnius plotus, rekomenduojame 300 serijos galingus 
modelius, kurie padės užtikrinti nepriekaištingus rezultatus. Dėl plataus priedų 
asortimento šios serijos masyvūs traktoriukai yra ypač praktiški ištisus metus.

Dėl automatinio 
diferencialo blokatoriaus 
TS 343 modelyje 
užtikrinamas geresnis 
sukibimas važiuojant 
šlaitais ar drėgna žole

ClearCut™ sistema TS 343 modelyje 
– tai naujas surinktas pjovimo 
agregatas iš plieno, išsiskiriantis  
ypač tvirta konstrukcija

Paslanki masyvi lieta 
priekinė ašis lemia 
stabilų ir patogų 
važiavimą

Elektrinis peilių įjungimas  
– tereikia spustelėti jungiklį 
prietaisų skydelyje

Naudojant Cruise control sistemą, 
galima išlaikyti pastovų greitį, netgi 
važiuojant nelygia vietove Galingas ir tvirtas puikių 

eksploatacinių savybių variklis
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Paprastas paleidimas.
Husqvarna benzinines vejapjoves 
paprasta užvesti. Kai kurie modeliai 
turi ReadyStart™, Autochoke 
sistemas ar elektrinį starterį. 
Akumuliatorinės vejapjovės LC 141Li 
įjungimas dar paprastesnis – 
tereikia paspausti mygtuką!

Pjovimo sistema  
„trys viename“.
Tai trys metodai viename agregate: 
naudojant surinkimo metodą  
veja atrodo tvarkingai, BioClip® 
(mulčiavimas) tinka vejai tręšti, o 
išmetimo metodą patogu naudoti 
rečiau pjaunamoms vejoms.

Patogus valdymas.
Patogiai išdėstytos rankenėlės, 
lengvai pasiekiamos valdymo 
rankenos, ergonomiškos konstruk-
cijos rinktuvai – dėl visų šių spren-
dimų Husqvarna vejapjovėmis 
paprasta ir smagu dirbti.

Sandėliavimas ir 
transportavimas.
Ketinate vežioti vejapjovę nuo 
namų iki vasarnamio? Tada 
pagalvokite apie kompaktišką, 
lengvą modelį nulenkiamomis 
rankenomis.

VEJAPJOVĖS REIKLIOMS VEJOMS IR DAŽNAI 
ŽOLĘ PJAUNANTIEMS NAUDOTOJAMS 
Visos mūsų vejapjovės yra našios ir veiksmingos, joms būdingi kruopščiai apgalvoti ergonominiai sprendimai. 
Vejapjovės pasižymi puikių eksploatacinių savybių patikimais varikliais, kuriuos paprasta užvesti, ir praktiškais  
pjovimo agregatais, kurie užtikrina nepriekaištingus pjovimo rezultatus. Tad kokį Husqvarna modelį bepasirinktumėte, 
galėsite džiaugtis tvirta ir patikima konstrukcija bei puikiai atrodančia veja.

VEJAPJOVĖSVEJAPJOVĖS

Rinkti ar mulčiuoti?
Jeigu jums patinka tvarkinga veja ir ketinate rinkti nupjautą žolę,  
rinkitės vejapjovę su rinktuvu. Kita vertus, pjaunant vejapjove su  
BioClip® (mulčiavimo) sistema, veja tręšiama natūraliu būdu ir nereikia 
tuštinti rinktuvo. Tačiau galioja viena sąlyga – veją reikia pjauti 
pakankamai dažnai. 

Vejos dydis ir sudėtingumas.
Kuo didesnė veja, tuo labiau jums pravers savaeigė vejapjovė platesniu 
pjovimo agregatu. Kintamo greičio vejapjovė mažesniu pjovimo agregatu 
yra manevringesnė, todėl labai tinka vejoms su siaurais pravažiavimais  
ir kliūtimis.

Kodėl verta rinktis Husqvarna 
akumuliatorinę vejapjovę? 
Naujoji Husqvarna LC 141Li vejapjovė su rinktuvu veikia 
tyliai, ją ypač paprasta naudoti. Idealus sprendimas 
pjaunant vidutinio dydžio vejas ar tvarkant plotus, kurių 
nepasiekia nei robotas vejapjovė, nei sodo traktoriukas.  

36 V ličio jonų baterijos BLi150 (ta pati baterija 
naudojama Husqvarna Battery serijos 

rankiniuose įrenginiuose) pakanka 
maždaug 20 min. trukmės pjovimui.

InStart™ – užveskite variklį 
nuspausdami rankeną ir sustabdykite 
vejapjovę atleisdami rankeną

Reguliuojamo aukščio rankena 
patogesniam naudotojo darbui

AFTech™ – pjovimo agregatas, peilis 
ir vamzdis generuoja optimalų oro 
srautą aukščiausios klasės pjovimo 
rezultatams užtikrinti

Rinktuvą paprasta nuimti, 
ištuštinti ir įstatyti atgal

Centrinis pjovimo aukščio reguliavimas 
– patogu ir paprasta

                   
Tvirtas pjovimo  

agregatas

AutoWalk™ 2 – greitį galite reguliuoti 
dešiniąja arba kairiąja ranka

Puikių eksploatacinių savybių 
varikliai iš pasaulyje pirmaujančių 
gamintojų

DAUGIAU 
INFORMACIJOS 

RASITE 
HUSQVARNA.LT



3332

Paprasta priežiūra.
Tvirta atskiriama transmisija su 
tepimo įmova užtikrina patogią 
eksploataciją ir priežiūrą  
daugelį metų. 

Patikima galia.
Puikių eksploatacinių savybių varikliai 
užtikrina mažesnį išmetamųjų teršalų 
kiekį veikiant apkrovai.

Patogus darbas.
Ergonomiška paminkštinta rankena 
ir lengvai pasiekiamos valdymo 
rankenėlės laiduoja patogų darbą.

Sklandus veikimas.
Dėl pneumatinės sankabos 
naudojamo suslėgto oro 
užtikrinamas sklandus ir patogus 
veikimas.

GALINGI KULTIVATORIAI  
NAŠIAM DARBUI 
Husqvarna kultivatoriai yra pritaikyti intensyviam darbui ir sukonstruoti taip, kad nepriekaištingai veiktų 
daugelį metų. Ergonomiška rankenų sistema ir patogiai sugrupuotos valdymo rankenėlės laiduoja paprastą 
darbą, o priešinga judėjimui kryptimi besisukančios frezos puikiai purena dirvą.

KULTIVATORIAI KULTIVATORIAI

Pasinaudokite  
visais Husqvarna 
kultivatoriaus 
teikiamais 
privalumais.

Dėl plataus priedų asortimento Husqvarna 
kultivatoriai ir purentuvai yra labai universalūs, 
su daugybe pritaikymo galimybių. Pritvirtinę 
samanų grėblį, kaupimo plūgą, piktžolių peilį, 
pakraščių lyginimo įrenginį ar skarifikatorių, 
dirvą įdirbsite veiksmingai ir mažiausiomis 
pastangomis.

KULTIVATORIAI SU PRIEKINĖMIS FREZOMIS

Itin manevringi kultivatoriai.
Nedideliems dirvos ploteliams ir sodeliams purenti, 
netaisyklingos formos sodams įdirbti. Jeigu jums reikia 
universalaus pagalbininko sodo darbams, rinkitės 
kultivatorių su priekinėmis frezomis. Tvirtindami įvairius 
priedus šį modelį lengvai paversite grėbliu, skarifikatoriumi, 
vagotuvu ar plūgu. Darbinis plotis – nuo 24 iki 90 cm, 
darbinis gylis – nuo 15 iki 30 cm.

KULTIVATORIAI SU GALINĖMIS FREZOMIS

Ypač tvirti ir našūs kultivatoriai.
Didesniems ir atviresniems plotams skirtas kultivatorius su 
galinėmis frezomis veiksmingai supurens suplūktą dirvą. Dėl 
ergonomiškos konstrukcijos dirbti šiuo modeliu labai patogu. 
Atsvarai padidina ratams tenkantį svorį ir pagerina pusiausvyrą 
saugiam bei patikimam darbui užtikrinti. Darbinis plotis  
– nuo 43 iki 53 cm, darbinis gylis – nuo 15 iki 18 cm.

Nulenkiama ir visiškai 
reguliuojama rankena

Augalų apsauginis įtaisas

Nulenkiamas 
transportavimo 

ratukas

Srieginės frezos lemia sklandų darbą 
sudėtingomis sąlygomis

Atsvaras

Priešinga judėjimui kryptimi 
besisukančios frezos

Masyvūs ratai su V tipo padangomis  
užtikrina  optimalų sukibimą Sekvencinė 3 pavarų 

perjungimo svirtis

Priekinė ir galinė pavaros paprastam valdymui

Ergonomiška paminkštinta rankena su patogiai 
pasiekiamomis valdymo rankenėlėmis

Mažesniems plotams

Įspūdingas universalumas

Patogus naudojimas

Didesniems plotams

Patogus darbas

Ilgesnė darbo diena
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Efektyvus veikimas.
Hidrostatinė transmisija – svirtimi 
prietaisų skydelyje valdomas 
kintamas greitis priekine ir atbuline 
eiga pagerina manevringumą ir 
užtikrina optimalias eksploatacines 
savybes įvairiomis sąlygomis.

Įspūdingas manevringumas.
Dėl jungikliu įjungiamo vairo 
stiprintuvo patogu valdyti kiekvieną 
ratą / vikšrą atskirai, todėl pakanka 
vietos apsisukti 180° kampu.

Ilgesnė darbo diena.
Įjungus ryškius LED priekinius 
žibintus, sniegą patogu valyti ir 
anksti ryte, ir vėlai vakare.

Puikus sukibimas.
Dėl vikšrų sniego valytuvas lengvai 
juda gilesniu sniegu ar slidžia danga. 
Nepakeičiamas pagalbininkas kalnuoto 
ir sudėtingo reljefo vietovėse.

AR ESATE PASIRUOŠĘ VISIEMS ATVEJAMS? 
Kad ir kokių eksploatacinių savybių jums reikėtų, Husqvarna aukščiausios klasės sniego valytuvai susidoros  
su visais darbais. Mūsų naujieji modeliai, t.y. 100, 200 ir 300 serijų sniego valytuvai, siūlo visą spektrą 
eksploatacinių savybių. 100 serijos sniego valytuvai su vienpakope sistema lengvai susitvarkys su vidutiniu 
šviežiai iškritusio sniego kiekiu, tuo tarpu 200 ir 300 serijų modeliai su dvipakope sistema labai pravers 
valant giliu ir storu sniego sluoksniu padengtus plotus.

SNIEGO VALYTUVAISNIEGO VALYTUVAI

Geresnis manevringumas  
dėl vairo stiprintuvo.

Dėl vairo stiprintuvo lengviau daryti posūkius važiuojant masyvesniais 
sniego valytuvais. Toks sprendimas lemia veiksmingesnį ir malonesnį 
darbą, tausojamos naudotojo jėgos. Sniego valytuvas su vairo 
stiprintuvu ypač pravers, jeigu valant įvažiavimus ar takus tenka 
dažnai sukiotis. Vairo stiprintuvas – tai standartinė įranga visuose 
sniego valytuvuose pradedant Husqvarna ST 227P modeliu.

Maksimalus 
komfortas ir 
praktiški 
sprendimai.
Valdymo rankenėlės ir mygtukai yra 
patogiai išdėstyti, kad darbas būtų 
sklandus ir veiksmingas. 

DVIPAKOPĖ SISTEMA

Veiksmingas darbas ir puikūs rezultatai.
Dvipakopė sistema lengvai susidoros su dideliais 
sniego kiekiais. Sniegas paduodamas į valytuvą 
sraigtu, o tada išpučiamas ventiliatoriaus sparnuote  
pro išmetimo vamzdį. Optimalus sprendimas 
didesniems plotams ir viešoms erdvėms tvarkyti. 

VIENPAKOPĖ SISTEMA

Kompaktiškas modelis,  
kurį paprasta naudoti.
Daugiasluoksnės sustiprintos sraigto mentės 
veiksmingai semia sniegą prie pat žemės. Puikus 
pasirinkimas įvažiavimui į garažą, sodo takams  
ir takeliams valyti.

Šildomos rankenos LED priekiniai žibintai

Elektrinis starteris

Greitai nuimama 
nulenkiama rankena

Dvigubi LED žibintai

Nuotolinis išmetimo vamzdžio  
pasukimo mygtukas

Patogiai pasiekiamas 
kuro bakelis

Dėl vikšrų sniego valytuvas lengvai juda 
gilesniu sniegu ar slidžia danga

Dėl sraigto ir grandiklio guminės 
briaunos nepažeidžiami valomi 
paviršiai

Priedas sniego pusnims valyti

Reguliuojamas kreiptuvas

Vairo stiprintuvas

Svirtimi reguliuojamas kreiptuvas

Elektrinis starteris  
– tiesiog įjunkite laidą  
į elektros lizdą ir 
užveskite variklį 
paspaudę mygtuką

Didesniems plotams

Patogus darbas

Ilgesnė darbo diena

Nedideliems, siauriems plotams

Paprastas valdymas

Ilgesnė darbo diena
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Kruopščiai apgalvotas 
modelis.
Tinklelis ventiliacijai, viena ranka 
pasukamas dydžio reguliavimo 
ratukas, visais kampais matomos 
atspindinčios detalės – Husqvarna 
siūlomas Technical šalmas puikiai 
iliustruoja pažangų bendrovės 
mąstymą.

Judėjimo laisvė.
Daugybę sumanių sprendimų 
atspindintys apsauginiai drabužiai 
yra ergonomiški – jie nevaržo 
judesių, jais vilkint patogu dirbti.

Aiškios apsaugos klasės.
Visos asmeninės apsauginės 
priemonės turi etiketes su nurodyta 
apsaugos klase. Apsaugos klasę 
nusako apsaugos nuo pjūklo 
medžiagos gebėjimas sulaikyti 
įvairiu greičiu besisukančią grandinę.

Lengvų drabužių 
veiksmingumas.
Apsauginiuose drabužiuose yra 
mažiau sluoksnių, todėl jie yra 
lengvesni, tačiau ne mažiau 
veiksmingi. Audinius ir sluoksnių 
medžiagas sudaro ilgi pluoštai, į 
kuriuos įsipainioja prasiskverbusi 
grandinė.

APSAUGINIAI DRABUŽIAI, PRIEDAI BEI ĮRANKIAI 
SAUGESNIAM IR PATOGESNIAM DARBUI
Veiksmingos apsauginės priemonės turi būti pritaikytos intensyviam darbui ir privalo užtikrinti reikiamą saugą. Būtent dėl 
šios priežasties mes naudojame tik aukščiausios kokybės medžiagas. Suprantama, kiekvienas darbas yra skirtingas. Tad 
mes siūlome skirtingas apsauginių drabužių serijas, kurių kiekviena buvo kurta atsižvelgiant į konkrečiam darbui keliamus 
reikalavimus. Kokio darbo besiimtumėte, platus Husqvarna apsauginių drabužių asortimentas, atspindintis naujausias 
mados tendencijas ir naujos kartos medžiagas, užtikrins saugą ir komfortą.

ASMENINĖS APSAUGINĖS PRIEMONĖSASMENINĖS APSAUGINĖS PRIEMONĖS

Atraskite savo mėgstamiausią  
drabužių kolekciją.
Tiek pradedantiesiems, tiek profesionaliems grandininių pjūklų naudotojams 
visada derėtų dirbti tik vilkint apsauginius drabužius. Dėl šios priežasties 
Husqvarna siūlo platų apsauginių drabužių spektrą, atitinkantį įvairių naudotojų 
poreikius ir finansines galimybes. Jūsų dėmesiui – Classic serija, kurią sudaro 
tvirti apsauginiai drabužiai; naujesnių modelių linijos Functional ir Technical;  
bei Technical Extreme kolekcija, siūlanti naujausius drabužių modelius darbui 
miške, atspindinčius pažangiausias mados ir audinių tendencijas.

Naudodami šiuos įrankius ir  
priedus, kiekvieną darbą atliksite 
nepriekaištingai.

Husqvarna yra pasaulinė lyderė aplinkos priežiūros technikos srityje, tačiau  
tai nereiškia, kad bendrovei nerūpi smulkesni įrankiai ir priedai, reikalingi darbui 
atlikti. Kiekvienas įrankis mūsų siūlomame kirvių, peilių, keliamųjų kablių, laužtuvų 
ir pan. asortimente buvo kruopščiai atrinktas, kad darbui atlikti turėtumėte viską, 
ko reikia. Krepšiai iš tvirtų audinių – įrankių apsaugai ir patogiam daiktų nešimui.

Kokių apsauginių priemonių  
reikia dirbant grandininiu pjūklu?
Dirbdami grandininiu pjūklu, būtinai mūvėkite apsaugines 
kelnes su apsauga nuo pjūklo, būkite su apsauginį skydelį  
ir apsaugines ausines turinčiu šalmu, avėkite batus su 
apsauga nuo pjūklo ir mūvėkite pirštines. Be to, turėkite  
su savimi pirmosios pagalbos vaistinėlę ir, pageidautina,  
mobilųjį telefoną.

