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A HUSQVARNA AUTOMOWER® 
VILÁGELSŐ A ROBOTFŰNYÍRÓK 
KÍNÁLATÁBAN 1995 ÓTA
Tudtuk, hogy valami igazán jelentősbe kezdtünk, amikor 25 éve megteremtettük a 
robotfűnyírók piacát.

Több, mint egymillió darabot értékesítettünk világszerte - és legújabb innovációnk, az 
összkerékhajtású Automower®, egyedivé tett minket a 
piacon.

A fűnyírókat funkcionálisra és tartósra terveztük, és 
csendesen, hatékonyan és függetlenül dolgoznak, jobb 
eredményeket nyújtva, mint bármely más fűnyíró. Az 
Automower® éjjel-nappal az időjárástól függetlenül 
működik. Koncentrálhat a fontosabb és szórakoztatóbb 
feladatokra, és élvezheti a gyönyörű, tökéletesen nyírt 
füvet.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
ÉS AKKUMULÁTOROS GÉPEK

=
A CSENDES 

SZOMSZÉDSÁG 
ZÁLOGA

AUTOMOWER CONNECT 
A Husqvarna Automower® robotfűnyiró 
működését a saját iOS vagy Android rendszert 
futtató okostelefonján keresztül iranyíthatja és 
ellenőrizheti.

AWD NEHEZ TEREPEKRE IS
A Husqvarna Automower® AWD még a nehéz 
terepen is boldogul. A Premium X-Line 
kivitelnek, csuklós kormányzásnak és mind a 
négy kerék állandó tapadásának köszönhetően 
képes kezelni a legbonyolultabb pázsitot is.

KESKENY RÉSZEKEN IS ÁTHALAD
A Husqvarna Automower® felismeri a keskeny 
átjárókat és megtalálja az útját.

FEJLETT NAVIGÁCIÓ
Számos navigációs eszköz, beleértve a 
GPS-t (az X-line sorozaton), biztosítja az 
egyenletes fűnyirást még a tagolt kertben is.

TÖKÉLETES 
EREDMÉNY

ZAJMENTES
Meg fog lepődni, milyen gyorsan 
megfeledkezik a Husqvarna Automower® 
fűnyírójáról. Mert a munkát gyorsan, csendben 
és hatékonyan elvégzi, alig veszi észre, hogy a 
kertben dolgozik. Nincs zaj - csak csodálatos 
pázsit.

ESŐBEN IS DOLGOZIK
A Husqvarna Automower® bármilyen 
időjárásban kiváló eredményeket ér el. 
Elektromos alkatrészei tökéletesen el vannak 
rejtve az esőtől, valamint a portól és az 
aprítéktól.

EGYENETLEN FELÜLETEKET IS VÁG 
A nagy kerekek, az alváz kialakitás és az 
optimalizált kiegyensúlyozás garantálja 
a tökéletes vágási eredményt még az 
egyenetlen felületeken is.

A MEREDEK EMELKEDŐKKEL IS 
MEGBIRKÓZIK 
Az optimalizált kialakításnak és az intelligens 
viselkedésnek köszönhetően a Husqvarna 
Automower® AWD robotfűnyíró 70% vagy 35° 
lejtőkkel is megbírkózik, más modelljeink akár
45% lejtővel is megbírkóznak.



EMELÉSI ÉS DŐLÉSI ÉRZÉKELŐK
Az emelési és dőlési érzékelők növelik a fűnyíró 
biztonságát. Ha a fűnyíró egy tárgyba ütközik, akkor 
hátrafelé mozog, megfordul, és egy másik menetirányt 
választ. Emelés esetén a kés és a fűnyíró azonnal leáll. 

HOGYAN 
MŰKÖDIK?
A fűszálakat apró darabokra 
vágja. Ennek eredménye az 
egészségesebb és szebb pázsit.  

ALAP FUNKCIÓK
 + teljesen önállóan nyír
 + A füvet apróra, gyakran és 

hatékonyan nyírja.
 + Esős időben is kitűnő eredménnyel 

dolgozik.

A FŰNYÍRÁS HATÉKONY TECHNIKÁJA
 + A füvet három vékony borotvaéles kés segítségével nyírja.

 + A három szabadon függesztett kés a tárcsára van 
erősítve és könnyen cserélhetőek.

 + Abban az esetben, ha kőnek, ágaknak vagy hasonló 
tárgynak ütköznek, a kések behúzódnak a károk 
minimalizálásának érdekében.

 + A fűapríték annyira finom és apró, hogy nem szükséges 
összegyűjteni.

VÉLETLENSZERŰ NYOMOKBAN TÖRTÉNŐ 
FŰNYÍRÁS

 + Különleges programozást nem igényel. 
 + Minden területet lenyír, akkor is, ha a pázsit bonyolult, 

vagy fák, virágágyások, keskeny átjárók stb. 
találhatóak rajta. 

 + A gyepet különböző irányokból nyírja le, ami segít 
abban, hogy gyönyörű szőnyegfelületet hozzon létre.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS
Olyan munkaterületeket és azokat a területeket, amelyeket 
a Husqvarna Automower® robotfűnyírónak ki kell kerülnie, a 
határolóvezeték határozza meg, amelyet könnyen le lehet 
fektetni a kívánt terület körül. További információ 
a www.husqvarna.hu weboldalon található.

NAVIGÁCIÓ
 + A határolóvezetéket és a vezetőszálat le lehet fektetni 

a gyepen vagy a földbe elhelyezni. A területen a 
kifeszített vezeték néhány héten belül eltűnik a fűben.

 + A fűnyíró a lehatárolt területen dolgozik. 
 + A töltőállomás jelet küld a vezetőszálhoz, amely a 

fűnyírót a nyírandó helyekre vezeti, és ugyanígy a 
töltőállomáshoz is.

ÁTTÖRŐ EREDMÉNYEK A FŰNYÍRÁS TERÉN
A Husqvarna Automower® minden egyes fűszál 
levágásához borotvaéles pengét használ; az eredmény 
egy egészséges zöld pázsit, mely hagyományos fűnyíró 
használatával nem érhető el. A fűapríték természetes 
trágyaként szolgál, amely segít a gyep friss, zöld és 
mohamentes kezelésében.

TÖLTÉS
Amikor elérkezik az újratöltés ideje, a 
fűnyíró az alábbi három módszer egyikével 
megtalálja a töltőt:

1. A töltőállomás által kibocsátott jel 
vételével.

2. Követve a vezetőszálat, vissza a 
töltőállomásig.

3. Nyomonköveti a terület határát, amíg 
nem érzékeli a töltőállomás jelét.

ÚTMUTATÓ, HOGYAN SZÁMOLJA KI A PÁZSIT 
LEJTÉSÉT
1. Helyezze és tartsa a vízmérték egyik végét a földre és 

tartsa vízszintesen.
2. Mérje meg a vízmérték végén a talajtól való távolságot a 

levegőben. Ezt a távolságot elosztva a vízmérték hosszával 
megkapjuk a lejtést %-ban. Ha 10 cm-t mért és a vízmérték 
hossza 50 cm, a lejtés 20%.

VEZETŐSZÁL

HATÁROLÓVEZETÉK

  KASZÁLÁSI CIKLUS
 + A koncepció működési elve azon alapul, hogy 

a fű azonos magasságúra van vágva.
 + A Husqvarna Automower® automatikusan 

megtalálja az utat a töltőállomáshoz.
 + Körülbelül 60 percig tart a feltöltés.
 + A kaszálást nap mint nap folytatja időjárástól 

függetlenül (hó kivételével).