PATIKRINTOS IR IŠBANDYTOS

Husqvarna alyvos optimizuojamos 
atsižvelgiant į variklių tobulinimo  
procesą. Tad galite būti tikri, kad visada 
pasiūlysime jūsų darbo sąlygoms 
tinkančią alyvą. Mes naudojame 
sintetines ir labai gerai išvalytas 
mineralines alyvas, kurios kartu su 
specialiai sukurtais priedais prisideda  
prie veiksmingo tepimo, apsaugo  
nuo strigimo ir užtikrina švaresnį  
variklio darbą.

Išbandytas veikimas.
Bandymai parodė, kad naudojant 
Husqvarna alyvas susidaro mažiau 
apnašų ant stūmoklių. Dėl to mažėja 
apgadinimo pavojus dirbant aukštoje 
temperatūroje.

Technical Extreme  
– apdovanojimu įvertinta 
profesionalių apsauginių 

drabužių serija

Reikiama temperatūra.
Alyvos yra kuriamos ir nuolat 
bandomos, kad išlaikytų reikiamą 
temperatūrą ir užtikrintų 
nepriekaištingą variklio tepimą.

DAUGIAU 
INFORMACIJOS 

RASITE 
HUSQVARNA.LT
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PROFESIONALI PAGALBA  
PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS 
Artimiausias Husqvarna prekybos atstovas visada jums patars reikalingos technikos ir techninės 
priežiūros klausimais. Be to, aprūpins jus originaliomis Husqvarna atsarginėmis dalimis, alyvomis, 
tepalais ir priedais, suteiks techninės priežiūros ir remonto paslaugas, t.y. padės paruošti turimą 
Husqvarna techniką kitam darbui. Specializuoti prekybos atstovai yra pasirengę suteikti 
profesionalią techninę priežiūrą, užtikrindami jūsų turimos technikos optimalias eksploatacines 
savybes ir patikimą veikimą. Husqvarna prekybos atstovų tinklą sudaro 25000 prekybos atstovų 
įmonių visame pasaulyje, tad mes visada ir visur esame šalia jūsų. Išbandykite mūsų  
interaktyvų prekybos atstovų ieškiklį svetainėje www.husqvarna.lt

Džiaukitės visais Husqvarna technikos teikiamais 
privalumais, kuriuos užtikrina originalios atsarginės dalys.
Kad įrangos eksploatacija būtų kuo ilgesnė, mes nuolat tobuliname savo gaminius, 
atsižvelgdami į jūsų – Husqvarna naudotojų – poreikius. Štai kodėl kiekviena Husqvarna 
įrangos dalis yra kruopščiai išbandoma – tikslūs bandymai padeda užtikrinti optimalią 
visų įrangos dalių sąveiką. Jums tokia sąveika reiškia Husqvarna prekės ženklui būdingą 
patikimumą ir nepriekaištingas eksploatacines savybes, tuo tarpu tinkama techninė 
priežiūra ir originalios atsarginės dalys byloja apie saugią, ekonomišką ir ilgą jūsų turimos 
įrangos eksploataciją. Originalios Husqvarna atsarginės dalys suteikia jums galimybę 
naudotis visais turimos Husqvarna įrangos privalumais. 

Sumažinkite prastovas, atlikdami 
profilaktinės priežiūros ir remonto darbus.

Mūsų prekybos atstovų dirbtuvėse visus techninės priežiūros darbus 
atlieka įgaliotieji specialistai. Jie yra specialiai apmokyti remontuoti 

Husqvarna techniką. Daugelis dirbtuvių visoms paslaugoms taiko 
nustatytus įkainius. Kiekvienam įrenginiui naudojamas detalus 

techninės priežiūros planas, suskirstytas laiko intervalais. Reguliariai 
prižiūrint įrenginius ir atliekant techninės priežiūros paslaugas 
rekomenduojamais intervalais, užtikrinamas optimalus įrangos 
veikimas. Be to, sumažinama neplanuotų prastovų tikimybė. Ir, 

žinoma, technika tarnauja ilgiau.

Finansavimas 
pagal  
individualius 
poreikius.

Mes norime, kad jūs naudotumėtės 
technika, geriausiai atitinkančia jūsų 
konkrečius poreikius. Pasiteiraukite 
artimiausio Husqvarna prekybos atstovo 
apie kito jūsų pirkinio finansavimo 
galimybes.

Pasinaudokite nuolaidomis  
ne sezono metu.
Dėl techninės priežiūros paslaugų į Husqvarna prekybos atstovą 
būtų išmintinga kreiptis ne sezono metu, kai augmenijos priežiūra 
sode jau nebeaktuali, o įrangai galima leisti atsipūsti. Pasidomėkite 
nuolaidomis ne sezono metu bei technikos paėmimo ir pristatymo 
paslauga, kurią siūlo Husqvarna prekybos atstovai. Paprašykite 
prekybos atstovo užregistruoti jūsų įrenginį duomenų bazėje,  
kad galėtumėte sulaukti informacijos ir specialių pasiūlymų.

Husqvarna priedai  
taip pat prisideda  
prie našaus darbo.

Kokybiški Husqvarna priedai svarbūs ne  
mažiau nei pati įranga. Jie padeda veiksmingai 
dirbti ir siekti puikių rezultatų. Rinkitės Husqvarna 
priedus, alyvas ir tepalus iš bendrovės siūlomo plataus asortimento  
– jų kokybė tokia pat aukšta kaip ir Husqvarna technikos.

PROFESIONALI  
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

�
�

ILGA  
EKSPLOATACIJA

Husqvarna prekybos atstovų tinklą sudaro 25000 prekybos 
atstovų įmonių visame pasaulyje, tad profesionali techninė 
priežiūra ir pagalba, originalios Husqvarna atsarginės dalys, 
alyvos ir tepalai visada yra pasiekiami ranka. Mūsų prekybos 
atstovai pasirūpins, kad jūsų turima technika veiktų saugiai, 
sklandžiai ir patikimai.
Daugiau informacijos rasite husqvarna.lt
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VISIEMS DARBAMS  
IR VISOMS UŽDUOTIMS
Jau daugiau nei 325 metus, vedina entuziazmo ir aistros naujovėms, Husqvarna 
bendrovė aprūpina naudotojus puikiais miškų, parkų ir sodų priežiūros gaminiais. 
Mūsų siūlomoje technikoje dera nepriekaištingos eksploatacinės savybės ir 
praktiški sprendimai, kad Jūs galėtumėte dirbti saugiai ir veiksmingai. Tad kokie 
iššūkiai Jūsų belauktų, visada galite pasikliauti Husqvarna gaminiais, kurie padės 
susidoroti su visomis užduotimis.

Kad technika kuo ilgiau tarnautų ir patikimai veiktų, rekomenduojame kreiptis į kvalifikuotus 
Husqvarna specialistus dėl reguliarios techninės priežiūros, naudoti tik originalius Husqvarna 
tepalus, originalias ar rekomenduojamas atsargines dalis. Iškilus klausimams, ieškokite 
informacijos naudotojo vadove arba pasitarkite su artimiausiu Husqvarna prekybos atstovu.

Visos kainos, pateiktos šiame kataloge, yra gamintojo rekomenduojamos mažmeninės kainos, 
kurios gali skirtis nuo prekybos atstovo pateikiamų kainų. Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas 
be išankstinio įspėjimo.
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1. HUSQVARNA BLi150 / BLi80

Patikimos ličio jonų baterijos veiksmingam 
darbui. 4,2/2,1 Ah, 1,3/0,8 kg. Įkrovimo trukmė 
– 35/20 min (80 % su QC330).

BLi150 € 255,00 

BLi80 € 169,00

2. HUSQVARNA BLi940X / BLi520X

Galinga ant nugaros nešiojama baterija su 
reguliuojamais laikymo diržais. 26,1/ 14,4 Ah, 
7,9 /7,1 kg. Įkrovimo trukmė – 195 /110 min 
(80 % su QC330).

BLi940X € 899,00

BLi520X € 1.399,00

3. HUSQVARNA QC330 / QC120

330 /120 W. Įkroviklis greitam Husqvarna 
akumuliatorinės technikos įkrovimui.

QC330 € 152,00

QC120 € 105,00

4. HUSQVARNA QC80 – NAUJIENA

80 W. 230 V įkroviklis, skirtas įkrauti nakties 
metu. Tinka visiems Husqvarna akumuliatori-
niams modeliams.

 € 59,00

5. HUSQVARNA QC80F – NAUJIENA

80 W. Įkroviklis lauko sąlygomis, skirtas įjungti į 
12V automobilio / sunkvežimio elektros lizdą 
transportavimo metu.

 € 79,00

6. HUSQVARNA BATERIJŲ DĖŽĖ

Dėžė saugiam Husqvarna baterijų, įkroviklių ir 
kitų priedų transportavimui bei laikymui.

Maža € 55,00

Didelė € 79,00

7. HUSQVARNA BATERIJŲ KREPŠYS

Saugo baterijas nuo šalčio žiemos metu  
ir nuo karščio vasaros metu. Taip pat nuo 
smūgių, nešvarumų, purvo ir drėgmės.

 € 29,00

HUSQVARNA VI600F ĮTAMPOS 
KONVERTERIS – NAUJIENA

Labai praverčia lauko sąlygomis – 12 V 
nuolatinė srovė iš bet kurios švino rūgštinės 
baterijos operatyviai paverčiama 220 V 
kintamąja srove, tinkančia QC330 ar QC80 
greitiesiems įkrovikliams.

 € 199,00

1. HUSQVARNA LAIKYMO DIRŽAI  
BALANCE 35B

Optimaliai paskirsto įrenginio svorį pečių, krūtinės 
ir nugaros plote. Dėl plačių paminkštintų juostų 
pečių plote ir plačios dalies nugaros plote 
veiksmingai mažinama viršutinei kūno daliai 
tenkanti apkrova. Paminkštinta dalis klubų plote 
su slankiąja jungtimi apsaugo nuo nereikalingų 
judesių.
 € 39,00

2. HUSQVARNA PAMINKŠTINTA  
DALIS KLUBŲ PLOTE – NAUJIENA

Skirta naudoti kartu su laikymo diržais, kuriais 
tvirtinama ant nugaros nešiojama baterija 
dirbant akumuliatorinėmis krūmapjovėmis ir 
akumuliatoriniais pūstuvais. Taip dirbti yra 
patogiau, tausojamos naudotojo jėgos.

 € 22,00

3. HUSQVARNA KILPA, SKIRTA  
ARBORISTIKOS SPECIALISTAMS

Saugus būdas grandininiam pjūklui prie 
grandininio pjūklo stropo tvirtinti. Su 
atkabintuvu, saugančiu nuo perkrovos.

 € 12,00

4. HUSQVARNA GRANDININIO  
PJŪKLO STROPAS, SKIRTAS  
ARBORISTIKOS SPECIALISTAMS

Naudojamas kartu su grandininio pjūklo  
kabliu grandininiam pjūklui prie diržo tvirtinti. 
Tamprus. 0,5 m ilgio neįtempus ir 1,25 m  
ilgio maksimaliai įtempus.

 € 22,00

NAUJIENA

PRIEDAI
NAUJIENA

DARBUI VISĄ DIENĄ
Turime gerų naujienų 
profesionaliems naudotojams, 
dirbantiems šia technika visą 
dieną. Husqvarna pristato 
bešepetėlius variklius, 
užtikrinančius benzininio variklio 
galią be jokių dūmų ir vibracijos. 
Visiems modeliams tinka ta  
pati baterija. 

DARBUI NE VISĄ DIENĄ
Šiandieninė akumuliatorinė 
technika prilygsta benzininiams 
modeliams ir siūlo akivaizdų 
privalumą – jokių dūmų ir jokios 
vibracijos. Visiems modeliams 
tinka ta pati baterija. Tad 
akumuliatoriniai modeliai yra 
idealus sprendimas vejų ir sodų 
priežiūrai, kai įrenginiais tenka 
naudotis dažnai.

DARBUI RETKARČIAIS
Akumuliatorinių modelių serija 
neprofesionaliems naudotojams. 
Tyliai veikiantys, bet pakankamai 
galingi, jais patogu ir paprasta 
dirbti. Jokių starterio lynelių, jokių 
išmetamųjų teršalų, minimali 
priežiūra. Ilga veikimo trukmė  
dėl veiksmingų variklių su savE™ 
režimu ir 36 V ličio jonų baterijų 
(išskyrus Rider Battery modelį).

BATTERY SERIJABATTERY SERIJA Battery serijos gaminių kainos nurodytos be baterijos ir įkroviklio.

HUSQVARNA T536Li XP®

36 V; juostos ilgis – 25-35 cm; 2,4 kg be 
baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s. savE™ 
režimas maksimaliai veikimo trukmei.

 € 437,00

HUSQVARNA 536Li XP®

36 V; juostos ilgis – 25-35 cm; 2,6 kg be 
baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s. savE™ 
režimas maksimaliai veikimo trukmei.

 € 419,00

HUSQVARNA 536LiPX

36 V; juostos ilgis – 25-30 cm; 3,1 kg  
be baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s.  
Ilgis – 180 cm. savE™ režimas maksimaliai 
veikimo trukmei.

 € 499,00

HUSQVARNA 536LiPT5

36 V; juostos ilgis – 25-30 cm; 5,0 kg be 
baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s. Ilgis – 
400 cm. savE™ režimas maksimaliai veikimo 
trukmei. Teleskopinis vamzdis.

 € 599,00

HUSQVARNA 536LiLX

36 V; 3,0 kg be baterijos. savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei, žoliapjovės lynelio 
sukimasis 2 kryptimis, reguliuojama rankena. 

 € 329,00

HUSQVARNA 536LiHD70X

36 V; 3,9 kg be baterijos; pjovimo agregato ilgis 
– 70 cm. savE™ režimas maksimaliai veikimo 
trukmei ir pasukama galinė rankena. 

 € 459,00

HUSQVARNA 536LiHD60X

36 V; 3,8 kg be baterijos; pjovimo agregato ilgis 
– 60 cm. savE™ režimas maksimaliai veikimo 
trukmei, pasukama galinė rankena. 

 € 409,00

HUSQVARNA 536LiBX

36 V; 79 dB(A); 12,2 m³/min; 50 m /s; 2,8 kg  
(2,5 kg be laido). Cruise Control funkcija ir 
galingesnio veikimo režimas.

 € 529,00

HUSQVARNA 136Li

36 V; juostos ilgis – 30 cm; 3,0 kg be baterijos. 
Grandinės greitis – 12 m /s. savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei.

 € 289,00

HUSQVARNA 536LiP4

36 V; juostos ilgis – 25-30 cm; 3,4 kg be 
baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s. Ilgis – 
250 cm. savE™ režimas maksimaliai veikimo 
trukmei.

 € 499,00

HUSQVARNA 536LiRX

36 V; 3,8 kg be baterijos. savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei, žoliapjovės lynelio 
sukimasis 2 kryptimis, tridantis žolės pjovimo 
peilis ir Balance 35 B laikymo diržai.

 € 399,00

HUSQVARNA 536LiB

36 V; 82 dB(A); 12,8 m³/min; 48 m /s; 2,4 kg be 
baterijos. Cruise Control funkcija ir galingesnio 
veikimo režimas.

 € 429,00

HUSQVARNA 436Li

36 V; juostos ilgis – 25 cm; 2,7 kg be baterijos. 
Grandinės greitis – 15 m /s. savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei.

 € 335,00

HUSQVARNA 436LiB

36 V; 81 dB(A); 12,5 m³/min; 46 m /s; 2,4 kg be 
baterijos. Cruise Control funkcija ir galingesnio 
veikimo režimas.

 € 329,00

HUSQVARNA 336LiC

36 V; 3,0 kg be baterijos; savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei; reguliuojama 
rankena. 

 € 259,00

HUSQVARNA 136LiL

36 V; 3,1 kg be baterijos; savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei; teleskopinis 
vamzdis, reguliuojama rankena.

 € 189,00

HUSQVARNA 136LiHD45

36 V; 3,1 kg be baterijos; pjovimo agregato ilgis 
– 45 cm. savE™ režimas maksimaliai veikimo 
trukmei. 

 189,00

HUSQVARNA RIDER BATTERY 

125 Ah, 3×12V, 90 min veikimo  
trukmė, atsižvelgiant į vejos sąlygas.  
Pjovimo plotis – 85 cm. 

 € 4.499,00

HUSQVARNA LC 141Li

36 V, 20 min veikimo trukmė, atsižvelgiant į 
vejos sąlygas, surinkimo/galinio žolės išmetimo 
agregatas. Pjovimo plotis – 41 cm, pjovimo 
aukštis – 25-70 mm. Stumiamoji.

 € 459,00

NAUJIENA

NAUJIENA NAUJIENA

NAUJIENANAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENANAUJIENA

=  Profesionali Husqvarna akumuliatorinių gaminių serija tinkama darbui bet kokiomis oro sąlygomis. Gaminiai atlaiko tiek lietų, tiek aukštą aplinkos 
tempertaūrą. Dirbant ekstremaliomis oro sąlygomis, gali laikinai sutrikti kai kurių funkcijų veikimas. Įkrovikliai skirti naudoti tik viduje.
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HUSQVARNA 536Li XP®

36 V; juostos ilgis – 25-35 cm; 2,6 kg be 
baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s. savE™ 
režimas maksimaliai veikimo trukmei.

 € 419,00

HUSQVARNA 536LiPX

36 V; juostos ilgis – 25-30 cm; 3,1 kg  
be baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s.  
Ilgis – 180 cm. savE™ režimas maksimaliai 
veikimo trukmei.

 € 499,00

HUSQVARNA 536LiPT5

36 V; juostos ilgis – 25-30 cm; 5,0 kg be 
baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s. Ilgis  
– 400 cm. savE™ režimas maksimaliai  
veikimo trukmei. Teleskopinis vamzdis.

 € 599,00

HUSQVARNA 536LiP4

36 V; juostos ilgis – 25-30 cm; 3,4 kg be 
baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s. Ilgis  
– 250 cm. savE™ režimas maksimaliai  
veikimo trukmei.

 € 499,00

HUSQVARNA 436Li

36 V; juostos ilgis – 25 cm; 2,7 kg be baterijos. 
Grandinės greitis – 15 m /s. savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei.

 € 335,00

HUSQVARNA 136Li

36 V; juostos ilgis – 30 cm; 3,0 kg be baterijos. 
Grandinės greitis – 12 m /s. savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei.

 € 289,00

HUSQVARNA T536Li XP®

36 V; juostos ilgis – 25-35 cm; 2,4 kg be 
baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s. savE™ 
režimas maksimaliai veikimo trukmei.

 € 437,00

GRANDININIAI PJŪKLAIGRANDININIAI PJŪKLAI

HUSQVARNA 3120 XP®

118,8 cm³; 6,2 kW; juostos ilgis -105 cm; 
10,4 kg. Low Vib™.

Kaina be juostos ir grandinės.

 € 1.429,00

HUSQVARNA 576 XP® G AUTOTUNE™

73,5 cm³; 4,2 kW; juostos ilgis – 38-70 cm;  
7,0 kg. Air Injection™, Low Vib™ ir šildomos 
rankenos. 

Kaina be juostos ir grandinės.

 € 999,00

HUSQVARNA 372 XP® G

70,7 cm³; 4,1 kW; juostos ilgis – 40-70 cm; 6,4 kg. 
Air Injection™, Low Vib™ ir šildomos rankenos.

Kaina be juostos ir grandinės.

 € 919,00

HUSQVARNA 560 XP®

59,8 cm³; 3,5 kW; juostos ilgis – 33-60 cm;  
5,7 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq® ir Low Vib™.

560 XP® € 789,00

560 XP® G € 849,00

HUSQVARNA 543 XP®

43,1 cm³; 2,2 kW; juostos ilgis – 33-45 cm;  
4,5 kg. Air Injection™, X-Torq® ir Low Vib™.

543 XP® € 659,00

543 XP® G € 689,00

HUSQVARNA 550 XP®

50,1 cm³; 2,8 kW; juostos ilgis – 33-50 cm;  
4,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq® ir Low Vib™.

550 XP® € 699,00

550 XP® G € 735,00

550 XP® G TrioBrake™ € 759,00

HUSQVARNA 555

59,8 cm³; 3,1 kW; juostos ilgis – 33-60 cm;  
5,7 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
ir Low Vib™.

 € 719,00

HUSQVARNA 545

50,1 cm³; 2,5 kW; juostos ilgis – 33-50 cm;  
4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
ir Low Vib™.

 € 645,00

HUSQVARNA T540 XP®

37,7 cm³; 1,8 kW; juostos ilgis – 30-40 cm;  
3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® ir 
Low Vib™.

 € 659,00

HUSQVARNA 390 XP® G

88 cm³; 4,8 kW; juostos ilgis – 45-70 cm; 7,3 kg. 
Air Injection™, LowVib™ ir šildomos rankenos. 

Kaina be juostos ir grandinės. 

 € 1.099,00

HUSQVARNA 440e

40,9 cm³; 1,8 kW; juostos ilgis – 33-45 cm;  
4,5 kg. Air Injection™, X-Torq® ir Low Vib™.

440e € 439,00

440e TrioBrake™ € 459,00

HUSQVARNA T425

25,4 cm³; 0,96 kW; juostos ilgis – 25 cm; 3,0 kg. 

 € 409,00

HUSQVARNA 135

40,9 cm³; 1,4 kW; juostos ilgis – 35-40 cm;  
4,4 kg. Air Injection™, X-Torq® ir Low Vib™.

135  € 249,00

135e  € 285,00

HUSQVARNA 525P5S

25,4 cm³; 1,0 kW; juostos ilgis – 25-30 cm.  
Ilgis – 350 cm; 6,4 kg. Nuimamas velenas.

 € 799,00

HUSQVARNA 525PT5S

25,4 cm³; 1,0 kW; juostos ilgis – 25-30 cm.  
Ilgis – 397 cm; 7,0 kg. Teleskopinis vamzdis.

 € 879,00

HUSQVARNA 445

45,7 cm³; 2,1 kW; juostos ilgis – 33-50 cm;  
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq® ir Low Vib™.

445  € 469,00

445e  € 489,00

HUSQVARNA T435

35,2 cm³; 1,5 kW; juostos ilgis – 30-35 cm;  
3,4 kg. X-Torq® ir Low Vib™.

 € 485,00

HUSQVARNA 450e

50,2 cm³; 2,4 kW; juostos ilgis – 33-50 cm;  
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq® ir Low Vib™.

 € 519,00

HUSQVARNA 435

40,9 cm³; 1,6 kW; juostos ilgis – 33-45 cm;  
4,2 kg. Air Injection™, X-Torq® ir Low Vib™.

435  € 349,00

435e  € 389,00

NAUJIENA NAUJIENA

NAUJIENA NAUJIENA NAUJIENA

NAUJIENA

DARBUI VISĄ DIENĄ
Pažangiausių grandininių pjūklų 
serija visą dieną dirbantiems 
medkirčiams ir arboristikos 
specialistams. XP® modeliai  
yra skirti didžiausiam našumui  
užtikrinti. Daugelyje pjūklų įdiegtos 
Husqvarna technologinės  
naujovės, pavyzdžiui, Air Injection™, 
Low Vib™, ir AutoTune™.

DARBUI NE VISĄ DIENĄ
Galingi modeliai, kuriuos paprasta 
užvesti ir kuriais patogu dirbti. Turi 
daugybę pažangių funkcijų, puikiai 
tinka genėti, kirsti, pjauti malkas ir 
pan. Idealus sprendimas privačių 
valdų savininkams ir kitiems 
neprofesionaliems naudotojams.

DARBUI RETKARČIAIS
Šie grandininiai pjūklai puikia 
pjauna, juos paprasta užvesti, jais 
patogu ir lengva dirbti. Ypač tinka 
lengvesniems darbams, įskaitant 
plonesnių medelių kirtimą ar 
malkų pjovimą. 

HUSQVARNA 525P4S

25,4 cm³; 1,0 kW; juostos ilgis – 25-30 cm.  
Ilgis – 240 cm; 5,3 kg.

 € 749,00
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HUSQVARNA 536LiPX

36 V; juostos ilgis – 25-30 cm; 3,1 kg  
be baterijos. Grandinės greitis – 20 m /s.  
Ilgis – 180 cm. savE™ režimas maksimaliai 
veikimo trukmei.

 € 499,00

HUSQVARNA 536LiRX

36 V; 3,8 kg be baterijos. savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei, žoliapjovės lynelio 
sukimasis 2 kryptimis, tridantis žolės pjovimo 
peilis ir Balance 35 B laikymo diržai.

 € 399,00

HUSQVARNA 536LiLX

36 V; 3,0 kg be baterijos. savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei, žoliapjovės lynelio 
sukimasis 2 kryptimis, reguliuojama rankena. 

 € 329,00

HUSQVARNA 336LiC

36 V; 3,0 kg be baterijos; savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei; reguliuojama 
rankena. 

 € 259,00

HUSQVARNA 136LiL

36 V; 3,1 kg be baterijos; savE™ režimas 
maksimaliai veikimo trukmei; teleskopinis 
vamzdis, reguliuojama rankena.

 € 189,00

DARBUI VISĄ DIENĄ
Miško valymo pjūklai ir 
krūmapjovės intensyviam darbui 
ilgomis pamainomis. Atitinka 
reikalavimus, kuriuos profesionalūs 
naudotojai kelia miškų, vejų ir  
sodų priežiūros technikai.

DARBUI NE VISĄ DIENĄ
Krūmapjovės ir žoliapjovės 
komerciniams naudotojams ir 
individualių namų savininkams, 
ieškantiems komercinės klasės 
technikos. Šiuose modeliuose 
puikiai dera geros eksploatacinės 
savybės, subalansuota konstrukcija 
ir paprastas valdymas.

DARBUI RETKARČIAIS
Šios lengvos krūmapjovės – 
puikus sprendimas individualių 
namų savininkams. Paprastą 
užvedimą užtikrina SmartStart® 
sistema, kuro pompa ir visada 
įjungimo (ON) padėtyje esantis 
automatinis stabdymo jungiklis.

MIŠKO VALYMO PJŪKLAI / KRŪMAPJOVĖS/ŽOLIAPJOVĖSMIŠKO VALYMO PJŪKLAI / KRŪMAPJOVĖS/ŽOLIAPJOVĖS

HUSQVARNA 555RXT

53,3 cm³; 2,8 kW; 9,2 kg. X-Torq®, LowVib™, 
SmartStart®, Balance XT™ laikymo diržai, 
reguliuojama aukštai pakelta rankena.

 € 1.119,00

HUSQVARNA 345FR

45,7 cm³; 2,1 kW; 8,5 kg. X-Torq®, LowVib™, 
SmartStart®, Balance XT™ laikymo diržai, 
reguliuojama rankena ir universalus  
apsauginis gaubtas.

 € 799,00

HUSQVARNA 135R

34,6 cm³; 1,4 kW; 6,8 kg. X-Torq® variklis, 
Standard dvigubi laikymo diržai, automatinis 
stabdymo jungiklis, reguliuojama rankena  
ir universalus apsauginis gaubtas.

 € 529,00

HUSQVARNA 128C/122C

28/21,7 cm³; 0,8/0,6 kW; 4,4 kg SmartStart®  
ir automatinis stabdymo jungiklis.

128C € 219,00

122C € 169,00

HUSQVARNA 545RXT / 545RX

45,7 cm³; 2,1 kW; 8,5/8,7 kg. X-Torq®, 
LowVib™, SmartStart®, Balance XT™/laikymo 
diržai, reguliuojama aukštai pakelta rankena.

545RXT € 819,00

545RX € 789,00

HUSQVARNA 336FR

34,6 cm³; 1,4 kW; 7,0 kg. X-Torq® variklis, 
Balance 35 laikymo diržai, reguliuojama 
rankena ir universalus apsauginis gaubtas.

 € 579,00

HUSQVARNA 128R

28 cm³; 0,8 kW; 5,0 kg. SmartStart®, Standard 
dvigubi laikymo diržai, automatinis stabdymo 
jungiklis, reguliuojama rankena ir universalus 
apsauginis gaubtas.

 € 339,00

HUSQVARNA 535RXT / 535RX

34,6 cm³; 1,6 kW; 6,2/6,1 kg. X-Torq®, 
LowVib™, Balance X™/Balance 35 laikymo 
diržai, reguliuojama aukštai pakelta rankena  
ir universalus apsauginis gaubtas.

535RXT € 669,00

535RX € 599,00

HUSQVARNA 128L

28 cm³; 0,8 kW; 4,8 kg. SmartStart®,  
automatinis stabdymo jungiklis ir kombinuotas 
apsauginis įtaisas.

 € 279,00

NAUJIENA NAUJIENANAUJIENA

HUSQVARNA 555FXT/555FX

53,3 cm³; 2,8 kW; 9,1/8,9 kg. X-Torq®, 
LowVib™, SmartStart®, Balance XT™  
laikymo diržai.

555FXT € 1.179,00

555FX  € 1.019,00

HUSQVARNA 545FXT/545FX

45,7 cm³; 2,2 kW; 8,3/8,1 kg. X-Torq®, 
LowVib™, SmartStart®, Balance XT™  
laikymo diržai.

545FXT  € 899,00

545FX  € 849,00

HUSQVARNA 535FBX

34,6 cm³; 1,6 kW; 12,4 kg; .325". X-Torq®, 
LowVib™, automatinis stabdymo jungiklis, 
nuimamas velenas ir lanksti pjūklo pakaba.

 € 1.099,00

HUSQVARNA 525RXT/525RX

25,4 cm³; 1,0 kW; 5,4/5,1 kg. LowVib™, 
autonominis starteris, Balance 55/Balance 35 
laikymo diržai, reguliuojama aukštai pakelta 
rankena ir universalus apsauginis gaubtas.

525RXT € 489,00

525RX € 439,00

HUSQVARNA 524R

25 cm³; 0,8 kW; 5,5 kg. Tik benzinu varomas 
variklis, SmartStart®, reguliuojama rankena, 
Balance 35 laikymo diržai ir universalus 
apsauginis gaubtas.

 € 499,00

HUSQVARNA 553RS / 543RS / 533RS

50,6 /40,1/29,5 cm³, 2,3 /1.5 /1,0 kW, 
8,6 /7,4 / 7,1 kg. X-Torq®, autonominis starteris, 
Standard dvigubi laikymo diržai, ypač tvirta 
sankaba, praktiška rankena ir universalus 
apsauginis gaubtas.

553RS  € 659,00

543RS  € 549,00

533RS € 429,00

HUSQVARNA 543RBX

40,1 cm³; 1,5 kW; 11,9 kg. X-Torq®  
variklis, autonominis starteris ir universalus 
apsauginis gaubtas.

 € 1.019,00
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HUSQVARNA 525LK

25,4 cm³; 1,0 kW; 4,7 kg. X-Torq®, SmartStart®, autonominis  
starteris, automatinis stabdymo jungiklis, patogi rankena ir spragtelėjimu 
tvirtinami „Click on“ priedai.

 € 479,00

HUSQVARNA 336RK

34,6 cm³; 1,4 kW; 7,4 kg. X-Torq®, automatinis stabdymo jungiklis, 
Balance 35 laikymo diržai, reguliuojama rankena, universalus apsauginis 
gaubtas ir spragtelėjimu tvirtinami „Click on“ priedai.

 € 549,00

HUSQVARNA 128LDX

28 cm³; 0,8 kW; 4,9 kg. SmartStart®, automatinis stabdymo jungiklis  
ir spragtelėjimu tvirtinami „Click on“ priedai.

 € 279,00

HUSQVARNA 122LK

21,7 cm³; 0,6 kW; 4,8 kg. Tyliai veikiantis variklis, SmartStart®, automatinis 
stabdymo jungiklis ir spragtelėjimu tvirtinami „Click on“ priedai.

 € 199,00

HUSQVARNA 524LK

25 cm³; 0,8 kW; 5,4 kg. Tik benzinu varomas variklis, SmartStart®, patogi 
rankena paminkštinta dalimi ir spragtelėjimu tvirtinami „Click on“ priedai.

 € 449,00

ŽOLIAPJOVĖS GALVUTĖ GTA 850/28

Su universaliu gaubtu ir T35 Tap-n-Go 
žoliapjovės galvute. Veleno skersmuo – 28 mm. 
Tinka 543RBK ir 336RK modeliams.

 € 152,00

ŽOLIAPJOVĖS GALVUTĖ TA 850/24

Su universaliu gaubtu ir T35 Tap-n-Go 
žoliapjovės galvute. Tinka 525RK, 525LK, 
128LDX, 524LK ir 122LK modeliams.

 € 132,00

KRŪMAPJOVĖ BCA 850/28

Su universaliu gaubtu ir Multi 300-3 žolės 
pjovimo peiliu. Veleno skersmuo – 28 mm.  
Tinka 543RBK ir 336RK modeliams.

 € 132,00

KRŪMAPJOVĖ BCA 850/24

Su universaliu gaubtu ir Multi 255-4 žolės 
pjovimo peiliu. Kartu pridedama J formos rankena 
ir laikymo diržai. Tinka 525RK, 525LK ir 524LK 
modeliams.

 € 152,00

PJŪKLO DISKAS CSA 850/28

Su pjūklo disko gaubtu ir Scarlett 200 mm 
pjūklo disku. Veleno skersmuo – 28 mm.  
Tinka 336RK modeliui.

 € 152,00

PJŪKLO DISKAS CSA 850/24

Su pjūklo disko gaubtu ir Scarlett 200 mm 
pjūklo disku. Veleno skersmuo – 24 mm.  
Tinka 525RK modeliui.

 € 132,00

TRUMPESNIS PRIEDAS HA 110

Trumpesnis priedo gyvatvorių žirklėms 
variantas. Pjovimo agregatas – 55 cm. 
Vamzdžio ilgis – 11 cm. Veleno skersmuo  
– 24 mm. Tinka 525LK, 128LDX, 524LK ir  
122LK modeliams.

 € 299,00

ILGESNIS PRIEDAS HA 850

Ilgesnis priedo gyvatvorių žirklėms variantas. 
Pjovimo agregatas – 55 cm. Vamzdžio ilgis  
– 85 cm. Veleno skersmuo – 24 mm. Tinka 
535FBX, 525LK, 128LDX, 524LK ir  
122LK modeliams. 