4 5



AZ ELSŐ HUSQVARNA 
AWD AUTOMOWER® 
MEGÉRKEZETT!  
A Husqvarna Automower® AWD tökéletesen működik még a legmeredekebb 
lejtőkön is. Összkerék-meghajtás és egyedülálló csuklós géptest kialakítás 
kiváló manőverezhetőséggel – összetett és lejtős terepekre egyaránt kiváló, 
akár a 70%-os lejtőkkel is megbírkózik. A piacon teljesen egyedülálló a nehéz 
terepen nyújtott kiemelkedő teljesítménye és ultrahangos ütközés-
érzékelése - ezáltal simán működik a munkaterületen. A motor olyan ultra 
csendes, hogy nem is veszi észre, hogy a fűnyíró működik, és az Automower® 
Connect segítségével az okostelefonjáról közvetlenül vezérelheti a fűnyírót.

PRÉMIUM DESIGN 

Az új Husqvarna Automower® 
435X AWD prémium kivitelű X-Line 
csuklós karosszéria felépítéssel a jobb 
kormányzás és tapadás érdekében. Gumi 
lökhárítókkal van felszerelve a védelem 
és a karcolások minimalizálásának 
érdekében, LED- fényszórók a sötétben 
való jobb láthatóság, valamint 
narancssárga X-line keréktárcsák az 
egyszerű felismerhetőség érdekében.

NAGYMÉRTÉKŰ INTERAKCIÓ

Az Automower® Connect funkció 
lehetővé teszi a fűnyíró okostelefonról 
történő közvetlen vezérlését. 
Küldhet indítási, leállítási és parkolási 
parancsokat, ellenőrizheti és 
módosíthatja a beállításokat, riasztásokat 
fogadhat és nyomonkövetheti a fűnyíró 
pontos pozícióját lopás esetén – mindezt 
a világ bármely pontjáról. 

KITŰNŐ TELJESÍTMÉNY A LEJTŐKÖN

Husqvarna robotfűnyíró 
öszkerékmeghajtással, könnyen 
levágja még a legigényesebb pázsitot. 
Megbirkózik akár 70%-os lejtőkkel 
is (35 °) ami kiváló eredményeket 
garantál még a legigényesebb 
dombvidékek füves területein is.
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ÖSSZKERÉKHAJTÁS
Az öszkerékmeghajtásnak 
köszönhetően a lejtőkön nyújtott 
csodálatos teljesítmény, sok 
szempontból hasznos. Akár 70% 
lejtőkkel is megbirkózik, ami azt 
jelenti, hogy Önnek nem kell 
manuálisan dolgoznia. A Husqvarna 
Automower® 435X AWD 
szélsőséges lejtőkön is vág, még ott 
is, ahol fűkaszát vagy fűnyírót szinte 
lehetetlen használni. 

AUTOMOWER® CONNECT 
Az Automower® Connect lehetővé 
teszi a Husqvarna Automower® 
teljes irányítását, bárhol is 
van, mégpedig a GPS-alapú 
navigációnak és a mobiltelefon 
általi hálózati csatlakoztatásnak 
köszönhetően. Többek között 
elindíthatja vagy leállíthatja a 
fűnyírót, vagy ellenőrizheti, hogy 
éppen nyír-e vagy sem.

AUTOMOWER®  
CONNECT@HOME 
Az Automower® Connect @ 
Home megkönnyíti a robotfűnyíró 
vezérlését az Ön okostelefonja 
segítségével. Bluetooth® 
adatátvitel 30 méteres távolságig. 
Ez lehetővé teszi a fűnyíró 
konfigurálását és értesítések 
fogadását. 

TÁVOLI OBJEKTUM 
FELISMERÉSE*
A Husqvarna Automower® lelassul, 
ha egy tárgyat észlel a közelben, 
csökkentve ezzel a sérülés 
kockázatát ütközés esetén.

KESKENY SZAKASZOK
Minden Husqvarna Automower® 
modell képes áthaladni akár 
60 cm-es átjárókon. Ez a funkció 
lehetővé teszi a tagolt kertekben 
történő telepítést.

FÉNYSZÓRÓK*
Hatékony LED-es világítókészlet, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
fűnyíró sötétben is működjön. 
Hibás működés esetén a 
jelzőfények villognak.

IDŐJÁRÁS IDŐZÍTŐ
A fűnyírás idejét az időjárási 
körülményekhez igazítja, tehát a 
Husqvarna Automower® jobban 
működik az erős fűnövekedés 
idején és kevésbé száraz napos 
időben.

ULTRA CSENDES MOTOR 
A motor modern kialakítása tovább 
csökkenti a kerekek meghajtás 
által okozott zaját.

A NYÍRÁSI MAGASSÁG 
ELEKTROMOS BEÁLLÍTÁSA
A gyep vágási magasságát a 
billentyűzet egy gombjának 
megnyomásával, az Automower® 
Access bekapcsolásával vagy az 
Automower® Connect applikáció 
segítségével állíthatja be. 

VEZETŐSZÁL
Az egyedi vezetőszálas 
kábelrendszer közvetlen és 
megbízható útvonalat kínál 
a Husqvarna Automower® 
visszatéréséhez. Az egyes modellek 
határolóvezetéket is használhatnak 
a töltőállomáshoz történő eljutáshoz.  

A KERESÉS MÓDJAI 
A robotfűnyíró számos módon 
megtalálhatja a töltőállomáshoz 
való eljutás leggyorsabb és 
leghatékonyabb módját:

 + A töltőállomás antennáinak 
köszönhetően (0–7 méter 
hatótáv)

 + A vezetőszál követésével (1–3 
a modelltől függően)

 + A határolóvezeték 
követésével

TELJESÍTMÉNY LANKÁS 
TERÜLETEN 
A Husqvarna Automower® akár 
70% (35 °) lejtőkkel is képes 
megbirkózni. Az opcionális 
terepjáró készlet javítja a 
teljesítményt extrém körülmények 
között. A robotfűnyírót úgy 
tervezték, hogy kiváló gyepvágást 
biztosítson a lejtőkön és más 
igényes területeken is.  

PROFILOK 
Memória több beállítás 
tárolásához. Kiváló abban az 
esetben, ha egynél több területen 
üzemel fűnyíró.

LOPÁS ELLENI VÉDELEM
A Husqvarna Automower® 
lopásvédelemmel van felszerelve, 
és személyes PIN-kód nélkül nem 
használható. Az Automower® 
Connect GPS-kapcsolat lopás 
esetén riaszt, és figyelemmel 
kísérheti a fűnyíró helyzetét.

BOROTVAÉLES KÉSEK
Az éles, forgópengék inkább vágják, 
nem pedig tépik a fűszálakat, 
csökkentve ezzel a zajt és az 
energiafogyasztást. 

A VÁGÁS KÉT IRÁNYA
A vékony pengék kétélűek és a 
motor mindkét irányban forog a 
pengék élettartamának növelése 
érdekében.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM 
Kiváló minőségű szénkefe 
nélküli motor, rozsdamentes acél 
csapágyak és gumi tömítések 
garantálják a hosszú élettartamot.

MEGVILÁGÍTOTT 
BILLENTYŰZET 
A Husqvarna Automower® fűnyíró 
könnyebb kezelése érdekében.

CSERÉLHETŐ FELSŐ 
BURKOLAT
A fűnyíró felső burkolatának 
egyedi színválasztási lehetősége. 
Kiegészítőként kapható, 
fehér, szürke vagy Husqvarna 
narancssárga színben.

GUMI LÖKHÁRÍTÓ 
Ütés esetén védi a fűnyírót.

SPIRÁL VÁGÁS 
Ha az átlagnál magasabb 
hosszúságú fűvel borított 
területre ér, akkor a Husqvarna 
Automower® szisztematikus 
spirális mintázatban kezd dolgozni 
a különbségek kiegyenlítésére. 

AUTOMOWER® VEZÉRLÉS
A Husqvarna Automower® 435X 
AWD modern és egyszerűsített 
felhasználói felülettel rendelkezik a 
könnyű működtetés érdekében. Az 
összes többi modell intuitív grafikus 
menüszerkezettel rendelkezik.

MINDEN ABRONCS 
GUMIBÓL VAN
Jó kopásállóság és alacsony 
zaj a kemény felületeken való 
áthaladáskor.

VÉDŐLEMEZ
Csökkenti az energiafogyasztást 
és segít tisztán tartani a pengéket.  

ECO MÓD
Ha az Eco üzemmód be van 
kapcsolva, a határolóvezetékben  
és vezetőszálban lévő jel 
automatikusan kikapcsol, ha a robot 
fűnyíró visszatér a töltőállomáshoz, 
vagy ha a fűnyíró nem vág a 
beállítási ütemterv szerint. 

A KÉS-TÁRCSA 
EGYENSÚLYÁNAK 
IRÁNYÍTÁSA
Automatikusan felismeri a hiányzó, 
kettős vagy hajlított pengék által 
okozott egyensúlyhiányt a 
vágórendszerben.  

IRÁNYÍTÁS LEJTŐN 
Intelligens viselkedés meredek 
lejtőkön a jobb tapadásért és a gyep 
állagának védelméért. 

HANGALAPÚ  
ELLENŐRZÉS
Az összes Automower® Connect 
kompatibilis az Amazon Alexa-
val és a Google Home-al. Adjon 
hangutasítást, és a Husqvarna 
Automower® végrehajtja a 
feladatot. Ilyen egyszerű módon 
végrehajthatja a leggyakoribb 
utasításokat, például indítás, 
leállítás, parkolás és a fűnyíró 
frissítéseinek állapotellenőrzése.

NAVIGÁCIÓ GPS 
SEGÍTSÉGÉVEL
A GPS rendszer elkészíti a kertek 
térképét, beleértve a határoló 
kábel és az vezetőszál helyét. A 
Husqvarna Automower® fűnyíró 
megjegyzi, hogy a kert mely 
részeit szükséges lefednie, és 
nyírás alakzatát ehhez viszonyítja.  
Ez biztosítja a gyep optimális 
lefedettségét és a kiváló kaszálási 
eredményeket.

*Megjegyzés: A fent felsorolt összes funkció nem érhető el minden Husqvarna Automower® modellnél.

Az egyes modellek műszaki leírását a következő oldalakon tekintheti meg.

CSÚCSMINŐSÉGŰ 
TECHNOLÓGIA  

év innováció
AUTOMOWER®
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* A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel. Ha nem szeretnénk, hogy a gép éjjel, vagy akkor is működjön, amikor 
a gyerekek a kertben játszanak, a fűnyíró nem lesz képes a maximális munkaterülettel megbirkózni. Ebben az esetben nagyobb modellt ajánlunk. Lapozzon a 12-13. oldal-
ra, ahol kiválaszthatja, melyik modell a legmegfelelőbb az Ön kertje számára.

AUTOMOWER® X-LINE SOROZAT

PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA
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AUTOMOWER® 105
Kisméretű pázsitokhoz. 
Kompakt kivitelű és könnyű 
robotfűnyíró, amely elősegíti kis 
területen a még jobb 
manőverezést. Nyitott és sík 
gyepekhez ajánlott 600 m2-ig*, 
kevés akadállyal. Szélesebb 

átjárókat, illetve max. 25 %-os lejtőt képes kezelni. 

967 64 54-10 
Ajánlott telepítő készlet: KICSI 

AUTOMOWER® 450X
A legkorszerűbb és legjobban felszerelt modell a piacon. Nagy kertekhez, 
nagy kihívásokkal egészen 5000 m2-ig*. Nagy igényeket támasztó, 
komplex, tagolt gyepterületet is képes kezelni, ahol átjárók és lejtős részek 
is találhatók. Max. lejtés 45 %. GPS navigáció és X-LINE kialakítás LED fény-
szórókkal. Automower® Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel. 

967 85 30-10 
Ajánlott telepítő készlet: NAGY 

ÚJDONSÁG 
AUTOMOWER® 305
Kompakt kialakítású, 
robotfűnyíró. Üzemeltetése és 
karbantartása könnyű. Ideális 
kisebb, bonyolultabb pázsitokhoz 

600 m2-ig*. Jól kezeli a szűk átjárókat és lejtőket. Akár 40 %-os 
lejtős területen is jól használható. Kerti tömlővel mosható. 
Időjárásalapú időzítés funkció, fagyérzékelő és Automower® 
Connect@Home funkció.
967 97 40-10  
Ajánlott telepítő készlet: KICSI

AUTOMOWER® 550
Professzionális robotfűnyíró a sorozaton belüli legnagyobb vágási 
sebességgel és kapacitással. Nagy kertekhez, egészen 5000 m2-ig*. 
Akár 45%-os lejtést is képes kezelni. Professzionális vezérléssel ellátott. 
Ultrahangos technológia és GPS alapú navigáció, távirányítás és 
felügyelet a Husqvarna Fleet Service™ segítségével. 

967 65 02-10 
Ajánlott telepítő készlet: NAGY

AUTOMOWER® 435X AWD
Összkerék-meghajtású robotfűnyíró. 3500 m2-ig* könnyen elvégzi a 
munkát, problémamentesen kerüli az akadályokat nehéz terepen és 
akár 70 %-os lejtőn is. X-LINE kialakítás LED fényszórókkal és egyszerű 
kezelőfelülettel a színes kijelzőn keresztül. Automower® Connect GPS 
alapú lopási nyomkövetéssel. 

967 85 33-10 
Ajánlott telepítő készlet: NAGY

AUTOMOWER® 420
Erőteljes robotfűnyíró, amely alkalmas a 
legtöbb kerthez 2200 m2-ig*. Egy gondos 
kertben a kihívásokat könnyen kezeli. Max. 
lejtés 45 %. Automatikus átjárókezelés, 
elektromos magasságállítás, időjárásalapú 
időzítés, rendkívül csendes meghajtás. 
Automower® Connect@Home funkció. 

967 67 31-10 
Ajánlott telepítő készlet: NAGY

AUTOMOWER® 310
Megbízható robotfűnyíró, 4-kerekes 
alvázzal. Kisméretű, egyenetlen talajú, 
összetett kertekhez ajánlott 
1000 m2-ig*. Tartozékként rendelhető 
hozzá másik felső burkolat is. Akár 
40 %-os lejtős területen is jól 
használható. Automower® Connect@
Home funkció. 

967 67 29-10 
Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES

AUTOMOWER® 315
Az automatikus átjárókezelés funkció 
hatékonyan segít a szűk átjáróknál, míg 
az időjárásalapú időzítés a fűnyírási időt 
a gyep növekedéséhez igazítja. Közepes 
méretű, összetett kertekhez ajánlott 
1500 m2-ig*. Akár 40 %-os lejtős 
területen is jól használható. 
Automower® Connect@Home funkció. 

967 67 30-10 
Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES

MINDIG AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN
Különböző Husqvarna Automower® modelleket kínálunk különféle típusú gyephez. Kezdve a kisméretű 
egyszerű füves területektől az igazán meredek lejtőkkel és keskeny átjárókkal tagolt kertekig.