 € 339,00

PAKRAŠČIŲ LYGINIMO ĮRENGINYS EA 850

Gražiai sutvarko vejų, takelių ir gėlynų kraštus. 
Veleno skersmuo – 24 mm. Tinka 525LK, 
128LDX, 524LK ir 122LK modeliams.

 € 163,00

ŠERIŲ ŠEPETYS BR 600

Tvirtas šerių šepetys, kuriuo patogu šluoti takus 
ir įvažiavimus. Puikiai pasiekia net grioveliuose 
susikaupusius nešvarumus. Su apsauginiu 
gaubtu. Plotis – 60 cm. Veleno skersmuo – 
24 mm. Tinka 525RK, 525LK, 128LDX, 524LK  
ir 122LK modeliams.

 € 439,00

AUKŠTAPJOVĖ PA 1100

Didelis darbinis spindulys, kai reikia. Pjauna 
šakas, kurių storis maždaug iki 15 cm. Ilgis  
– 110 cm. Veleno skersmuo – 24 mm. Tinka 
535FBX, 525LK, 128LDX, 524LK ir 122LK 
modeliams.

 € 299,00

KULTIVATORIUS CA 230

Puikiai išpurena žemę gėlynuose ir po medžiais. 
Veleno skersmuo – 24 mm. Tinka 525RK, 
525LK, 128LDX, 524LK ir 122LK modeliams.

 € 259,00

SKARIFIKATORIUS DT 600

Išplėšia samanas, kad veja būtų sveikesnė. 
Plotis – 60 cm. Veleno skersmuo – 24 mm. 
Tinka 25RK, 525LK, 128LDX ir 524LK 
modeliams.

 € 439,00

GUMINIS ŠEPETYS SR 600-2

Masyvus guminis šepetys puikiai nušluoja  
smėlį ir žvyrą nuo takų, įvažiavimų ir vejų.  
Su apsauginiu gaubtu. Plotis – 60 cm.  
Veleno skersmuo – 24 mm. Tinka 25RK,  
525LK, 128LDX ir 524LK modeliams.

 € 439,00

PŪSTUVAS BA 101

Galingu pūstuvu nuo takų ir įvažiavimų 
nupučiami lapai, šiukšlės ir nupjauta žolė. 
Veleno skersmuo – 24 mm. Tinka 525RK, 
525LK, 128LDX, 524LK ir 122LK modeliams.

 € 169,00

PAILGINIMO DALIS EX 780

Dėl veleno pailginimo dalies darbinis spindulys 
padidėja apie 80 cm. Veleno skersmuo – 
24 mm. Tinka 535FBX, 525LK, 128LDX, 524LK 
ir 122LK modeliams.

 € 79,00

HUSQVARNA 525RK

25,4 cm³; 1,0 kW; 5,6 kg. X-Torq®, SmartStart®, autonominis starteris, 
automatinis stabdymo jungiklis, Balance 35 laikymo diržai, reguliuojama 
aukštai pakelta rankena ir spragtelėjimu tvirtinami „Click on“ priedai.

 € 489,00

HUSQVARNA 543RBK

40,1 cm³; 1,5 kW; 10,6 kg. X-Torq® variklis, autonominis  
starteris, universalus apsauginis gaubtas ir spragtelėjimu tvirtinami  
„Click on“ priedai.

 € 1.019,00

DARBUI VISĄ DIENĄ
Šie tvirti modeliai yra skirti 
intensyviai dirbantiems 
profesionaliems naudotojams. 
Puikios eksploatacinės savybės  
ir subalansuota konstrukcija  
lemia našų darbą ir tausoja jėgas.

DARBUI NE VISĄ DIENĄ
Profesionaliems naudotojams, 
kuriems reikalingi patikimi 
pagalbininkai darbui kelioms 
valandoms per savaitę. 
Neprofesionaliems naudotojams, 
kuriuos domina komercinės  
klasės modeliams būdingos 
eksploatacinės savybės ir  
tvirta konstrukcija.

DARBUI RETKARČIAIS
Universalūs modeliai individualių 
namų savininkams, ieškantiems 
gerų eksploatacinių savybių, 
patikimos konstrukcijos, patogaus 
įjungimo ir paprasto valdymo 
derinio. 

PRIEDAI

NAUJIENA
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HUSQVARNA 536LiHD70X

36 V; 3,9 kg be baterijos; pjovimo agregato ilgis 
– 70 cm. savE™ režimas maksimaliai veikimo 
trukmei ir pasukama galinė rankena. 

 € 459,00

HUSQVARNA 536LiHD60X

36 V; 3,8 kg be baterijos; pjovimo agregato ilgis 
– 60 cm. savE™ režimas maksimaliai veikimo 
trukmei, pasukama galinė rankena. 

 € 409,00

HUSQVARNA 136LiHD45

36 V; 3,1 kg be baterijos; pjovimo agregato  
ilgis – 45 cm. savE™ režimas maksimaliai 
veikimo trukmei. 

 189,00

HUSQVARNA 436LiB

36 V; 81 dB(A); 12,5 m³/min; 46 m /s; 2,4 kg be 
baterijos. Cruise Control funkcija ir galingesnio 
veikimo režimas.

 € 329,00

HUSQVARNA 536LiB

36 V; 82 dB(A); 12,8 m³/min; 48 m /s; 2,4 kg be 
baterijos. Cruise Control funkcija ir galingesnio 
veikimo režimas.

 € 429,00

HUSQVARNA 536LiBX

36 V; 79 dB(A); 12,2 m³/min; 50 m /s; 2,8 kg  
(2,5 kg be laido). Cruise Control funkcija ir 
galingesnio veikimo režimas.

 € 529,00

GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS PŪSTUVAI

HUSQVARNA 580BTS

75,6 cm³; 26 m³/min; 92 m /s; 11,8 kg.  
X-Torq, Air Injection™, Low Vib, reguliuojamos 
rankenos ir Cruise Control funkcija.

 € 769,00

HUSQVARNA 125BVX

28 cm³; 12 m³/min; 58 m /s; 4,4 kg. SmartStart, 
automatinis stabdymo jungiklis, vakuuminis 
režimas, mulčiavimo režimas, išleidimo anga 
vienoje linijoje su rankena, Cruise Control funkcija.

 € 369,00

HUSQVARNA 125B

28 cm³; 12 m³/min; 58 m /s; 4,4 kg. 
Automatinis stabdymo jungiklis, išleidimo anga 
vienoje linijoje su rankena, Cruise Control 
funkcija.

 € 299,00

HUSQVARNA 570BTS

65,6 cm³; 22 m³/min; 106 m /s; 11,2 kg. 
X-Torq, Low Vib, reguliuojamos rankenos  
ir Cruise Control funkcija.

 € 679,00

HUSQVARNA 525BX

25,4 cm³; 13 m³/min; 70 m /s; 4,3 kg.  
X-Torq, automatinis stabdymo jungiklis ir  
Cruise Control funkcija.

 € 369,00

HUSQVARNA 530BT

29,5 cm³; 10,2 m³/min; 64,8 m /s; 6,7 kg. 
X-Torq, Low Vib, reguliuojamos rankenos ir 
Cruise Control funkcija.

 € 499,00

HUSQVARNA 350BT

50,2 cm³; 14 m³/min; 80,5 m /s; 10,2 kg. 
X-Torq, Low Vib, reguliuojamos rankenos  
ir Cruise Control funkcija.

 € 579,00

DARBUI VISĄ DIENĄ
Ant nugaros nešiojami 
akumuliatoriniai pūstuvai 
profesionaliems naudotojams, 
intensyviai dirbantiems visą 
savaitę. Tvirta, ergonomiška  
ir puikiai subalansuota 
konstrukcija.

DARBUI NE VISĄ DIENĄ
Dėl pažangių sprendimų 
akumuliatorinės technikos srityje 
akumuliatorinių modelių galia 
gerokai padidėjo. Esame tikri,  
kad Husqvarna akumuliatorinių 
pūstuvų eksploatacines savybes 
deramai įvertins ir profesionalūs,  
ir neprofesionalūs naudotojai.

DARBUI RETKARČIAIS
Modeliai individualių namų 
savininkams, naudojantiems 
pūstuvus gerokai rečiau, tačiau 
vertinantiems Husqvarna kokybę. 
Jūsų dėmesiui – tvirta konstrukcija 
ir geros eksploatacinės savybės 
našiam ir patogiam darbui. 

NAUJIENA NAUJIENA

HUSQVARNA 122HD60

21,7 cm³; 0,6 kW; pjovimo agregato ilgis  
– 59 cm; 4,9 kg. SmartStart, automatinis 
stabdymo jungiklis, tyliai veikiantis variklis, 
LowVib ir reguliuojama galinė rankena.

 € 379,00

HUSQVARNA 122HD45

21,7 cm³; 0,6 kW; pjovimo agregato ilgis – 
45 cm; 4,7 kg. Smart Start, automatinis 
stabdymo jungiklis, tyliai veikiantis variklis  
ir LowVib.

 € 339,00

NAUJIENA

DARBUI VISĄ DIENĄ
Gyvatvorių žirklės su galingais ir 
ekonomiškais X-Torq® varikliais 
profesionaliems naudotojams.  
Dėl pailgintos dalies vienu mostu 
nukerpamas didesnis plotas, o dėl 
reguliuojamos galinės rankenos 
patogiau kirpti gyvatvorę vertikalia 
kryptimi.

DARBUI NE VISĄ DIENĄ
Gyvatvorių žirklės ilgu kotu  
dažnai gyvatvores kerpantiems 
profesionaliems naudotojams ir 
individualių namų savininkams, 
norintiems dirbti profesionalia 
technika. Šiose gyvatvorių žirklėse 
masyvesnių modelių galia ir 
eksploatacinės savybės puikiai 
dera su kompaktiškesnių modelių 
lengva konstrukcija ir patogiu 
valdymu. Viskas tam, kad sodo 
tvarkymas ir puoselėjimas jums 
teiktų kuo daugiau džiaugsmo.

DARBUI RETKARČIAIS
Neprofesionaliems naudotojams 
skirtos Husqvarna gyvatvorių 
žirklės – su Smart Start® 
technologija ir reguliuojama galine 
rankena. Lengvi ir tyliai veikiantys 
modeliai, kuriais paprasta ir  
patogu dirbti.

HUSQVARNA 325HE4

25,4 cm³; 1 kW; pjovimo agregato ilgis – 55 cm; 6,4 kg. Autonominis 
starteris, X-Torq ir reguliuojamas pjovimo agregatas.

 € 829,00

HUSQVARNA 325HE3

25,4 cm³; 1 kW; pjovimo agregato ilgis – 55 cm; 6,35 kg. Autonominis 
starteris, X-Torq, nuotoliniu būdu valdomas ir reguliuojamas pjovimo 
agregatas. 

 € 749,00

NAUJIENANAUJIENA

HUSQVARNA 226HD60S

23,6 cm³; 0,85 kW; pjovimo agregato ilgis  
– 60 cm; 5,8 kg. Autonominis starteris, X-Torq, 
LowVib ir reguliuojama galinė rankena. 

 € 569,00

HUSQVARNA 525HF3S

25,4 cm³; 1 kW; pjovimo agregato ilgis –  
65 cm; 6,1 kg. Autonominis starteris ir metalinė 
slydimo plokštė.

 € 799,00

HUSQVARNA 226HD75S

23,6 cm³; 0,85 kW; pjovimo agregato ilgis – 
75 cm; 6,0 kg. Autonominis starteris, X-Torq, 
LowVib ir reguliuojama galinė rankena.

 € 609,00
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DAUGIAU 
INFORMACIJOS 

RASITE 
HUSQVARNA.LT

ROBOTAI VEJAPJOVĖSROBOTAI VEJAPJOVĖS

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

Naujausias, itin tyliai veikiantis ir našiai dirbantis 
robotas vejapjovė – puikus sprendimas sudėtin-
gos formos vejoms. Turėdami Automower® 
Connect programėlę, galite sekti roboto vejapjo-
vės buvimo vietą ir parinkti nustatymus nuotoli-
niu būdu. 2 metus programėle galite naudotis 
be jokio mokesčio. Suteikite robotui vejapjovei 
individualumo, pasirinkdami spalvotą korpusą; 
korpusai siūlomi kaip priedai.

Darbinis plotas – iki 5000 m². Maks. nuolydis – 
45%. Ultragarso technologija, priekiniai žibintai 
ir GPS navigacijos sistema. Ličio jonų baterija.

 € 3.899,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

Našus ir itin tyliai veikiantis robotas vejapjovė, 
lengvai susidorojantis su sudėtingos formos 
vejomis. Gali būti pridedama Automower® 
Connect programėlė.

Darbinis plotas – iki 3200 m². Maks. nuolydis  
– 45%. GPS navigacijos sistema. Ličio jonų 
baterija.

 € 2.949,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

Itin tyliai veikiantis robotas vejapjovė lengvai 
susidoroja su sudėtingos formos vejomis ir 
stačiais šlaitais. Gali būti pridedama 
Automower® Connect programėlė.

Darbinis plotas – iki 2200 m². Maks. nuolydis  
– 45%. Ličio jonų baterija.

 € 2.499,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315

Pažangus robotas vejapjovė. Dėl išmaniųjų 
technologijų pjovimo dažnis automatiškai 
nustatomas pagal žolės augimo intensyvumą. 
Suteikite robotui vejapjovei individualumo, 
pasirinkdami spalvotą korpusą; korpusai siūlomi 
kaip priedai.

Darbinis plotas – iki 1.500 m². Maks. nuolydis  
– 40 %. Ličio jonų baterija.

 € 2.049,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

Veiksmingas robotas vejapjovė. Dėl išmaniųjų 
technologijų robotas vejapjovė lengvai juda 
siaurais pravažiavimais, automatiškai 
parenkamas pjovimo dažnumas. Suteikite 
robotui vejapjovei individualumo, pasirinkdami 
spalvotą korpusą; korpusai siūlomi kaip priedai.

Darbinis plotas – iki 1000 m². Maks. nuolydis  
– 40 %. Ličio jonų baterija.

 € 1.749,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

Patikimas robotas vejapjovė mažesnėms 
vejoms. Kompaktiška lengva konstrukcija  
ir puikūs rezultatai.

Darbinis plotas – iki 600 m². Maks. nuolydis  
– 25 %. Ličio jonų baterija.

 € 1.249,00

Robotų vejapjovių kainos nurodytos be instaliavimo priedų.

KEIČIAMAS KORPUSAS 

Suteikite robotui vejapjovei individualumo, 
parinkdami spalvotą korpusą. Baltos ir oranžinės 
spalvos korpusai siūlomi 310, 315, 450X 
modeliams.

Poliarinė balta, 310 /315 € 59,00

Husqvarna oranžinė, 310 /315 € 59,00

Poliarinė balta, 450X € 69,00

Husqvarna oranžinė, 450X € 69,00

PRAKTIŠKI APSAUGINIAI PEILIAI

Itin tvirti peiliai iš anglinio plieno. Ilgą laiką 
išlieka aštrūs. Atitinka robotų vejapjovių saugos 
standartą IEC 60335-2-107.

9 vnt. € 26,00

NAUJIENA

NAUJIENANAUJIENA

AUTOMOWER® CONNECT

Turėdami Automower® Connect programėlę išmaniajame 
telefone, robotą vejapjovę galėsite valdyti, stebėti ir 
konfigūruoti nuotoliniu būdu. Husqvarna Automower® 450X 
modelyje ši programėlė yra standartinės įrangos dalis, su 
Automower® 420 and 430X robotais vejapjovėmis 
Automower® Connect programėlė siūloma kaip priedas.

 Valdymas Kur bebūtumėte, galite skaityti gaunamus roboto 
vejapjovės būsenos pranešimus, siųsti jungimo, išjungimo ir 
stabdymo komandas.

Konfigūravimas Rinkitės reikiamus roboto vejapjovės meniu 
punktus išmaniojo telefono ekrane. Kur bebūtumėte, galite 
keisti ir koreguoti roboto vejapjovės nustatymus.

Sauga Priimkite pavojaus signalus ir stebėkite roboto 
vejapjovės buvimo vietą vagystės atveju.

GPRS ryšio technologija – GPS sekimo ir pranešimų apie 
sutrikimus funkcija gali naudotis ir neišmaniųjų telefonų 
naudotojai (pranešimai siunčiami SMS žinutėmis). 

 € 199,00

400 SERIJA
Šios serijos robotus vejapjoves 
charakterizuoja didžiausias 
pjovimo našumas, tyliausias 
veikimas ir pažangiausi 
sprendimai. Puikiai pjauna mažas 
ir dideles nelygias vejas. Be to, 
naudotojų patogumui siūloma 
galimybė šiuos modelius 
papildomai programuoti pagal 
individualius poreikius. 

300 SERIJA
Idealus sprendimas vidutinio 
dydžio vejoms. Dėl išmaniųjų 
technologijų robotą vejapjovę 
galima programuoti, nustatant 
Automower® pjovimo vietą, laiką  
ir dažnį. Lengvai įveikia šlaitus  
su nuolydžiu iki 40%. Patogiai 
išdėstyti meniu punktai aiškiai 
suprantamame ekrane.

100 SERIJA
Šios serijos modeliai yra skirti 
individualių namų savininkams, 
turintiems mažesnes vejas bei 
ieškantiems patikimų, našiai 
dirbančių ir patogiai valdomų 
robotų vejapjovių. Kaip ir 
masyvesni modeliai, šios serijos 
robotai vejapjovės užtikrina 
puikius pjovimo rezultatus. 
Paprasta instaliuoti, prižiūrėti  
ir valdyti, tad jūsų kaimynai 
tikriausiai nė nepastebės, kada  
ir kas pjauna jūsų veją.

PRIEDAI

Atsisiųskite programėlę iš Appstore  
ar GooglePlay parduotuvės.

BALTOS SPALVOS KORPUSAI

Kartu su Husqvarna robotais vejapjovėmis  
105, 420 ir 430X galima įsigyti poliarinės 
baltos spalvos korpusus.

105 € 59,00

420 € 149,00

430X € 149,00

MINKŠTAS KREPŠYS

Specialiame krepšyje patogu pernešti robotą 
vejapjovę iš vienos vejos į kitą.

 € 39,00

LED PRIEKINIAI ŽIBINTAI

Dėl LED technologijos žibintai yra labai 
ekonomiški, tad tegul Automower® 430X 
saugiai dirba net ir tamsiuoju paros metu. 

 € 85,00

SIENINIS LAIKIKLIS

Laikykite robotą vejapjovę ir įkrovimo stotį 
pritvirtinę prie sienos, jeigu ilgesnį laiką jų 
nenaudojate arba žiemos metu. 

310 / 315 € 69,00

420 /430X /450X € 69,00

KOMPLEKTAS DARBUI NELYGIOSE VIETOVĖSE

Užtikrina puikų sukibimą nelygiose ir 
nuožulniuose vejos plotuose, kad Automower® 
roboto vejapjovės darbo rezultatai ne tik 
atitiktų, bet ir pranoktų jūsų lūkesčius. 
Naudojant šį komplektą, pjovimo našumas 
nuožulniose vietose ties vejos kraštais padidėja 
maždaug 5%, atsižvelgiant į oro ir vejos 
sąlygas.

310 / 315 € 89,00

420 /430X /450X € 89,00

ŠEPEČIŲ RATAMS VALYTI KOMPLEKTAS

Patogu valyti varančiuosius ratus, kad būtų 
išlaikomas geras sukibimas. 

310 / 315 € 19,00

420 /430X /450X € 45,00

GAUBTAS 

Apsaugo įkrovimo stotį ir robotą vejapjovę  
nuo saulės ir lietaus poveikio. 

310 / 315 € 199,00

420 /430X /450X € 199,00

AUTOMOWER INSTALIAVIMO KOMPLEKTAS

Instaliavimo komplektą sudaro kontūro ir gido 
laidai, kabės, smaigai bei jungiamieji elementai, 
kurių ilgį ir kiekį galima rinktis pagal sodo  
plotą ir formą.

Mažas € 99,00

Vidutinis € 159,00

Didelis € 249,00
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HUSQVARNA RIDER BATTERY 

125 Ah, 3×12V, 90 min veikimo  
trukmė, atsižvelgiant į vejos sąlygas.  
Pjovimo plotis – 85 cm. 

 € 4.499,00

RIDER TRAKTORIUKAI

AERATORIUS TUŠČIAVIDURIAIS  
PEILIAIS PRIEDŲ RĖMUI

24 peiliai ištraukia dirvožemio dalį į paviršių 
palikdami duobutes, todėl į dirvą lengviau 
patenka oras, vanduo ir maistinės medžiagos. 
Nerūdijantys peiliai yra ypač tvirti ir praktiški. 
Paprasta montuoti ant rėmo, skirto priedams 
tvirtinti.

 € 109,00

SNIEGO VALYTUVAI

Labai veiksmingas ir tvirtas dvipakopis sniego valytuvas  
su 100 cm darbiniu pločiu. Turi pavarų dėžę. Dėl lengvos 
konstrukcijos jį paprasta tvirtinti. Tinka Rider traktoriukams 
galiniais varančiaisiais ratais. Rekomenduojama naudoti 
kartu su ratų svarmenimis ir sniego grandinėmis. Tinka  
400 ir 300 serijų modeliams. Bet nerekomenduojamas  
R 318 ir R 316T modeliams.

300-serija € 1349,00

400-serija € 1849,00

SMŪGINIS PJOVIKLIS

Tvirtas ir patikimas smūginis pjoviklis nelygiems 
plotams su peraugusia žole ir pomiškiu tvarkyti. 
Su atsparia nusidėvėjimui kampine pavara, 
laiduojančia ilgą eksploataciją. Tinka 300 ir 400 
serijų modeliams.

300-serija € 1729,00

400-serija € 2049,00

PRIEDAI

BARSTYTUVAS

Masyvesnio modelio barstymo plotis – 300-
360 cm. Talpa – apie 75 kg. Lengvai nustatomas 
barstymo kiekis. Kompaktiškesnio modelio 
barstymo plotis yra 120–240 cm, o talpa – 30 kg. 
Tinka 300 ir 200 serijų modeliams.

Barstytuvas, masyvus € 409,00

Barstytuvas, kompaktiškas € 215,00

PRIEKABA

Talpios priekabos iš tvirto plieno.  
Dėl nulenkiamo galinio borto paprasta pakrauti 
ir iškrauti. Priekaba Profi yra savivartė. 
Matmenys (ilgis×plotis×aukštis):  
Profi – 123×90×30 cm, 275 – 125×83×31 cm.  
Priekaba – 97×72×28 cm. Tinka 400, 300  
ir 200 serijų modeliams.

Priekaba Profi € 449,00

Priekaba 275 € 259,00

Priekaba € 145,00

ŠEPETYS SU RINKTUVU 

Tvirtas šepetys su ypač talpiu rinktuvu. 
Paprastas montavimas be jokių įrankių. Dėl 
sulankstomos konstrukcijos patogu sandėliuoti. 
Reguliuojamas aukščio nustatymas. Darbinis 
plotis – 112 cm. Tinka 400, 300 ir 200 serijų 
modeliams.

 € 559,00

BARSTYTUVAS PROFI

Tvirtos konstrukcijos barstytuvas yra skirtas 
trąšoms, druskai arba smulkintam žvyrui 
barstyti. Elektrinis barstymo volelio valdymas 
užtikrina tolygų paskleidimą. Reikalingas 12 V 
lizdas. Darbinis plotis: 100 cm. Tinka 400 ir  
300 serijų modeliams. Tinka, tačiau 
nerekomenduojamas 200 serijos modeliams.

 € 409,00

SAMANŲ GRĖBLYS

Veiksmingas ir tvirtas grėblys samanoms šalinti. 
Atsižvelgiant į dangos sąlygas, apkrova gali būti 
iki 32 kg. Darbinis plotis – 102 cm. Tinka 400, 
300, 200 serijų modeliams ir R115C modeliui.

 € 179,00

AKĖČIOS ŽVYRUI

Naudojant tvirtas akėčias praktiškais guminiais 
ratais, žvyruotas takelis akimirksniu taps graž 
us ir tvarkingas. Važiuojant atgal, akėtvirbaliai 
nusilenkia. Darbinis plotis – 110 cm.  
Tinka 400, 300 ir 200 serijų modeliams.

 € 849,00

SKARIFIKATORIUS

Subado veją, kad į ją patektų oro ir trąšų. 
Darbinis plotis – 102 cm. Tinka 400, 300 ir  
200 serijų modeliams.

 € 259,00

AERATORIUS PRIEDŲ RĖMUI

Pro prapjovas, padarytas aeratoriaus peiliais, 
dirvą pasiekia oras, vanduo ir maistinės 
medžiagos. Nerūdijantys peiliai yra ypač  
tvirti ir praktiški. Paprasta montuoti ant rėmo, 
skirto priedams tvirtinti.

 € 109,00

SAMANŲ GRĖBLYS PRIEDŲ RĖMUI

Išplėšia samanas, kad veja būtų sveikesnė. 
Termiškai apdoroti akėtvirtbaliai yra itin tvirti. 
Paprasta montuoti ant rėmo, skirto priedams 
tvirtinti. 

 € 105,00

PRIEDŲ RĖMAS

Rėmas, skirtas aeratoriui, aeratorius 
tuščiaviduriais ir samanų grėbliui tvirtinti. 
Priedus paprasta keisti, nes tvirtinant nereikia 
jokių įrankių. Tinka 400, 300 ir 200 serijų 
modeliams.

 € 199,00

SNIEGO PEILIS

Platus ir tvirtas sniego peilis sniegui valyti  
nuo takelių, įvažiavimų ir pan. Galima pasukti 
skirtingais kampais į dešinę arba į kairę. 
Naudokite kartu su sniego grandinėmis ir ratų 
svarmenimis (netinka AWD modeliams). Darbinis 
plotis – 107-125 cm. Su gumine briauna.  
Tinka 400, 300, 200 ir 100 serijų modeliams.

100-serija € 469,00

200-serija € 489,00

300-serija € 529,00

400-serija € 1049,00

NULENKIAMAS VALYTUVAS

Kompaktiškas, lanksčios konstrukcijos 
nulenkiamas valytuvas iš itin tvirto plieno.  
Dėl mechaniškai reguliuojamo peilio gali būti 
naudojamas kaip V formos valytuvas, taškinis 
valytuvas ar įstrižasis valytuvas. Su gumine 
grandymo briauna. Tinka 400 serijos 
modeliams.

 € 4399,00

ŠEPETYS

Lengvas ir tvirtas sukamasis šepetys greitai ir 
veiksmingai nušluoja smėlį, žvyrą, lapus ir purų 
sniego sluoksnį. Patogu darbuotis netgi prie pat 
sienų, tvorų ir pan. Galima pasukti skirtingais 
kampais tiesiog iš vairuotojo vietos. Darbinis 
plotis – 100–120 cm. Visi modeliai turi apsauginį 
gaubtą. Tinka 400, 300 ir 200 serijų modeliams, 
išskyrus R 213C modelį.

200-serija € 1199,00

300-serija € 1529,00

400-serija € 2099,00

NAUJIENA

DAUGIAU 
INFORMACIJOS 

RASITE  
HUSQVARNA.LT

RIDER TRAKTORIUKAI

HUSQVARNA R 422Ts AWD 

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin, 
hidrostatinė transmisija, AWD. Laisvai 
pasirenkami pjovimo agregatai: Combi 112, 
Combi 122. Vairo stiprintuvas

Kaina be pjovimo įrangos.

 € 10.399,00

HUSQVARNA R 316TXs AWD / R 316Ts AWD

Kawasaki FS Series V-Twin, hidrostatinė 
transmisija, AWD/hidrostatinė transmisija. 
Laisvai pasirenkami pjovimo agregatai: Combi 
94, Combi 103, Combi 112. Vairo stiprintuvas 

Kainos be pjovimo įrangos.

R 316TXs AWD € 6.999,00

R 316Ts AWD € 6.699,00

HUSQVARNA R 214TC

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hidrostatinė 
transmisija. Pjovimo plotis – 94 cm.

Kaina su pjovimo įranga.

 € 4.199,00

HUSQVARNA R 115C

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, hidrostatinė 
transmisija. Pjovimo plotis – 95 cm.

Kaina su pjovimo įranga.

 € 3.549,00

HUSQVARNA R 418Ts AWD 

Kawasaki FS Series V-Twin, hidrostatinė 
transmisija, AWD. Laisvai pasirenkami pjovimo 
agregatai: Combi 94, Combi 103, Combi 112. 
Vairo stiprintuvas

Kaina be pjovimo įrangos.

 € 9.399,00

HUSQVARNA R 316T AWD/R 316T

Kawasaki FS Series V-Twin, hidrostatinė 
transmisija, AWD/hidrostatinė transmisija. 
Laisvai pasirenkami pjovimo agregatai:  
Combi 94, Combi 103, Combi 112. 

Kainos be pjovimo įrangos.

R 316T AWD € 6.199,00

R 316T € 5.499,00

HUSQVARNA R 216 AWD / R 216

Briggs & Stratton Intek, hidrostatinė transmisija, 
AWD/ hidrostatinė transmisija. Laisvai 
pasirenkami pjovimo agregatai: Combi 94, 
Combi 103.

Kainos be pjovimo įrangos.

R 216 AWD € 4.549,00

R 216 € 3.499,00

HUSQVARNA R 112C / R 112C5

Briggs & Stratton PowerBuilt, hidrostatinė 
transmisija/mechaninė transmisija. Pjovimo 
plotis – 85 cm.

Kainos su pjovimo įranga.

R 112C € 2.959,00

R 112C5 € 2.549,00

HUSQVARNA R 320 AWD / R 318 

Briggs & Stratton Endurance 4195/4175, 
hidrostatinė transmisija, AWD/hidrostatinė 
transmisija. Laisvai pasirenkami pjovimo 
agregatai: Combi 94, Combi 103, Combi 112. 

Kainos be pjovimo įrangos.

R 320 AWD € 5.699,00

R 318 € 4.599,00

HUSQVARNA R 213C 

Briggs & Stratton Intek, hidrostatinė transmisija. 
Pjovimo plotis – 94 cm.

Kaina su pjovimo įranga.

 € 3.999,00

400 SERIJA
Šie modeliai – tai puikus 
sprendimas privačių valdų 
savininkams, sporto klubams  
ir viešbučiams, kur reikia 
profesionaliai technikai būdingos 
galios, patogumo ir našumo.  
Dėl visų ratų pavaros traktoriukas 
užtikrina nepriekaištingus 
rezultatus ir patogų darbą.

300 SERIJA
Dėl plataus priedų asortimento 
šiuos universalius modelius  
galima naudoti visais metų laikais. 
Be to, galite rinktis vieną iš trijų 
skirtingų Combi pjovimo agregatų, 
atsižvelgdami į tai, ar tvarkysite 
didesnį žemės plotą, ar nedidelę 
veją .

200 SERIJA
Šios serijos traktoriukai – idealus 
sprendimas individualių namų 
savininkams, kuriuos domina 
efektyvus darbas, paprastas 
naudojimas, įspūdingas 
manevringumas ir puikios 
eksploatacinės savybės.  
AWD modelis užtikrina geresnį 
sukibimą, o X modelis –  
Extra efektyvumą.

100 SERIJA
100 serija – nedidukai, 
mažesniems sodams skirti 
modeliai su visomis Rider 
traktoriukų savybėmis, kurių  
tikitės iš Husqvarna, tik šiek  
tiek kompaktiškesniu pavidalu.
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HUSQVARNA TC 142

Husqvarna V-Twin variklis. Hidrostatinė transmisija. Pjovimo plotis – 107 cm. 
Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 95 cm. Rinktuvo talpa: 320 l.

 € 2.999,00

SODO TRAKTORIUKAISODO TRAKTORIUKAI

HUSQVARNA TS 346

Husqvarna Endurance V-Twin variklis. Hidrostatinė transmisija (sparčioji). 
Pjovimo plotis – 117 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 81 cm. 

 € 3.999,00

HUSQVARNA TS 342

Husqvarna Endurance V-Twin variklis. Hidrostatinė transmisija.  
Pjovimo plotis – 107 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 85 cm.

 € 3.549,00

HUSQVARNA TC 238

Husqvarna Endurance variklis. Hidrostatinė transmisija.  
Pjovimo plotis – 97 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 90 cm.  
Rinktuvo talpa: 220 l.

 € 3.499,00

HUSQVARNA TS 142

Husqvarna variklis. CVT transmisija. Pjovimo plotis – 107 cm. 
Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 120 cm.

 € 2.249,00

HUSQVARNA TS 138

Husqvarna variklis. CVT transmisija. Pjovimo plotis – 97 cm. 
Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 137 cm.

 € 2.099,00

HUSQVARNA TS 343

Husqvarna Endurance V-Twin variklis. Hidrostatinė transmisija. Pjovimo 
plotis – 107 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 120 cm. 

 € 4.599,00

HUSQVARNA TC 338

Husqvarna Endurance V-Twin variklis. Hidrostatinė transmisija.  
Pjovimo plotis – 97 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 85 cm.  
Rinktuvo talpa: 320 l.

 € 4.049,00

HUSQVARNA TS 238

Husqvarna Endurance variklis. Hidrostatinė transmisija.  
Pjovimo plotis – 97 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 90 cm.

 € 2.599,00

HUSQVARNA TC 130

Husqvarna variklis. Hidrostatinė transmisija. Pjovimo plotis  
– 77 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 131 cm.  
Rinktuvo talpa: 200 l.

 € 2.249,00

HUSQVARNA TC 342

Husqvarna Endurance V-Twin variklis. Hidrostatinė transmisija (sparčioji). 
Pjovimo plotis – 107 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 70 cm. 
Rinktuvo talpa: 320 l.

 € 4.599,00

HUSQVARNA TS 242

Husqvarna Endurance variklis. Hidrostatinė transmisija.  
Pjovimo plotis – 107 cm. Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 85 cm.

 € 2.899,00

HUSQVARNA TC 138 

Husqvarna variklis. Hidrostatinė transmisija. Pjovimo plotis – 97 cm. 
Nenupjautos vejos plotas apsisukant*: 107 cm.  
Rinktuvo talpa: 220 l.