Prémium X-Line kivitelével és LED-es fényszóróival a fűnyíró ugyanolyan jól néz ki, mint az Ön 
pázsitja. Minden modell fel van szerelve az Automower® Connect funkcióval, beleértve a GPS 
nyomonkövetést lopás esetére.

Ideális magánvállalkozások vagy közületi vállalatok számára, amelyek új hozzáadott értéket 
keresnek vállalkozásuk számára.

AUTOMOWER® 430X
Prémium modell és remek választás bonyolult gyepekhez 3200 m2-
ig*, tagolt füves területekkel, keskeny átjárókkal, fákkal, bokrokkal és 
lejtőkkel. Max. lejtés 45 %. GPS alapú navigáció és X-LINE kialakítás LED 
fényszórókkal. Automower® Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel. 

967 85 28-10 
Ajánlott telepítő készlet: NAGY

AUTOMOWER® 315X
A 300-as sorozat legkorszerűbb modellje. Alkalmas a legbonyolultabb 
pázsitokhoz 1600 m2-ig*. Jól kezeli a szűk átjárókat és lejtőket 40 %-ig, 
akár nehéz területen is. GPS alapú navigáció és X-LINE kialakítás LED 
fényszórókkal. Automower® Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel. 

967 85 27-10 
Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES 

AUTOMOWER® 535 AWD
Professzionális használatra kifejlesztett összkerék-meghajtású, 
robosztus robotfűnyíró. 3500 m2-ig* könnyen elvégzi a munkát, 
problémamentesen kerüli az akadályokat nehéz terepen és akár 70 %-os 
lejtőn is. Professzionális vezérléssel ellátott. Ultrahangos technológia, 
távirányítás és felügyelet a Husqvarna Fleet Service™ segítségével. 

967 85 34-10 
Ajánlott telepítő készlet: NAGY 



TERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE (X-LINE) TERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE

FUNKCIÓK 105 305 310 315 420 550 535 AWD

Összkerék-hajtás l

GPS asszisztens navigáció l l

Automower® Connect GPS ellenőrzéssel eltulajdonítás esetén ¡ ¡ ¡ ¡ l l

Automower® Connect@Home l l l l l l

Alexa/ Google Home kompatibilitás ¡ ¡ ¡ ¡ l l

GARDENA smart rendszerrel való összekötés lehetősége ¡ ¡ ¡ ¡ l l

Távoli objektumok érzékelése (ultrahang szenzor) l l

Automatikus szűk átjáró kezelés l l l l l l

Időjárási időzítő l l l l l l

LED fényszórók

Ultra csendes hajtás l l l

A nyírás magasságának elektronikus beállítása l l l

Vezetőszál 1 1 1 1 2 3 3

Keresés módjai 1 3 3 3 4 5 4

Profilok (beállítási memória) l l l

Nyírás helyben l l l

Cserélhető felső burkolat l l l l l

Gumi lökhárító l l

Távoli indítási pontok x1 x3 x3 x3 x5 x5 x5

Automatikus lejtőkezelés l l l l l l

A késtárcsa egyensúlyának ellenőrzése l l l l l l

l Standard   ¡ Választható

FUNKCIÓK 315X 430X 450X 435X AWD

Összkerék-hajtás l

GPS asszisztens navigáció l l l l

Automower® Connect GPS ellenőrzéssel eltulajdonítás esetén l l l l

Automower® Connect@Home l l l l

Alexa/ Google Home kompatibilitás l l l l

GARDENA smart rendszerrel való összekötés lehetősége l l l l

Távoli objektumok érzékelése (ultrahang szenzor) l l

Automatikus szűk átjáró kezelés l l l l

Időjárási időzítő l l l l

LED fényszórók l l l l

Ultra csendes hajtás l l l

A nyírás magasságának elektronikus beállítása l l l

Vezetőszál 1 2 3 2

Keresés módjai 3 4 5 4

Profilok (beállítási memória) l l l

Nyírás helyben l l l

Cserélhető felső burkolat l l l l

Gumi lökhárító l l l l

Távoli indítási pontok x3 x5 x5 x5

Automatikus lejtőkezelés l l l l

A késtárcsa egyensúlyának ellenőrzése l l l l

l Standard   ¡ Választható

PARAMÉTEREK    105 305 310 315 420 550 535 AWD

Ajánlott munkaterület 600 m² 600 m² 1 000 m² 1 500 m² 2 200 m² 5 000 m² 3 500 m²

Hozzávetőleges töltési idő 50 perc 60 perc 60 perc 60 perc 55 perc 60 perc 30 perc

Hozzávetőleges töltésenkénti vágási idő 70 perc 70 perc 70 perc 70 perc 75 perc 270 perc 100 perc

Zajszint dB(A) * 61 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 61 dB(A) 62 dB(A)

Minimális átjárási szélesség 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

A vágott felület maximális lejtése 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

A határolóvezeték elhelyezésének maximális lejtése 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %

Riasztás/ PIN-kód/ GPS navigáció • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / • • / • / •

Munkaterület óránként 43 m² 56 m² 56 m² 68 m² 92 m² 208 m² 146 m²

Vágás szélessége/ magassága 17 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–6 cm 22 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 3–7 cm

Akkumulátorok típusa Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Átlagos energiafogyasztás maximális használat mellett 5 kWh/hónap 5 kWh/hónap 8 kWh/hónap 10 kWh/hónap 17 kWh/hónap 23 kWh/hónap 24 kWh/hónap

Tömeg, kg 6,9 kg 9,4 kg 9,2 kg 9,2 kg 12,2 kg 13,5 kg 17,0 kg

Tartalék pengék a csomagolásban 9 db 3 db 9 db 9 db 9 db 9 db 9 db

*   A környezeti zajkibocsátást hangteljesítményként (LWA) kell mérni a 2000/14 / EK irányelvvel összhangban. 
A garantált hangteljesítményszint figyelembe veszi a terhelés állandótlanságát és a tesztszabványtól való eltérést 1–3 dB (A).

PARAMÉTEREK 315X 430X 450X 435X AWD

Ajánlot munkafelület 1 600 m² 3 200 m² 5 000 m² 3 500 m²

Hozzávetőleges töltési idő 60 perc 50 perc 60 perc 30 perc

Hozzávetőleges töltésenkénti vágási idő 70 perc 145 perc 270 perc 100 perc

Zajszint, dB(A) * 60 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A)

Minimális átjárási szélesség 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

A vágott felület maximális lejtése 40 % 45 % 45 % 70 %

A határolóvezeték elhelyezésének maximális lejtése 15 % 15 % 15 % 50 %

Riasztás/ PIN-kód/ GPS navigáció • / • / • • / • / • • / • / • • / • / •

Munkaterület óránként 73 m² 133 m² 208 m² 146 m²

Vágás szélessége/ magassága 22 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 3–7 cm

Akkumulátorok típusa Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Átlagos energiafogyasztás maximális használat mellett 10 kWh/hónap 18 kWh/hónap 23 kWh/hónap 24 kWh/hónap 

Tömeg, kg 10 kg 13 kg 13,9 kg 17,3 kg

Tartalék pengék a csomagolásban 9 db 9 db 9 db 9 db

*   A környezeti zajkibocsátást hangteljesítményként (LWA) kell mérni a 2000/14 / EK irányelvével összhangban. 
A garantált hangteljesítményszint figyelembe veszi a termelés állandótlanságát és a tesztszabványtól való eltérést 1–3 dB (A).