 € 2.599,00

NAUJIENA

300 SERIJA
Galingi ir patogūs traktoriukai 
darbui visus metus dideliuose 
soduose. Jūsų dėmesiui – U-Cut™ 
technologija, kad posūkius būtų 
galima daryti lengviau, paprastas 
valdymas pedalais ir praktiškas 
pjovimo agregatas.

100 SERIJA
Patogų darbą užtikrinantys 
pagalbininkai mažesniems 
sodams. Paprastas įjungimas. Su 
baterijos būsenos indikatoriumi. 
Visi modeliai turi automatinę 
pavarų dėžę saugiam ir paprastam 
valdymui.

200 SERIJA
Patogūs traktoriukai vidutinio 
dydžio ir dideliems sodams. Jūsų 
dėmesiui – U-Cut™ technologija, 
kad posūkius būtų galima daryti 
lengviau, paprastas valdymas 
pedalais ir praktiškas pjovimo 
agregatas.

* Matuota pjovimo pusėje.

PRIEKABA

Talpios priekabos iš tvirto plieno. Dėl nulenkiamo 
galinio borto paprasta pakrauti ir iškrauti. 
Priekaba Profi yra savivartė.

Priekaba Profi 123 × 90 × 30 cm. € 449,00

Priekaba 275 125 × 83 × 31 cm. € 259,00

Priekaba 97 × 72 × 28 cm. € 145,00

AKĖČIOS ŽVYRUI

Naudojant tvirtas akėčias praktiškais guminiais 
ratais, žvyruotas takelis akimirksniu taps gražus 
ir tvarkingas. Važiuojant atgal, akėtvirbaliai 
nusilenkia. Darbinis plotis – 110 cm.

 € 849,00

RINKTUVAS*

Talpus dviejų arba trijų skyrių rinktuvas.  
210 arba 315 litrų.

210 l. € 259,00

210 l. € 259,00

315 l. € 399,00

VOLAS

Puikiai išlygina nelygų gruntą, tankina paviršių 
pasėjus naują žolę. Svoris su vandeniu – 182 kg. 
Matmenys 46×96 cm.

 € 199,00

SKARIFIKATORIUS

Subado veją, kad į ją patektų oro ir trąšų. 
Darbinis plotis – 102 cm.

 € 259,00

DVIPAKOPIS SNIEGO VALYTUVAS*

Darbinis plotis – 107 cm. Naudojamas su sniego 
grandinėmis ir atsvarais.

 € 1.799,00

ŠEPETYS*

Sukamasis šepetys skirtas lapams, sniegui ir t.t. 
nušluoti. Plotis – 100 cm.

 € 2.199,00

SAMANŲ GRĖBLYS

Veiksmingas ir tvirtas grėblys samanoms šalinti. 
Atsižvelgiant į dangos sąlygas, apkrova gali būti 
iki 32 kg. Plotis – 102 cm.

 € 179,00

SNIEGO PEILIS*

Tvirtas sniego peilis su apsauginiu spyruokliniu 
mechanizmu. Naudojamas su sniego grandinėmis 
ir atsvarais. Darbinis plotis – 122 cm.

 € 459,00

BARSTYTUVAS

Masyvesnio modelio barstymo plotis  
– 300–360 cm. Talpa – apie 75 kg.  
Lengvai nustatomas barstymo kiekis. 
Kompaktiškesnio modelio barstymo plotis  
yra 120–240 cm, o talpa – 30 kg.

Barstytuvas, masyvus. € 209,00

Barstytuvas, kompaktiškas. € 209,00

* Netinka TC 130 modeliui.

PRIEDAI
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HUSQVARNA LC 141Li

36 V, 20 min veikimo trukmė, atsižvelgiant į 
vejos sąlygas, surinkimo/galinio žolės išmetimo 
agregatas. Pjovimo plotis – 41 cm, pjovimo 
aukštis – 25-70 mm. Stumiamoji.

 € 459,00

VEJAPJOVĖSVEJAPJOVĖS

HUSQVARNA LC 153S

Briggs & Stratton 650e Series, surinkimas/
BioClip/šoninis žolės išmetimas, pjovimo plotis 
– 53 cm, pjovimo aukštis – 32–95 mm . 
Savaeigė.

 € 549,00

HUSQVARNA LC 153V

Briggs & Stratton 650e Series, surinkimas/
BioClip/šoninis žolės išmetimas, pjovimo plotis 
– 53 cm, pjovimo aukštis – 3188 mm. Savaeigė.

 € 599,00

HUSQVARNA LB 348V

Briggs & Stratton 650e Series, surinkimas/
BioClip/šoninis žolės išmetimas, pjovimo plotis 
– 48 cm, pjovimo aukštis – 25-75 mm. 
AutoWalk™2.

 € 479,00

HUSQVARNA LC 348V

Briggs & Stratton 650e Series, surinkimas/
galinis žolės išmetimas, pjovimo plotis – 48 cm, 
pjovimo aukštis – 25-75 mm.  
AFTech™ ir AutoWalk™2.

 € 549,00

HUSQVARNA LC 451S

Briggs & Stratton 650e Series, surinkimas/
galinis žolės išmetimas, pjovimo plotis – 51 cm, 
pjovimo aukštis – 26-74 mm. Savaeigė.

 € 869,00

HUSQVARNA LC 348VI

Briggs & Stratton 650e Series, surinkimas/
galinis žolės išmetimas, pjovimo plotis – 48 cm, 
pjovimo aukštis – 25-75 mm.  
AFTech™, InStart™ ir AutoWalk™2.

 € 659,00

HUSQVARNA 540

Pjovimo plotis – 40 cm, pjovimo aukštis – 
12-38 mm, pjovimo aukščio reguliavimo 
padėtys – 4; 9,1 kg.

 € 145,00

HUSQVARNA LC 356VB/LC 356V 

Honda GCV160, surinkimas/BioClip/šoninis 
žolės išmetimas, pjovimo plotis – 56 cm, 
pjovimo aukštis – 32–108 mm. BBC (LC 356V) 
ir AutoWalk™2.

LC 356VB € 729,00

LC 356V € 619,00

HUSQVARNA LC 353V

Briggs & Stratton 675EXI DOV Series, 
surinkimas/galinis žolės išmetimas, pjovimo 
plotis – 53 cm, pjovimo aukštis – 25–75 mm. 
AFTech™ ir AutoWalk™2.

 € 609,00

HUSQVARNA LC 356 AWD

Honda GCV160, surinkimas/BioClip/šoninis 
žolės išmetimas, pjovimo plotis – 56 cm, 
pjovimo aukštis – 38–108 mm.  
AWD ir AutoWalk™2.

 € 799,00

HUSQVARNA LC 353VI

Briggs & Stratton 650e Series, surinkimas/
galinis žolės išmetimas, pjovimo plotis – 53 cm, 
pjovimo aukštis – 25-75 mm.  
AFTech™, InStart™ ir AutoWalk™2.

 € 729,00

HUSQVARNA 54

Pjovimo plotis – 40 cm, pjovimo aukštis – 
12-38 mm, pjovimo aukščio reguliavimo 
padėtys – 4; 8,6 kg.

 € 109,00

HUSQVARNA LB 146

Briggs & Stratton 500e Series, BioClip, pjovimo 
plotis – 46 cm, pjovimo aukštis – 30-65 mm. 
Stumiamoji.

 € 309,00

HUSQVARNA LB 155S

Briggs & Stratton 650e Series, BioClip/šoninis 
žolės išmetimas, pjovimo plotis – 55 cm, 
pjovimo aukštis – 33-89 mm. Savaeigė.

 € 459,00

NAUJIENA

HUSQVARNA GX 560

Honda GCV160, veikimo kampas – 45°, pjovimo 
plotis – 50,5 cm, pjovimo aukštis – 10-30 mm, 
paviršiumi sklendžianti vejapjovė.

 € 769,00

HUSQVARNA LC 551SP

Kawasaki FJ180KAI, surinkimas/galinis žolės 
išmetimas, pjovimo plotis – 51 cm, pjovimo 
aukštis – 26-74 mm. Savaeigė.

 € 989,00

HUSQVARNA LB 553S 

Honda GCV160, BioClip, pjovimo plotis – 53 cm, 
pjovimo aukštis – 27–65 mm. Savaeigė.

 €979,00

NAUJIENA

NAUJIENA

HUSQVARNA LC 247

Briggs & Stratton 450e, surinkimas/galinis 
žolės išmetimas, pjovimo plotis – 47 cm, 
pjovimo aukštis – 20-75 mm. Stumiamoji.

 € 389,00

HUSQVARNA LC 247S

Briggs & Stratton 450e, surinkimas/galinis 
žolės išmetimas, pjovimo plotis – 47 cm, 
pjovimo aukštis – 20-75 mm. Savaeigė.

 € 439,00

HUSQVARNA LC 247SP

Briggs & Stratton 575EX, surinkimas/galinis 
žolės išmetimas, pjovimo plotis – 47 cm, 
pjovimo aukštis – 20-75 mm. Savaeigė.

 € 469,00

NAUJIENA NAUJIENA NAUJIENA

HUSQVARNA LC 140S / LC 140

Briggs & Stratton 450e, surinkimas/galinis 
žolės išmetimas, pjovimo plotis – 40 cm, 
pjovimo aukštis – 25-75 mm. Savaeigė/
stumiamoji.

LC 140S. € 339,00 

LC 140. € 289,00

HUSQVARNA LC 153

Briggs & Stratton 625e Series, surinkimas/
BioClip, pjovimo plotis – 53 cm, pjovimo aukštis 
– 32-87 mm. Stumiamoji.

 € 349,00

NAUJIENANAUJIENA

500 ir 400 SERIJOS
Profesionaliems ir kitiems 
naudotojams, ieškantiems 
komercinės klasės modelių.  
Dėl profesionaliai rinkai skirtos 
pavarų dėžės ir variklio, vejapjovės 
yra tvirtos, išsiskiria puikiomis 
eksploatacinėmis savybėmis ir 
užtikrina įspūdingus rezultatus.  
Dėl ergonomiškų sprendimų, 
pavyzdžiui, lengvai pasiekiamų 
valdymo rankenų, patogiau dirbti 
ilgomis pamainomis.

200 SERIJA
Šios serijos vejapjovės su 47 cm 
pjovimo agregatu iš tvirtos kom
pozicinės medžiagos yra skirtos 
neprofesionaliems naudotojams. 
Lengva konstrukcija, patogiai iš
dėstytos rankenėlės ir lengvai pa
siekiama valdymo rankena – dėl 
visų šių sprendimų vejapjovėmis 
paprasta ir smagu dirbti. Dėl nulen
kiamos rankenos modelius pa
prasta transportuoti ir sandėliuoti. 

MECHANINĖS VEJAPJOVĖS
Idealus sprendimas mažesnėms 
vejoms ir rečiau pjaunamiems 
plotams. Jokių išmetamųjų teršalų 
ir tylus veikimas – tai išties gera 
žinia jūsų kaimynams. Galima 
pjauti netgi aukštą žolę.

300 SERIJA
Universali vejapjovių serija, kurioje 
puikiai dera galia ir lankstumas. 
Įvairių dydžių vejoms ir skirtin
giems naudotojų poreikiams.  
Daugelyje modelių įdiegtos  
AFTech™ ir AutoWalk™ techno
logijos, kad rezultatai būtų geresni, 
o darbas – lengvesnis. Visos šios 
serijos vejapjovės pasižymi  
klasikine Husqvarna kokybe ir  
klasikinėmis Husqvarna eksploata
cinėmis savybėmis.

100 SERIJA
Skirtingų tipų vejapjovių serija. 
Jūsų dėmesiui – naujoji 
akumuliatorinė vejapjovė LC 141LI, 
galinga vejapjovė LB 155S, lengva 
bei manevringa vejapjovė LB 146 
ir pan. Kurią bepasirinktumėte, 
galėsite džiaugtis puikia 
Husqvarna kokybe.
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HUSQVARNA ST 330PT

Husqvarna variklis, hidrostatinė transmisija, 
darbinis plotis – 76 cm, vikšrų sistema, vairo 
stiprintuvas.

 € 3.499,00

HUSQVARNA ST 230P

Husqvarna variklis, frikcinis diskas, darbinis 
plotis – 76 cm, vairo stiprintuvas.

 € 2.169,00

HUSQVARNA ST 324P

Husqvarna variklis, hidrostatinė transmisija, 
darbinis plotis – 61 cm, vairo stiprintuvas.

 € 2.489,00

HUSQVARNA ST 327P

Husqvarna variklis, hidrostatinė transmisija, 
darbinis plotis – 68 cm, vairo stiprintuvas.

 € 2.699,00

HUSQVARNA ST 327PT

Husqvarna variklis, hidrostatinė transmisija, 
darbinis plotis – 68 cm, vikšrų sistema, vairo 
stiprintuvas.

 € 3.199,00

HUSQVARNA ST 227P

Husqvarna variklis, frikcinis diskas, darbinis 
plotis – 68 cm, vairo stiprintuvas.

 € 1.849,00

HUSQVARNA ST 330P

Husqvarna variklis, hidrostatinė transmisija, 
darbinis plotis – 76 cm, vairo stiprintuvas.

 € 2.999,00

HHUSQVARNA ST 224

Husqvarna variklis, frikcinis diskas, darbinis 
plotis – 61cm.

 € 1.349,00

DIDELĖMS VALDOMS
ST 300 serija yra skirta privačių 
valdų savininkams, kuriems 
reikalingi galingi, tvirti ir patikimi 
pagalbininkai darbui dideliuose 
plotuose, lengvai susidorojantys 
su bet kokiu sniegu – netgi 
drėgnu ar suledėjusiu.

ĮVAŽIAVIMAMS
ST 200 serijos modeliai – puikus 
sprendimas individualių namų 
savininkams, kurie dairosi galingų 
dvipakopių sniego valytuvų, 
galinčių išvaduoti nuo bet kokio 
sniego plačius takus ir įvažiavimus 
į garažą.

TAKAMS IR TAKELIAMS
ST 100 serijos sniego valytuvai  
– kompaktiški ir veiksmingi 
modeliai, kuriuos paprasta 
naudoti, individualių namų 
savininkams, ieškantiems sniego 
valytuvų įvažiavimams į garažą ir 
takeliams nuo šviežiai iškritusio 
sniego valyti.

HUSQVARNA ST 131

Husqvarna variklis, sraigtinė pavara, darbinis 
plotis – 53 cm.

 € 599,00

SUPLŪKTAI IR  
KIETAI DIRVAI
Šie modeliai yra skirti suplūktai 
dirvai ar vejai. Visų ratų varomi 
kultivatoriai su priešinga judėjimui 
kryptimi besisukančiomis frezomis 
labai veiksmingai purena dirvą.

MAŽESNIEMS SODAMS  
IR DARŽAMS
Puikus sprendimas lengvesniems 
darbams, pavyzdžiui, nedideliems 
gėlynams ir daržams paruošti.  
Su priekinėmis frezomis. 
Nepakeičiami pagalbininkai 
mažesniuose sodų plotuose; be 
to, prie šių kultivatorių galima 
tvirtinti priedus įvairiems sodo 
darbams atlikti.

HUSQVARNA TF 224

Briggs&Stratton 550 Series, grandininė/mechaninė pavara, darbinis 
plotis – 60 cm ir darbinis gylis ≈ 25 cm.

 € 599,00

HUSQVARNA TR 430 DUAL

Subaru EX17, grandininė/mechaninė pavara, darbinis plotis – 43 cm  
ir darbinis gylis ≈ 15 cm. 

 € 1.499,00

HUSQVARNA TF 434P

Subaru EP17, grandininė/pneumatinė pavara, darbinis plotis – 80 cm  
ir darbinis gylis ≈ 30 cm.

 € 819,00

HUSQVARNA TR 430

Subaru EX17, grandininė/mechaninė pavara, darbinis plotis – 43 cm  
ir darbinis gylis ≈ 15 cm. 

 € 1.299,00

HUSQVARNA TF 334 

Briggs&Stratton 950 CR, grandininė/mechaninė pavara, darbinis plotis  
– 80 cm ir darbinis gylis ≈ 30 cm.

 € 719,00

HUSQVARNA TF 324

Briggs&Stratton 750 CR, grandininė/mechaninė pavara, darbinis plotis  
– 60 cm ir darbinis gylis ≈ 30 cm.

 € 639,00
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TECHNICAL EXTREME
Profesionaliems naudotojams 
skirta apsauginių drabužių serija  
– drabužiai gražiai priglunda ir  
yra patogūs. Dėl aukščiausios 
kokybės audinių ir vandeniui 
nelaidžių užtrauktukų šios serijos 
rūbai puikiai tinka intensyviam 
darbui, kai svarbu užtikrinti ir 
saugą, ir komfortą. Pastiprintos 
dalys pažeidžiamiausiose  
vietose, užtrauktukai ventiliacijai, 
išformuoti keliai ir rankovės – visa 
tai suteikia drabužiams tvirtumo  
ir užtikrina patogų darbą ilgomis 
pamainomis.