MŰSZAKI LEÍRÁS MŰSZAKI LEÍRÁS

12 13



10 ÉV INGYEN 
CSATLAKOZTATÁS*

AZ AUTOMOWER® CONNECT MOBIL APPLIKÁCIÓ 
A GPS és a mobilkapcsolat révén a fűnyírót a világ bármely pontjáról konfigurálhatja. Az Automower® Connect 
segítségével elindíthatja, leállíthatja vagy ütemezheti Husqvarna Automower® készülékét okostelefonjáról. Az 
állapotát is frissítheti közvetlenül a kijelzőn, és nyomonkövetheti robotfűnyíróját mozgás közben vagy lopás 
esetén.

Alapfelszereltségként az Automower 315X, 430X, 450X, 435X AWD, 535 AWD, 550 készülékeknél, de opcionálisan is kapható a 305/310/315/420 készülékhez.
Részletesebb információ a www.husqvarna.hu oldalon.
* A mellékelt Automower® Connect szolgáltatás csak akkor érvényes, ha rendelkezésre áll szolgáltató 2G / 3G hálózata, amely elérhető az üzemeltetési területen.

BLUETOOTH CSATLAKOZTATÁS 
AUTOMOWER® CONNECT @ HOME 
KÉSZÜLÉKKEL
Könnyen és kényelmesen csatlakoztathatja a fűnyírót a Bluetooth-
kompatibilis okostelefonhoz. Elindíthatja, utasításokat adhat és módosíthatja a 
fűnyíró beállításait 30 m-es távolságon belül.

Minden modellhez

14 15

TÁVVEZÉRLÉSŰ IRÁNYÍTÁS
A legkényelmesebb módja a robotfűnyíró teljeskörű vezérlésének, bárhol is 
tartózkodjon a világban.

TALÁLJON 
A GYEPNEK 
MEGFELELŐ 
FŰNYÍRÓT 

VÁSÁRLÁSI
ÚTMUTATÓNK

MEGTALÁLHATÓ A 
WWW.HUSQVARNA.HU

OLDALON



*Ez csak a kiegészítők kiemelt választéka. A teljes választék megtalálható a  
következő címen: www.husqvarna.hu

TELEPÍTŐKÉSZLETEK
A telepítőkészlet tartalma: határolóvezeték, leszúró tüske, csatlakozók.
NAGY SZETT – 5000 m2-ig nyitott vagy 2500 m2-es egyenetlen pázsithoz.
KÖZEPES SZETT – nyílt gyepekre 2000 m2-es füves területig, vagy tagolt max. 1000 m2 kiterjedésű pázsithoz.
KIS SZETT – nyílt fűfelületekre, legfeljebb 800 m2 kiterjedésű területre, vagy tagolt fűterületekre, legfeljebb 400 m2 kiterjedésig.

Magasan képzett szerviztechnikusaink pontosan tudják, mit kell ellenőrizni, beállítani és 
cserélni, hogy a gép biztonságos és problémamentes legyen az elkövetkező években. A 
tökéletes kompatibilitás és a tartósság érdekében csakis eredeti Husqvarna alkatrészeket 
használnak. A Husqvarna termékekkel kapcsolatban, senkiben sem bízhat jobban, mint a 
Husqvarna szakkereskedésekben. 

Tartsa tökéletesen Automower® fűnyíróját, hozza el 
hozzánk, téli szervizre. A szolgáltatás 
meghosszabbítja az Automower® fűnyíró 
élettartamát és biztos lehet benne, hogy tökéletesen 
felkészítjük a következő szezonra. A téli szerviz az 
alábbiakat foglalja magába:

	■ a legújabb szoftver-frissítések feltelepítése
	■ elektronikus diagnosztika
	■ tisztítás
	■ késcsere
	■ akkumulátor működési teszt
	■ az akkumulátor töltése
	■ biztonsági szolgáltatások tesztje
	■ teljes működőképességi teszt

A szerviz elvégzése után részletes állapotfelmérő 
lapot kap az elvégzett munkáról.

A LEGJOBB 
TERMÉKEK 
MEGÉRDEMLIK 
A LEGJOBB 
GONDOSKODÁST
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A MEGFELELŐ TARTOZÉKOK

ROBOTFŰNYÍRÓ HÁZ 
Védi a töltőállomást és a robotfűnyírót a 
közvetlen napfénytől és esőtől.

ENDURANCE VÁGÓKÉSEK 
A Husqvarna Automower® Endurance 
kések élettartama, új kialakításuknak 
köszönhetően, kétszer olyan hosszú, mint 
a klasszikus késeké. A kialakítás miatt a 
kések éle keményebb és élesebb, mind a 
négy oldalon vágnak, anélkül, hogy a 
biztonsági előírásokat veszélyeztetnék. 

BIZTONSÁGI VÁGÓKÉSEK 
Husqvarna szénacél biztonsági pengék. 
Nagy szilárdság és tartósság kombinációja.

CSERÉLHETŐ SZÍNES BURKOLAT
Testreszabhatja Automower® fűnyírója 
megjelenését. Fehér és narancssárga 
burkolat elérhető a 305, 310, 315 315X, 
430X, 450X, 435X AWD modellekhez. 
Szürke burkolat 550-re, fehér burkolat 105-
re és 420-ra.  

TISZTÍTÁSI- ÉS 
KARBANTARTÁSI KÉSZLET
A készlet az Automower® robot-fűnyíró 
szezon alatti könnyebb tisztítására és 
karbantartására szolgál. A készlet a 
következőket tartalmazza: két speciális 
kefe, csavarhúzó a vágókések cseréjéhez, 
csiszoló párna a fűnyíró és a töltőállomás 
csatlakozóinak tisztításához, törlőkendő 
és egy műanyag ápoló spray, hogy a műa-
nyag alkatrészek fényesek maradjanak.

FALRA FÜGGESZTHETŐ TARTÓ
A fűnyíró és a töltőállomás egyszerűen 
tárolható a falon, ha használaton kívül 
van, vagy a tél folyamán.

AUTOMOWER® CONNECT
A fűnyíróját bárhonnan a világon vezérelheti 
és konfigurálhatja az Automower® Connect 
applikáció segítségével. Lopásvédelemmel és 
GPS-követéssel rendelkezik. 
Alapszereltségként a Husqvarna 
Automower® 315X, 430X, 450X és 435X 
AWD fűnyírókba van integrálva. Opcionálisan 
a Husqvarna Automower® 
305/310/315/420 készülékhez is kapható.

TEREP SZETT
Kiváló tapadást biztosít egyenetlen és 
lejtős pázsiton, és segít az Automower® 
robotfűnyírójának teljesíteni minden 
elvárását. A lejtőkön leadott 
teljesítménye körülbelül 5%-kal javul, az 
időjárástól és a gyep minőségétől 
függően.

KERÉK TISZTÍTÓ KEFEKÉSZLET
A meghajtott kerekeket tisztán tartja a jó 
tapadás megtartásának érdekében.

Csak eredeti Husqvarna pengéket használjon. A független Intertek által tesztelt és jóváhagyott, a 
biztonság, a funkció és a zajszint tekintetében, a Gépekről szóló irányelvvel összhangban.

A HUSQVARNA MÁRKA-
KÉPVISELET ÁLTAL NYÚJTOTT 
SZERVIZ: 
- biztosítja a problémamentes  
  használatot

- meghosszabbítja a termék élettartamát

- növeli a termék értékét eladásnál

TELEPÍTÉS
Ön is telepítheti a terméket, de kérheti 
kereskedőink professzionális telepítését, 
hogy ők problémamentesen beüzemeljék 
és elindítsák az Ön robotfűnyíróját.

TÁROLÁS TÉLEN
Amennyiben érdekli, lehetőséget 
kínálunk Önnek az Automower® 
készüléke téli eltárolására, ideértve a téli 
szervizelést is.



A CSENDES SZOMSZÉDSÁG ALAPJA
Akkumulátoros gépeink zajszintje akár 13 dB (A)-
el alacsonyabb, mint a hagyományos benzines 
gépeké, amit Ön és szomszédai is értékelni fognak. 
A Husqvarna akkumulátoros termékek sorozatát úgy 
tervezték, hogy az Ön által elvárt teljesítmény, és 
intuitív formatervezés biztosítva legyen.

Semmi sem zavaróbb egy szép szombati reggelen, mint egy benzines kerti gép hangja. A 
Husqvarna gépek alacsony zajszintükkel és nulla közvetlen szennyeződés kibocsátással 
megóvják a jószomszédi kapcsolatait. A hosszú élettartamú akkumulátorokkal, melyek 
összehasonlíthatóak a benzinmotoros gépekkel, elvégezheti ugyanazt a munkát, kisebb 
hatással van a testére és kevésbé káros a környezetre. Mivel egy akkumulátor rendszer 
minden géphez alkalmas, a munka gyorsan és egyszerűen felváltható. A Husqvarna 
akkumulátoros gépeinek köszönhetően szüntesse meg a berögzült szabályt, miszerint 
a kert = zaj.

HUSQVARNA
AKKUMULÁTOROS

GÉPEK

18 19

EGYETLEN AKUMU-
LÁTOR
Egyetlen akkumulá-
tor rendszer a teljes 
sorozathoz, maximá-
lis rugalmasságot és 
hozzáadott értéket 
képvisel. Gyors töltés 
és még gyorsabb 
csere az egyes 
termékek között.

NAGY TELJESÍT-
MÉNY
Erőteljes motorok, 
alacsony súly és 
intelligens felépítés, 
kevesebb rezgés a 
maximális kényelem 
érdekében.

GAZDASÁGOS
Akkumulátoros 
gépeink gyorsabban 
megtérülnek, mint 
gondolná. És ha már 
beszerezte őket, 
pénzt fognak Önnek 
megtakarítani min-
den feltöltéskor.

KÖNNYEN HASZ-
NÁLHATÓ
Kiváló kiegyensú-
lyozottságának és 
alacsony súlyának 
köszönhetően, akku-
mulátoros gépeink 
kényelmesek és 
könnyen kezelhe-
tők. Indítózsinór és 
tápvezeték nélkül, 
így egyszerűbben 
élvezheti a kerti 
munkákat egy gomb 
megnyomásával.

ALACSONY ZAJ-
SZINT
A csendes elektro-
mos motorok lehe-
tővé teszik, hogy 
reggel korábban 
kezdje, vagy este 
később fejezze be 
munkáját – anélkül, 
hogy zavarná szom-
szédait.

KIPUFOGÓGÁZ 
MENTESEN
A Husqvarna 
akkus motorok a 
benzinmotoroktól 
megszokott telje-
sítményt nyújtanak, 
károsanyag-kibocsá-
tások és üzemanyag 
fogyasztás nélkül.

HASZNÁLJA MIN-
DEN IDŐBEN
A Husqvarna 
300-500 sorozatú 
akkumulátoros 
gépek használata 
bármilyen időjárási 
körülmények köze-
pette ajánlott.

EGYAKKUMULÁTOROS 
RENDSZER MINDEN GÉPHEZ
Mint minden eszközünk, az akkumulátoros készülékeket robusztus, tartós, könnyen 
kezelhető és nagy teljesítményű kialakításra terveztük. Ezen felül lehetővé teszik, 
hogy tápkábel, idegesítő zaj és kipufogógázok nélkül dolgozzon.

MEGOLDÁSOK MINDEN IGÉNY 
KIELÉGÍTÉSÉRE
Minden olyan terméket megtalál nálunk, amire szüksége van a kert 
tökéletes formájának megőrzéséhez. A fűnyíróktól a lombfúvókig, a 
láncfűrészektől a sövényvágókig, és egyéb eszközökig – mindezek 
működését a legkorszerűbb, hosszú élettartamú akkumulátorok biztosítják. 
Csak annyit kell tennie, hogy csatlakoztassa őket, és készen állnak! Mondjon 
búcsút a benzingázoknak és a zajnak, köszöntse a csendet és a hatékony 
kényelmet! 

TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ A  

HUSQVARNA.HU 
OLDALON



HUSQVARNA 115iHD45  
KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ 
Könnyű, csendes és könnyen kezelhető. 
Kiváló sövényvágó.

		■■ 3,2 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ 3000 vágás / perc

		■■ Vágórész  hossza 

45 cm

		■■ savE ™ a maximális 

üzemidő érdekében

HUSQVARNA 120i 
KÖNNYŰ, KÉNYELMES 
LÁNCFŰRÉSZ AZ ÁGAK 
VÁGÁSÁHOZ
Könnyen indítható az intuitív billentyűzet 
használatával.

		■■ 30cm vezetőlemez 

(35cm vezetőlemez 

rendelhető hozzá) 

		■■ 3,0 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ Láncsebesség 11,5 m/s

		■■ savE ™ a maximális 

üzemidő érdekében

HUSQVARNA 115iL  
KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁSÚ, 
INDÍTÁSÚ ÉS FELHASZNÁLÁSÚ 
SZEGÉLYNYÍRÓ 
A Li-Ion akkumulátornak köszönhetően 
csendesen fut. Nagyszerű a gyep 
széleinek vágására.

		■■ 3,0 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ 33 cm vágási átmérő

		■■ Teleszkópos rúd és 

állítható fogantyú

		■■ savE ™ a maximális 

üzemidő érdekében

HUSQVARNA 115iPT4  
KÖNNYŰ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ, 
NAGY VÁGÓKÉPESSÉGGEL 
Teleszkópos cső 4 m-es munkahosszal.

		■■ 25 cm lemezhossz

		■■ 4,1 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ Távolság 4 m-ig

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA 120iB  
KÖNNYŰ, CSENDES ÉS 
KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ 
Könnyen indítható, nagyfokú gyorsítás, 
alacsony súly és három üzemmód a 
rugalmas használathoz.

		■■ 83dB (A)

		■■ Levegőáram a 

csőben 10,3 m3 / perc 

		■■ Légsebesség 46 m/s

		■■ 2,0 kg akkumulátor 

nélkül

HUSQVARNA 330i  
TOP TELJESÍTMÉNY, CSÚCS 
PONTOSSÁG 
Ácsok, karbantartók, kertészek és 
más igényes felhasználók számára. 
A láncfeszítéshez nincs szükség 
további szerszámokra. Kis súly, könnyű 
felhasználás.

		■■ Vezetőlemez hossza 

30–35 cm

		■■ 2,7 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ Láncsebesség 15 m/s

		■■ savE ™ a maximális 

üzemidő érdekében

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA 340i  
KIVÁLÓ VÁGÓKÉPESSÉG 
Ideális favágáshoz, ágvágáshoz, tűzifa 
aprításhoz vagy ácsmunkához. A 
láncfeszítés szabványos vagy szerszám 
nélküli.

		■■ Vezetőlemez hossza 

35–40 cm

		■■ 2,9 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ Láncsebesség 18 m / s

		■■ savE ™ a maximális 

üzemidő érdekében

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA 325iLK  
KOMBINÁLT FŰKASZA IGÉNYES 
FELHASZNÁLÓKNAK
Kiemelkedően kiegyensúlyozott, nagy 
teljesítményű, kompatibilis a különféle 
professzionális kiegészítőkkel. Intuitív 
felület.

		■■ 3,9 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ Vágási átmérő: 42 cm

		■■ Állítható fogantyú

		■■ savE ™ a maximális 

üzemidő érdekében

HUSQVARNA S 138i  
2-AZ-1-BEN MOHAGEREBLYE ÉS 
GYEPSZELLŐZTETŐ 
Két akkumulátor férőhely. A kompakt 
kialakítás és az összecsukható fogantyú 
megkönnyíti a szállítást és a tárolást.