TECHNICAL
Profesionaliems naudotojams 
skirta apsauginių drabužių serija, 
kurioje panaudotos naujoviškos 
apsaugos nuo grandininio  
pjūklo medžiagos. Dėl to rūbai  
yra lengvesni, tvirtesni ir  
elastingesni. Pastiprintos dalys 
pažeidžiamiausiose vietose, 
užtrauktukai ventiliacijai, 
išformuoti keliai ir rankovės – visa 
tai suteikia drabužiams tvirtumo ir 
užtikrina patogų darbą ilgomis 
pamainomis.

MIŠKININKO STRIUKĖ TECHNICAL EXTREME

Modernus modelis. Gražiai priglunda, o dėl 
šiuolaikiško tampaus audinio yra labai patogi. 
Dydžiai: S 46/48–XXL 62/64.

585 06 15-xx

MIŠKININKO STRIUKĖ TECHNICAL

Šiuolaikiškas modelis. Gerai priglunda, o dėl 4 
kryptimis tampaus audinio yra labai patogi. 
Dydžiai: S 46/48–XXL 62/64.

Forest jacket, 585 06 13-xx

Arbor 20, striukė su apsauga nuo pjūklo,  
578 01 68-xx

FUNCTIONAL
Šią seriją sudaro apsauginiai 
drabužiai iš ypač tvirtų medžiagų, 
tinkantys darbui visais metų 
laikais. Pasiūti iš praktiškų audinių, 
atitinkantys intensyvioms darbo 
dienoms keliamus saugaus darbo 
reikalavimus deramą dėmesį 
skiriant apsaugai nuo grandininio 
pjūklo, puikiai priglundantys ir 
patogūs – visa tai tam, kad ilgos 
darbo dienos taptų bent šiek  
tiek lengvesnės.

MIŠKININKO STRIUKĖ FUNCTIONAL

Praktiška apsauginė striukė iš tvirtų medžiagų. 
Gražiai priglunda ir tinka darbui visais metų 
laikais. Dydžiai: S 46/48–XXL 62/64.

585 06 09-xx

APSAUGINĖS KELNĖS FUNCTIONAL 20 A

Kelnės su apsauga nuo grandininio pjūklo. 
Praktiškas, gražiai priglundantis modelis iš tvirtų 
medžiagų. Tinka darbui visais metų laikais. 
Dydžiai: 46–62.

Standartinis modelis, 578 16 58

Puskombinezonis su petnešomis,  
578 16 59-xx

APSAUGINĖS KELNĖS FUNCTIONAL 24 A

Standartinis kelnių modelis su veiksmingesne 
apsauga nuo grandininio pjūklo. Priekinė klešnių 
dalis – iš 4 kryptimis tampaus audinio, apatinė 
dalis klešnių priekyje ir gale - iš Cordura® 
audinio. Dydžiai: S 46/48–XXL 62/64.

505 53 57-xx

APSAUGINĖS KELNĖS TECHNICAL

Šiuolaikiškas kelnių modelis su apsauga nuo 
grandininio pjūklo. Puikiai priglunda, o dėl 4 
kryptimis tampaus audinio yra labai patogios. 
Dydžiai: S 46/48–XXL 62/64.

Standartinis modelis 20 A, 578 16 61-xx

Puskombinezonis su petnešomis 20 A,  
578 16 62-xx

Standartinis modelis 20 C, su ištisine apsauga 
nuo grandininio pjūklo iš abiejų pusių,  
580 34 46-xx

APSAUGINĖS KELNĖS TECHNICAL EXTREME

Kelnės su apsauga nuo grandininio pjūklo. 
Puikiai priglunda, o dėl šiuolaikiško tampaus 
audinio yra labai patogios. Su petnešomis. 
Dydžiai: S 46/48–XXL 62/64.

578 16 65-xx

CLASSIC
Tvirti, orui laidūs apsauginiai 
drabužiai už prieinamą kainą.  
Visi šios serijos drabužiai atitinka 
pagrindinius saugos reikalavimus, 
o dėl papildomų savybių jie puikiai 
tinka reikliems naudotojams, 
retkarčiais dirbantiems 
grandininiu pjūklu.

MIŠKININKO STRIUKĖ CLASSIC

Dailus šiuolaikiškas modelis su kokybiškomis 
detalėmis, pavyzdžiui, stambiu atspindinčiu 
logotipu. Sagomis reguliuojama rankovių 
apačia. Dydžiai: S–XXL.

585 06 07-xx

GERAI MATOMA MIŠKININKO STRIUKĖ CLASSIC

Gerai matoma striukė, atitinkanti EN20471 
standarto 3 klasės reikalavimus, už prieinamą 
kainą. Dydžiai: S – XXXL.

588 94 30-xx

APSAUGINĖS KELNĖS CLASSIC

Patogios kelnės su apsauga nuo grandininio 
pjūklo ir praktiškomis detalėmis. Dydžiai: 
44–64. Viršutinės kelnės su apsauga nuo 
grandininio pjūklo retkarčiais grandininiu  
pjūklu dirbantiems naudotojams. Vieno dydžio.

Standartinis modelis, 578 16 54

Puskombinezonis su petnešomis, 578 16 55-xx

Viršutinės kelnės, 578 16 56-01 

GERAI MATOMA STRIUKĖ TECHNICAL

Gerai matoma striukė atitinka EN471 standarto 
3 klasės reikalavimus, yra pasiūta iš dviem 
kryptimis tampaus audinio, puikiai priglunda  
ir laiduoja patogų darbą bet kokiomis 
aplinkybėmis. Dydžiai: S–XXL.

585 12 78-xx

TECHNICAL SERIJA DARBUI 
KRŪMAPJOVE
Siūlomi drabužiai yra patogūs  
ir funkcionalūs, ypač segint 
laikymo diržus ir ištisas valandas 
mosuojant krūmapjove ar 
žoliapjove. Drabužiuose netrūksta 
praktiškų detalių – paminkštintų 
dalių ir kišenių su užtrauktukais, 
patogių pamušalų ir siūlių, 
užtrauktukų ventiliacijai ir tvirtų 
intarpų apsaugai nuo krintančio 
žvyro.

STRIUKĖ DARBUI KRŪMAPJOVE  
IR ŽOLIAPJOVE TECHNICAL

Skirta darbui ilgą laiką segint laikymo diržus. 
Galima įdėti papildomas paminkštintas dalis, dėl 
kurių sušvelninama pečiams tenkanti apkrova. 
Ergonomiškai išformuotos rankovės.  
Dydžiai: S–XXL.

580 68 82-xx

KELNĖS DARBUI KRŪMAPJOVE  
IR ŽOLIAPJOVE TECHNICAL

Skirtos darbui ištisas valandas mosuojant 
krūmapjove ar žoliapjove. Galima įdėti 
papildomas paminkštintas dalis, dėl kurių 
sušvelninama klubams tenkanti apkrova. 
Ergonomiškai išformuoti keliai. Dydžiai: 46–60.

580 68 81-xx

DRABUŽIAI NUO LIETAUS
Jūsų dėmesiui – platus rūbų nuo 
lietaus asortimentas, kurį sudaro 
įvairioms darbo sąlygoms pritaikyti 
modeliai. Lengvi ir patogūs  
vilkėti neperšlampami drabužiai, 
striukės iki juosmens ir striukės, 
dengiančios klubus bei šlaunis, 
užsegamos spaudėmis ir 
užtikrinančios puikią ventiliaciją.

DARBINIAI MARŠKINIAI

Minkšti ir patogūs, judesių nevaržantys 
marškiniai. 100 % nesitraukianti medvilnė. 
Dydžiai: S–XXL.

578 78 57-xx

STRIUKĖ NUO LIETAUS

Iš vandeniui nepralaidaus tampaus audinio. 
Siūtinės ir paslėptos siūlės. Perpetė krūtinės, 
nugaros ir pečių plote užtikrina puikią 
ventiliaciją. Dydžiai: S–XL.

523 07 92-xx

APSAUGINIS APSIAUSTAS SU RANKOVĖMIS

Frako stiliaus modelis ypač veiksmingai saugo 
nugarą. Siūtinės ir paslėptos siūlės, užsegamas 
priekyje spaudėmis. Ypač ilgos rankovės su 
spaudėmis ir pailginta nugaros dalis su grioveliu 
vandeniui nutekėti. Vieno dydžio.

505 63 16-10

KELNĖS NUO LIETAUS/VIRŠUTINĖS KLEŠNĖS

Iš vandeniui nepralaidaus tampaus audinio. 
Siūtinės ir paslėptos siūlės. Tinklinė juosta 
viršuje gerai ventiliacijai užtikrinti. Dydžiai:  
S–XL. Viršutinės klešnės prisegamos prie kelnių 
diržo ar įrankių diržo. Vieno dydžio.

Kelnės, 523 08 05-xx 

Viršutinės kelnės, 505 63 26-10 

HUSQVARNA PETNEŠOS

Ypač plačios, reguliuojamo ilgio petnešos. 

Su odinėmis kilpelėmis, 505 61 85-10

Su tvirtais metaliniais spaustukais,  
505 61 85-00

NAUJIENA
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APSAUGINĖ AVALYNĖ
Kad atitiktų skirtingus darbui lauke 
keliamus reikalavimus, Husqvarna 
pristato platų apsauginės 
avalynės asortimentą, kurį sudaro 
šiuolaikiški batų modeliai iš 
aukščiausios kokybės medžiagų. 
Siūloma unikali avalynės linija  
– tai išsamių tyrimų ir plėtros 
rezultatas, remiantis miškų, parkų 
ir sodų priežiūros profesionalių 
specialistų patirtimi.

GALVOS, AKIŲ IR AUSŲ 
APSAUGINĖS PRIEMONĖS
Dėl nuolatinių išsamių tyrimų  
ir technologinės plėtros bei ilgalai
kio glaudaus bendradarbiavimo 
su profesionaliais naudotojais 
mes galime pasiūlyti unikalių 
gaminių ir ergonominių sprendimų 
derinį.

PIRŠTINĖS
Jūsų dėmesiui – naujausi pirštinių 
modeliai, skirti įvairiems darbams 
atlikti. Rūpinatės sodo priežiūra? 
Dirbate miške? Esate arboristikos 
specialistas? Jums spręsti, kas 
jūsų darbe jums yra aktualu.  
O mes pasistengsime, kad 
Husqvarna siūlomame pirštinių 
asortimente rastumėte sau 
tinkamiausias. 

APSAUGINIAI AULINIAI BATAI TECHNICAL

Dėl aukščiausios kokybės odos ir vandeniui 
nepralaidaus nailono šie aulinukai labai pravers 
ilgomis darbo dienomis parke ar sode. Tinka ir 
laisvalaikiui. Orui pralaidus, neperšlampamas 
Sympatex® pamušalas. Su kilpele galinėje 
dalyje ir ant liežuvio. Dydžiai: 36–47.

575 35 47-xx

ODINIAI AULINIAI BATAI SU APSAUGA  
NUO PJŪKLO TECHNICAL 24

Aukštos kokybės aulinukai puikia išformuotu 
kulnu, tvirtu padu ir plienine nosele. Orui 
pralaidus, neperšlampamas Sympatex® 
pamušalas. Pastiprinti papildomu gumos 
apsauginiu elementu. Dydžiai: 36–48.

578 78 56-xx

APSAUGINIAI AULINIAI BATAI FUNCTIONAL 24

Patogūs batai ypač tvirta viršutine dalimi su 
pastiprintomis noselėmis ir pastiprinta dalimi 
aplink padą. Medvilninis pamušalas, padą 
galima dygliuoti. Dydžiai: 37–47.

573 95 58-xx

ODINIAI AULINIAI BATAI SU APSAUGA  
NUO PJŪKLO 20

Tvirti, patogūs ir stabilūs. Praktiškas, vandeniui 
nelaidus poliuretano padas tęsiasi iki viršutinės 
bato dalies. Vidinis padas pagamintas iš 
smūgius absorbuojančios Ergothan medžiagos, 
veiksmingai saugančios nuo darbo krūvio 
sukeliamo skausmo. Dydžiai: 39–47.

577 86 00-xx

APSAUGINIAI AULINIAI BATAI FUNCTIONAL 28

Patogūs batai ypač tvirta viršutine dalimi su 
pastiprintomis noselėmis ir pastiprinta dalimi 
aplink padą. Plati suvarstoma dalis aulo gale ir 
krašteliai aulo viršuje. Drobinis pamušalas, padą 
galima dygliuoti. Dydžiai: 37–50.

573 95 59-xx

APSAUGINIAI AULINIAI BATAI CLASSIC 20

Lengvi ir patogūs aulinukai. Itin praktiški, su 
veiksmingesne čiurnų ir pėdų apsauga. Išimamus 
vidpadžius galima skalbti. Dydžiai: 39–47.

586 44 71-xx

PIRŠTINĖS TECHNICAL

Trumpos, puikiai priglundančios pirštinės 
patogesniam darbui. Dalis delno plote pasiūta  
iš impregnuotos ožkos odos, su interlokinio 
pynimo džersio audinio ir pilkos putos detalėmis. 
Viršutinė dalis – iš laminuoto spandekso.

Su apsauga nuo pjūklo, 579 38 10-xx

579 38 04-xx

PIRŠTINĖS TECHNICAL LIGHT

Puikiai prigundančios ir patogios pirštinės iš 
verstos ožkos odos su ypač minkšta šukuotine 
zomša. Viršutinė dalis – iš laminuoto spandekso, 
su atspindinčiu apvadu.

579 38 06-xx

PIRŠTINĖS FUNCTIONAL

Patogios pirštinės dviguba delno dalimi iš  
ožkos odos. Viršutinė dalis – iš puta laminuoto 
spandekso, su nailono neopreno krumpliais.

Su apsauga nuo pjūklo, 579 38 02-xx

579 38 01-xx

PIRŠTINĖS FUNCTIONAL WINTER

Pašiltintos ir neperšlampamos pirštinės. Su itin 
orui pralaidžia Hipora membrana, Thinsulate 
sluoksniu ir mikrofliso pamušalu.

579 38 03-xx

PIRŠTINĖS CLASSIC LIGHT 

Puikiai priglundančios ir patogios pirštinės. 
Delno dalis – iš ožkos odos, viršutinė dalis  
– iš džersio. Tinka įvairiems darbams.

579 38 00-xx

PIRŠTINĖS CLASSIC

Tvirtos pirštinės, vieno dydžio. Delno dalis – iš 
ožkos odos, viršutinė dalis – iš spandekso. Dėl 
gumuotų kraštų medvilniniu apvadu pirštinės 
puikiai priglunda.

579 37 99-10

ARBORISTO ŠALMAS TECHNICAL

Lengvas, orui pralaidus šalmas profesionaliems 
arboristikos specialistams. Rekomenduojamas 
darbui aukštyje. Su dirželių sistema, kad šalmą 
galėtumėte išcentruoti pagal galvos formą ir šis 
tvirtai laikytųsi.

Fluorescentinė oranžinė, 578 09 23-01

APSAUGINĖS AUSINĖS

Patogios apsauginės ausinės, galima reguliuoti 
prispaudimą. Labai praverčia valant mišką ir 
pjaunant žolę. Visada naudokite su apsauginiais 
akiniais.

Su organinio stiklo skydeliu, 505 66 53-48

Su tinkliniu skydeliu, 505 66 53-58

MIŠKININKO ŠALMAS FUNCTIONAL  
IR AUSINĖS SU RADIJO IMTUVU

Šalmas Functional, kaip pavaizduota aukščiau, 
kartu su FM radijo imtuvą turinčiomis 
apsauginėmis ausinėmis.

581 04 07-01

MIŠKININKO ŠALMAS FUNCTIONAL

Šalmas miške dirbantiems naudotojams, norin-
tiems saugiai ir ergonomiškai dirbti kiekvieną 
dieną. Dėl UltraVision skydelio matomumas  
yra geresnis. Su šešių dirželių plastikiniu įdėklu, 
kad patogiai priglustų ir mažiau spaustų galvą. 
Patogios ausinės, kurias galima reguliuoti. 

Fluorescentinė oranžinė, 576 41 24-01

Oranžinė, 576 41 24-02

APSAUGINĖS AUSINĖS GARDENER 

Bazinis apsauginių ausinių modelis ypač plačiu 
lankeliu tvirtai ir patogiai priglunda, mažiau 
spaudžia galvą.

505 69 90-12

Su organinio stiklo skydeliu,  
505 66 53-60

MIŠKININKO ŠALMAS TECHNICAL

Tvirtas ir lengvas, kruopščiai apgalvotos 
konstrukcijos šalmas. Dėl išmaniųjų sprendimų 
šalmas yra lengvesnis, jį paprasčiau reguliuoti 
pagal individualius poreikius, galima užtikrinti 
optimalią galvos temperatūrą. Laiduoja geresnį 
matomumą. Turi prapjovą žibintui tvirtinti. 

Fluorescentinė oranžinė, 585 05 84-01

APSAUGINĖS AUSINĖS SU LANKELIU

Patogios apsauginės ausinės, galima reguliuoti 
prispaudimą. Lankelis su paminkštinta ir  
lengva dalimi. 