		■■ Vágási szélesség 

37,5 cm

		■■ Munkamélység –8–5 mm
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ALKALMI HASZNÁLAT
Akkumulátoros gépparkunk a Husqvarna termékek széles választékából áll, amelyeket hobbi felhasználásra 
terveztünk, könnyebb vagy szezonális kerti munkákhoz. A termékek csendesek, könnyen kezelhetőek és 
indíthatóak, mégis meglepően nagy teljesítményűek és minimális karbantartást igényelnek. A BLi 20 vagy BLi 10 
akkumulátorok a QC80 töltővel együtt, biztosítják a munkához szükséges üzemidőt.

Kényelmes akkumulátoros fűnyíró otthoni használatra. Kiváló manőverező képesség a kompakt 
vágóasztalnak köszönhetően. Könnyű indítás. 

		■■ Gyűjtés / hátsó kidobással 

		■■ Vágási szélesség 41 cm

		■■ Vágási magasság 25–75 mm

		■■ Önjáró funkció (LC 141iV)

		■■ Változtatható sebesség (LC 141iV)

HUSQVARNA LC 141iV / LC 141i 
KOMPAKT VÁGÓSZERKEZET A NAGYSZERŰ MANŐVEREZÉSHEZ 

MINDENNAPI HASZNÁLATRA
Professzionális felhasználók számára, de kevésbé igényes felhasználáshoz (a leadott 
teljesítmény és a funkcionális tulajdonságok veszélyeztetése nélkül) kínáljuk Önnek a 
300-as termékcsaládot. A kézi eszközök esetében hordhat magával a FLEXI övén tartalék 
akkumulátort.



HUSQVARNA 320iB  
KÖNNYŰ LOMBFÚVÓ TEMPOMATTAL
Könnyű lombfúvó Boost üzemmóddal az extra teljesítményért. 
Könnyen használható, csendes üzemmód.

		■■ 81dB (A)

		■■ Légsebesség 46 m / s

		■■ Légáram a csőben 0,8 m3 / perc

		■■ 2,4 kg akkumulátor nélkül

		■■ Boost mód (megerősített)

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA 340iBT  
IDEÁLISAN KIEGYENLÍTETT ÉS ERGONÓMIKUS 
Erőteljes háti lombfúvó hatékony légárammal. Nagyon alacsony zaj- 
és vibrációs szint. Automatikus válthatóság két akkumulátor között.

		■■ Levegőáram a csőben 11,5 m3 / perc

		■■ Légsebesség 52 m / s

		■■ 6,3 kg akkumulátor nélkül
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HUSQVARNA LC 353iVX 
KÉT AKKUMULÁTOR FÉRŐHELY AZ ÜZEMIDŐ 
MEGHOSSZABBÍTÁSHOZ
Akkumulátoros fűnyíró a hatékony fűnyíráshoz, minimális karbantar-
tással. Bluetooth kapcsolat. Az egy vagy két akkumulátor számára 
helyet adó kettős dokk akár az üzemidő kétszeresét is biztosítja.

		■■ Gyűjtés / BioClip® / hátsó kidobás

		■■ Vágási szélesség 53 cm

		■■ Vágási magasság 20–75 mm

		■■ Önjáró

		■■ Változtatható sebesség

HUSQVARNA LC 347iVX  
DIGITÁLIS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ A

HATÉKONY FŰNYÍRÁSHOZ
Akkumulátoros fűnyíró a kényelmes és hatékony fűnyíráshoz, minimális 
karbantartással. Bluetooth funkció. A kettős dokk egy vagy két akkumulá-
tor számára akár az üzemidő kétszeresét is biztosítja. 

		■■ Gyűjtés / BioClip® / hátsó kidobás

		■■ 47 cm vágási szélesség

		■■ Vágási magasság 20–75 mm

		■■ Önjáró

		■■ Változtatható sebesség

EGÉSZNAPOS PROFESSZIONÁLIS 
HASZNÁLATRA
Azon szakemberek számára, akiknek egész nap kihívásokkal teli körülmények között kell használniuk 
eszközeiket, az 500-as sorozat a legjobb választás. Az erős motornak köszönhetően profi teljesítményt 
kap, ellenáll az időjárási viszontagságainak, nulla károsanyag-kibocsátás és kisebb vibráció mellett. A rövid 
szünetekkel teli hosszú munkanapokra, háton hordható vagy energiaforrásként egy vagy két Husqvarna 
BLi300 akkumulátort ajánlunk, amelyek akár 1500 töltési ciklusra tervezték a QC500 töltővel használva.

HUSQVARNA 520iLX 
ZAJMENTES ÜZEMMÓD, MINIMÁLIS KARBANTARTÁS
Ezt a fűkaszát kiváló ergonómia és egyensúly jellemzi, mindkét irányba 
forgatható damil fejjel és tartós, szénkefe nélküli motorral.

		■■ 3,0 kg akkumulátor nélkül

		■■ Vágás átmérője 40 cm

		■■ Állítható fogantyú

		■■ savE ™ a maximális működési idő 

érdekében

HUSQVARNA 520iRX 
TELJESÍTMÉNY ÉS ERGONÓMIA
Mindkét irányba forgatható vágófej. Ellenáll az időjárás 
viszontagságainak (IPX 4). Emelt kormányszár, T25B damilfej, 
háromágú fűvágó kés, Balance 35 B heveder.

		■■ 3,8 kg akkumulátor nélkül

		■■ Vágás átmérője 40 cm

		■■ savE ™ a maximális üzemidő 

érdekében.

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA 535IRX 
ROBUSZTUS, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ BOZÓTVÁGÓ
Könnyű és ideálisan kiegyensúlyozott rezgésvédelemmel. Ellenáll a 
időjárás viszontagságoknak (IPX4). Balance 55 heveder.

		■■ Állítható fogantyú

		■■ 4,9 kg akkumulátor nélkül

		■■ 45 cm vágási átmérő

		■■ Háromsebességű üzemmód a 

maximális üzemidő eléréséhez

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA 535iRXT 
PROFESZIONÁLIS TELJESÍTMÉNY
Robusztus, mégis könnyű, ideálisan kiegyensúlyozott 
rezgésvédelemmel. ErgoFeed ™ damilfej, gombnyomásra kitolható 
vágódamillal, amelyek a jobb fogantyún kerültek elhelyezésre. 
Ellenáll az időjárás viszontagságainak (IPX4), Bluetooth® funkciók. 
Balance XB heveder.

		■■ Állítható kormány

		■■ 4,9 kg akkumulátor nélkül

		■■ 45 cm vágási átmérő

		■■ Háromsebességű üzemmód a 

maximális üzemidő érték eléréséhez.

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA 520iHT4 
MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ EGYEDÜLÁLLÓ 
KIVITELBEN (TELESZKÓPOS)
Kényelmes vágás az állítható szögű vágórésznek köszönhetően. 
Nulla közvetlen károsanyag-kibocsátás és csendes működés magas 
zajszintre igényes környezetben való használathoz.

		■■ 5,5 kg akkumulátor nélkül

		■■ 4000 vágás / perc

		■■ Vágórész hossza 55 cm

		■■ Hatótávolság 4,5 m-ig

		■■ Könnyen szállítható

		■■ savE ™ mód a maximális üzemidő 

érdekében

HUSQVARNA 520iHE3 
NAGY HATÉKONYSÁGÚ MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ
Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás, alacsony zaj és vibráció 
a lehető legjobb munkakörülmények megteremtéséhez. A vágófej 
dőlésszöge kényelmesen beállítható. Időjárásálló (IPX 4).