505 66 53-04

Ant šalmo dedamos apsauginės ausinės,  
H200 ir Alveo, 505 66 53-25

Ant šalmo dedamos apsauginės ausinės,  
H300, 587 44 24-01

MIŠKININKO ŠALMAS CLASSIC

Ergonomiškos konstrukcijos šalmas paprastes-
niems darbams miške ar sode. Galima reguliuoti 
pagal individualius poreikius. Tinklinis skydelis  
iš metalo veiksmingai saugo ir užtikrina gerą 
matomumą.

Oranžinė, 580 75 43-01

HUSQVARNA KOJINĖS

Vidinės kojinės, sugeriančios ir išgarinančios 
drėgmę. Dydžiai: 37–46.

505 61 60-xx

KOJINĖS IŠ OUTLAST MEDŽIAGOS

Patogios kojinės iš Outlast medžiagos, 
šildančios kojas, kai jos šaltos, ir vėsinančios 
kojas, kai jos šiltos. Dydžiai: 37–48.

544 14 35-xx

APSAUGINIAI AKINIAI X

Įbrėžimams atsparūs akiniai reguliuojamais 
rėmeliais ir pasukamais lęšiais. Geltonos spalvos 
tonuoti lęšiai yra skirti darbui tamsiu paros 
metu. Pilkos spalvos tonuoti UV lęšiai – darbui 
saulėtomis dienomis.

Clear X, 544 96 37-01

Sun X, 544 96 37-03

Yellow X, 544 96 37-02

APSAUGINIAI AKINIAI

Įbrėžimams atsparūs akiniai nereguliuojamais 
rėmeliais. Gali būti su skaidriais arba pilkos 
spalvos tonuotais UV lęšiais.

Clear, 544 96 38-01

Sun, 544 96 38-02

APSAUGINIAI AKINIAI GOGGLES

Skirti naudotojams, nešiojantiems įprastus 
akinius. Lęšiai su rasojimą mažinančia danga. 
Minkšta ir patogi vidinė dalis. Atsparūs 
smūgiams, dulkėms ir ore esančioms dalelėms. 

544 96 39-01

ŠILTI DRABUŽIAI
Patogūs, lengvi, orui pralaidūs, 
neperpučiami ir neperšlampami  
– tai pagrindinės savybės, 
būdingos mūsų siūlomiems laiko 
išbandytiems drabužiams, kurie 
neleis jums sušalti dirbant šaltu ar 
atšiauriu oru. Mikrofliso bluzonas 
pasiūtas iš šildančio ir tampaus 
audinio, todėl yra ypač patogus.

MIKROFLISO BLUZONAS / LIEMENĖ

Patogus mikrofliso bluzonas iš 100% poliesterio 
fliso ir 4 kryptimis tampaus audinio, sugeriančio 
vos 6% drėgmės. Dydžiai: S–XL.

Bluzonas, 577 25 65-xx

Liemenė, 577 25 66-xx

SOFTSHELL BLUZONAS

Neperpučiamas ir neperšlampamas bluzonas  
iš Softshell medžiagos puikiai tinka darbui bet 
kokiu oru. Dydžiai: S–XL.

577 25 30-xx

THERMAL LIEMENĖ

Liemenė gerai šildo ir nevaržo rankų judesių. 
Dydžiai: M–XXL.

577 25 29-xx

VIENASLUOKSNIAI APATINIAI

Apatiniai iš interlokinio pynimo audinio, kurį 
sudaro ir susuktas, ir tekstūruotas poliesteris. 
Drėgmė „siunčiama“ nuo odos iki kito audinio 
sluoksnio, todėl apatiniai užtikrina puikią 
ventiliaciją. Dydžiai: 46-58. 

Apatiniai marškiniai, 544 96 41-xx

Apatinės kelnės, 544 96 42-xx
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UNIVERSALUS KIRVIS

Smulkesniems medeliams kirsti ir nuleistiems 
medžiams genėti.

65 cm, 576 92 62-01

Atsarginis kirvakotis, 576 92 62-02

STOVYKLAVIMO KIRVIS

Nedidelis kirvis labai praverčia einant į žygius 
ar stovyklaujant.

37,5 cm, 576 92 63-01

Atsarginis kirvakotis, 576 92 63-02

DAILIDĖS KIRVIS

Dailidės darbams. Su įpjova kirvapentėje prie 
kirvakočio.

50 cm, 576 92 65-01 
Atsarginis kirvakotis, 576 92 68-02

KIRVUKAS

Smulkioms malkoms skaldyti ir sodo darbams 
atlikti. 

37,5 cm, 576 92 64-01

DIDYSIS SKALDYMO KIRVIS

Rąstams ir stambioms medžio nuopjovoms 
skaldyti. Be to, galima naudoti kaip kūjį.

80 cm, 576 92 66-01 
Atsarginis kirvakotis, 576 92 66-02

SKALDYMO KIRVIS

Kietesnei medienai ir malkoms skaldyti. 

75 cm, 576 92 67-01

MAŽASIS SKALDYMO KIRVIS

Daugiausia skirtas malkoms skaldyti.

50 cm, 576 92 68-01 
Atsarginis kirvakotis, 576 92 68-02

HUSQVARNA H900

Kirvukas lauko ir sodo darbams, taip pat 
praverčia stovyklaujant.

34 cm, 580 76 10-01

HUSQVARNA A1400 

Universalus kirvis, ypač tinka sakingai 
medienai.

60 cm, 580 76 11-01

HUSQVARNA A2400 

Galingas universalus kirvis įvairiems dailidės 
darbams.

70 cm, 580 76 12-01

HUSQVARNA S1600 

Kirvis rąstams ir stambioms medžio 
nuopjovoms skaldyti.

60 cm, 580 76 13-01

HUSQVARNA S2800 

Galingas kirvis stambiems rąstams skaldyti.

70 cm, 580 76 14-01

1. SUKOMPLEKTUOTAS ĮRANKIŲ DIRŽAS

Sukomplektuotas įvairių įrankių diržas su dviem 
dėklais, keliamuoju kabliu ir keliamosiomis 
žnyplėmis, galiniu įrankių dėklu ir matavimo 
juosta. 505 69 90-15

Universalus dėklas iš LD polietileno,  
505 69 16-06

Universalus dėklas iš odos, 505 69 16-81

Universalus dėklas su kišenėle, 579 21 71-01

2. SUKIMO JUOSTA

Naudojama įstrigusiems medžiams nuleisti/
pasukti arba kaip diržas bakeliui nešti.

505 69 80-20

3. KELIAMOSIOS/RĄSTŲ ŽNYPLĖS

Smailios žnyplės išgaląstais ašmenimis. Iš 
specialiai sukietinto plieno apdorotu paviršiumi. 

30 cm, 574 38 76-01

20 cm, 574 38 75-01

4. KELIAMASIS KABLYS

Dėl pailgintos konstrukcijos ir platesnio tarpo 
kablys geriau įsitvirtina į medį. Iš specialiai 
sukietinto plieno apdorotu paviršiumi.

574 38 74-01

5. NULEIDIMO PLEIŠTAI

Iš kieto polistireno. Padeda nuversti medį  
teisinga kryptimi.

14 cm, 505 69 47-02

20 cm, 505 69 47-03

25 cm, 505 69 47-04

6. NULEIDIMO PLEIŠTAS IŠ MAGNIO

Padeda nuversti medį teisinga kryptimi.

12 cm, 505 69 47-00

7. NULEDIIMO PLEIŠTAS IŠ ALIUMINIO

Padeda nuversti medį teisinga kryptimi.  
Galima galąsti.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01

1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

8. SKALDYMO PLEIŠTAS, PERSUKTAS

Persuktas pleištas rąstams skaldyti. 
Naudojamas su kūju arba didžiuoju skaldymo 
kirviu. Iš aukščiausios kokybės plieno.

577 25 92-01

9. SKALDYMO PLEIŠTAS, TIESUS

Tiesus pleištas rąstams skaldyti. Naudojamas  
su kūju arba didžiuoju skaldymo kirviu. Iš 
aukščiausios kokybės plieno.

578 45 68-01

10. RANKINIS LAUŽTUVAS, LENGVAS

Tvirtas ir praktiškas rankinis laužtuvas – už 
rankenos patogu laikyti, o dėl priekinių dantukų 
geriau įsitvirtina į medį. 

47 cm, 574 38 71-01

11. RANKINIS LAUŽTUVAS

Gali būti naudojamas ir kaip rankinis, ir kaip 
įprastinis laužtuvas. Dėl smūgiavimo kulno 
galinėje laužtuvo dalyje rankoms tenka  
mažesnė vibracija įmušant pleištą.

47 cm, 577 40 28-01

12. LAUŽTUVAS SU SUGRIEBIMO KABLIU

Kaltinis laužtuvas su plastikine rankena, 
smūgiavimo kulnu ir sukamuoju kabliu.

80 cm, 586 89 69-01

Sugriebimo kablys, 505 69 43-02

13. SULANKSTOMAS GENĖJIMO PJŪKLAS

Sulankstomi pjūklai 200–300 mm ašmenimis 
įvairiems darbams.

200 FO, tiesūs ašmenys, 967 23 64-01

300 ST, tiesūs ašmenys, 967 23 65-01,  
įskaitant dėklą

300 CU, lenkti ašmenys, 967 23 66-01,  
įskaitant dėklą

14. PIRMOSIOS PAGALBOS VAISTINĖLĖ

Vaistinėlėje rasite: pirmosios pagalbos tvarstį,  
9 įvairaus dydžio pleistrus, 2 tamponus 
žaizdoms, 1 veidrodėlį, 1 vatos gumulėlį. 

504 09 53-01

1. MIŠKININKO KREPŠYS

Talpus krepšys, į kurį puikiai telpa visos 
apsauginės priemonės. Kietas ir tvirtas dugnas, 
šoninės rankenos, šoninės kišenės ir ilga nešimo 
rankena. 

105 l, 576 85 95-01

2. MIŠKININKO KREPŠYS SU RATUKAIS

Ištraukiama rankena. Kietas ir tvirtas dugnas, su 
ratukais. Šoninės kišenės. Šoninės rankenos ir 
ilga nešimo rankena.

105 l, 576 85 90-01

3. KREPŠYS GRANDININIAM PJŪKLUI

Specialios kišenės grandininio pjūklo dildėms. 
Lipnia juostele užsegama išorinė kišenė. Tinka 
visiems Husqvarna grandininiams pjūklams.

48 l, 576 85 91-01

4. KUPRINĖ

Kietas ir tvirtas dugnas, vidinės kišenės. Skyrelis 
ausinėms. Gaubtas nuo lietaus. Patogūs diržai.

29 l, 576 85 92-01

Specialiai sukonstruoti snapeliai užtikrina optimalų, 
pastovų srautą, todėl papildyti kuro yra patogiau. Dėl 
mechaniškai užfiksuojamo snapelio kuras nenuteka,  
o dėl automatinio sustabdymo funkcijos degalai 
neišsitaško ir neišsilieja.

1. HUSQVARNA INTENSIVE CUT  
APVALIOSIOS DILDĖS

Užtikrina optimalų pjovimo našumą ir ilgesnę 
eksploataciją. 2 vnt.

4,0 mm, 510 09 57-01

4,5 mm, 577 23 37-01

4,8 mm, 510 09 55-01

5,5 mm, 510 09 56-01

2. PLOKŠČIOSIOS DILDĖS

Aukščiausios kokybės dildės, užtikrinančios 
teisingą pjaunančiųjų dantukų geometriją.

Plokščioji dildė 6", 1 vnt., 505 69 81-60

Plokščioji dildė 8", 1 vnt., 505 69 81-80

3. KOMBINUOTI ŠABLONAI

Kombinuotas šablonas – tai galandimo šablonas  
ir gylio ribotuvo šablonas viename įrankyje. 

.325" / 1.3 mm PIXEL H30, 505 69 81-08

.325" / 1.5 mm H22 / H25 / H28, 505 69 81-09

3 / 8" H42 / H45 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50, 
505 24 35-01
Semichisel 3 / 8" H49 / H51 / H54 / H58,  
575 99 15-011 / 4", 580 68 74-01

4. GALANDIMO SPAUSTUVAS

Galandamam grandininiam pjūklui saugiai 
fiksuoti. Pagamintas iš kaltinio plieno.

505 66 52-56

5. DILDŽIŲ RINKINIAI

Visą galandimo komplektą sudaro dildės 
rankena, kombinuotas šablonas arba  
galandimo šablonas ir gylio ribotuvo šablonas,  
2 apvaliosios dildės ir 1 plokščioji dildė. 

.325", 505 69 81-25

.325" PIXEL, 505 69 81-27

3 / 8", 505 69 81-30

3 / 8" MINI H36, 505 69 81-38

3 / 8" MINI H37, 579 65 36-01

.404", 505 69 81-92

1 / 4", 580 68 75-01

PRIEDAI GRANDININIAMS PJŪKLAMS/TEPALAI/ĮRANKIAI DARBUI MIŠKEPRIEDAI GRANDININIAMS PJŪKLAMS/TEPALAI/ĮRANKIAI DARBUI MIŠKE

HUSQVARNA KOMBINUOTAS BAKELIS, 5 L

Dėl specialios konstrukcijos papildyti kuro yra 
patogiau, jis niekada neprateka pro šalį. Du 
atskiri skyriai užtikrina optimalų benzino ir 
alyvos santykį. Su integruota įrankių dėtuve,  
į kurią patogu sudėti atsargines dalis.  
Atitinka JT rekomendacijas.

5,0 / 2,5 l, 580 75 42-01

Kuro snapelis, 586 11 04-01

Alyvos snapelis, 586 11 05-01

Žieminės alyvos snapelis, 586 11 07-01

HUSQVARNA ORANŽINIS BENZINO BAKELIS

Bakelis su veiksminga apsauga nuo perpildymo. 
Atitinka JT rekomendacijas.

6 l, 505 69 80-01

HUSQVARNA KOMBINUOTAS BAKELIS, 6 L

Kombinuotas bakelis su veiksminga apsauga 
nuo perpildymo. Pripildžius kuro baką, kuro 
tiekimas automatiškai nutraukiamas, o bakelį 
galima pakelti neišpylus nė lašo. Atitinka  
JT rekomendacijas.

6 /2,5 l, 505 69 80-00

HUSQVARNA ALYVA DVITAKČIAMS VARIKLIAMS XP® SYNTHETIC

Visiškai sintetinė, biologiškai suyranti alyva dvitakčiams varikliams, skirta intensyviam darbui 
esant didelei apkrovai ir dideliam greičiui. Tinka visai Husqvarna technikai, ypač įrenginiams, 
kurių variklio cilindro darbinis tūris yra didesnis nei 55 cm³. Atitinka JASO FD/ISO EGD ir Rotax 
253 sniegaeigio bandymo reikalavimus.

0.1 l, 578 18 03-03

1 l dozavimo indas, 578 03 70-03

4 l, 578 03 71-03

HUSQVARNA ALYVA DVITAKČIAMS VARIKLIAMS LS+

Pusiau sintetinė Low Smoke alyva veiksmingai saugo stūmoklį nuo strigimo – tiek naudojant  
liesą kuro mišinį, tiek susidarius anglies apnašoms. Naudojamas priedų derinys yra vienas 
geriausių rinkoje. Atitinka JASO FD/ISO EGD ir Rotax 253 sniegaeigio bandymo reikalavimus.

0.1 l, 578 18 03-02

1 l dozavimo indas, 578 03 70-02

4 l, 578 03 71-02

HUSQVARNA ALYVA DVITAKČIAMS VARIKLIAMS HP

Dėl kruopščiai parinktų sudedamųjų dalių tinka darbui su žemesnės kokybės benzinu.  
Atitinka JASO FB/ISO EGB ir Rotax 253 sniegaeigio bandymo reikalavimus.

0.1 l, 587 80 85-01

1 l dozavimo indas, 587 80 85-11

1 l standartinis indas, 587 80 85-10

4 l, 587 80 85-20

1. HUSQVARNA ALYVA PJŪKLŲ GRANDINĖMS VEGOIL

Biologiškai suyranti. Palyginus su įprastomis alyvomis, šios alyvos sąnaudos  
yra iki 40% mažesnės. 

1 l, 544 04 51-01

5 l, 531 00 75-78

2. HUSQVARNA MINERALINĖ ALYVA PJŪKLŲ GRANDINĖMS

Alyva su lipikliais užtikrina puikų grandininių pjūklų veikimą. Saugo grandines ir juostas  
nuo nusidėvėjimo. Galima naudoti visais metų laikais.

1 l, 579 39 60-01

5 l, 579 39 61-01

3. HUSQVARNA ORO FILTRO ALYVA

Biologiškai suyranti. Veiksmingai sulaiko pašalines daleles, todėl variklis ilgiau išlieka  
švarus ir ne taip greitai nusidėvi. 

1 l, 531 00 92-48

4. HUSQVARNA EKOLOGIŠKAS TEPALAS

Krūmapjovių kampinėms pavaroms. Išbandytas tepalas puikiai sutepa transmisiją  
ir sugeria ašį veikiančias jėgas. Ekologiškas. Biologiškai suyrantis.

100 g, 503 97 64-01

5. HUSQVARNA UNIVERSALUS TEPALAS

Apsaugo nuo korozijos, turi gerą apkrovumo rodiklį. Universaliam tepimui. 

225 g, 502 51 27-01
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