		■■ 4,15 kg akkumulátor nélkül

		■■ 4000 vágás / perc.

		■■ Vezetőlemez 55 cm

		■■ Távolság 3,5 m

		■■ Könnyen szállítható

		■■ savE ™ mód a maximális üzemidő 

érdekében
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HUSQVARNA 520iHD60 
NAGYON CSENDES, HATÉKONY 
SÖVÉNYVÁGÓ
Kitűnő ergonómiájával, kétoldalas 
vágórésszel és kényelmes, több pozíciós 
fogantyúkkal. Nincs közvetlen károsanyag-
kibocsátás, alacsony zajszint és vibráció.

		■■ 3,8 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ 4000 vágás/ perc

		■■ Vágórész hossza 60 cm

		■■ savE ™ mód a maximális 

üzemidő érdekében

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA 540i XP 
EXTRÉM VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
Új professzionális nagy teljesítményű fűrész tökéletes 
manőverezhetőséggel, kifinomult kialakítással, tartós anyagokból és 
alkatrészekből. Időjárásálló (IPX 4).

		■■ Max. láncsebesség 24 m / s

		■■ Tömeg 2,9 kg

		■■ Vezetőlemez hossza 35 cm

		■■ savE ™ mód a maximális üzemidő 

érdekében

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA T540i XP 
GYORS VÁGÁSI SEBESSÉG
Új professzionális fűrész felső markolattal, tökéletes manőverező 
képességgel, kifinomult kialakítás, tartós anyagokból készült. 
Időjárásálló (IPX 4).

		■■ Max. láncsebesség 24 m / s

		■■ Tömeg 2,5 kg

		■■ Vezetőlemez hossza 35 cm

		■■ savE ™ mód a maximális üzemidő 

érdekében

HUSQVARNA 535i XP® 
KIVÁLÓ ERGONÓMIA ÉS NAGY 
TELJESÍTMÉNY
Professzionális felhasználásra. Könnyű, de 
nagy teljesítményű láncfűrész.

		■■ Vezetőlemez hossza 

30–35 cm

		■■ 2,6 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ Láncsebesség 20 m/s

		■■ savE ™ mód a maximális 

üzemidő érdekében

HUSQVARNA T535i XP 
KÖNNYŰ ÉS NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ FŰRÉSZ 
FELSŐ MARKOLATTAL
Kifejezetten fák ápolására tervezve. Nagyon 
könnyen használható nagy láncsebességgel, 
alacsony vibrációval és nulla közvetlen 
szennyeződés kibocsátással. Időjárásálló (IPX 
4).

		■■ Vezetőlemez hossza 

25–35 cm

		■■ 2,4 kg akkumulátor 

nélkül

		■■ savE ™ mód a maximális 

üzemidő érdekében

HUSQVARNA 550iBTX 
HÁTI PROFI LOMBFÚVÓ
Nagy teljesítményű és ergonomikus lombfúvó, nagy 
fúvóteljesítménnyel (21 N) és rendkívül alacsony vibrációval.

		■■ 73dB (A)

		■■ Légsebesség 54 m / s

		■■ Levegőáram a csőben 12,8 m3 / perc

		■■ 6,3 kg akkumulátor nélkül

		■■ Boost üzemmód

ÚJDONSÁG  
HUSQVARNA LC 551iV 
ROBUSZTUS, CSENDES, PROFI FŰNYÍRÓ
Meghajtással, széles vágóasztallal és állítható sebességgel. Olyan 
profi szakembereknek, akik alacsony üzemeltetési költségek mellett, 
csendes, egyszerűen karbantartható fűnyírót igényelnek. 

		■■ Gyűjtés / BioClip® / hátsó kidobás

		■■ Vágási szélesség 51 cm

		■■ Vágási magasság 26–74 mm

		■■ Fűgyűjtő kapacitása 65 l

		■■ Önjáró funkció, állítható sebességgel

HUSQVARNA 525iB 
CSENDES, NAGYTELJESÍTMÉNYŰ LOMBFÚVÓ
Könnyű, erőteljes és kiegyensúlyozott lombfúvó tempomattal.

		■■ 82dB (A)

		■■ Légsebesség 48 m / s

		■■ Levegőáram a csőben 11,6 m3 / perc

		■■ 2,4 kg akkumulátor nélkül

		■■ Boost üzemmód

HUSQVARNA 530iP4 
KÖNNYŰ MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ
Könnyű és kiegyensúlyozott, nagy láncsebességgel. Az időjárási 
körülményeknek ellenálló (IPX4).

		■■ Vezetőlemez hossza 25–30 cm

		■■ 3,4 kg akkumulátor nélkül

		■■ Távolság 4 m

		■■ savE ™ mód a hosszú üzemidőhöz

HUSQVARNA 530iPT5 
KÖNNYŰ, TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ
Maximális hatótávval. Kis súly, nagy teljesítmény, közvetlen 
szennyeződés kibocsátás nélkül. Alacsony rezgés. Időjárásálló (IPX 4).

		■■ Vezetőlemez hossza 25–30 cm

		■■ 5,0 kg akkumulátor nélkül

		■■ Hatótáv 5 m

		■■ savE ™ mód a maximális üzemidő 

érdekében

		■■ Állítható fogantyú



Li-ion

A Husqvarna BLi akkumulátorok nagy rugalmasságot és teljesítményt nyújtanak. 
Csak töltse fel, csatlakoztassa és kapcsolja be – csúcsteljesítményt nyújtanak, 
hosszú üzemidő veszteség nélkül és akár 1500 töltési ciklusig. Akkumulátor 
töltő kínálatunk tartalmaz egy intelligens algoritmust a gyors újratöltéshez, 80% 
töltöttségig kevesebb, mint 30 perc alatt, miközben az intelligens kiegészítők 
tökéletesen kiegészítik a BLi akkumulátor rendszert, és valóban erőteljes 
támogatást nyújtanak az akkumulátoraink kínálatában. 

SZEREZZEN BE 
MAXIMÁLIS 
TELJESÍTMÉNYŰ 
GÉPEKET

A teljes termékválaszték megtalálható a www.husqvarna.hu oldalon.

ÚJDONSÁG 
HUSQVARNA QC250  
STANDARD TÖLTŐ 
Gyorstöltő mindennapi használatra, 
ideális a BLi30 akkumulátorhoz. Az 
akkumulátor aktív hűtésével.  

HUSQVARNA QC80F 
UTAZÓTÖLTŐ
Az személyi/ tehergépjárművek 
szivargyújtójához (12V-os) 
csatlakoztatható.  

HUSQVARNA BLi100 / 200 / 200X / 300  
MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
A BLi300 kiváló üzemeltetési időt nyújt, és a kapacitás / tömeg aránya a legjobb a piacon. 
Az akkumulátorok töltöttségi állapotjelzővel, 4 LED-del vannak ellátva és működtethetők 
minden időjárási körülmények között, hisz kiváló hűtéssel rendelkeznek, akár 1500-szori 
feltöltésre. A BLi200X akkumulátort kifejezetten az új 540i XP és T540i XP fűrészekhez 
fejlesztették ki, így biztosítva a termék nagyobb teljesítményét.

		■■ Tömeg: 0,9 / 1,3 / 1,34 / 1,9 kg 

HUSQVARNA BLi10 / 20 / 30 
ERŐS AKKUMULÁTOR 
HÁZ KÖRÜLI HASZNÁLATRA
Hosszú működési idő. Hatékony hűtéssel 
rendelkezik, töltési állapotjelző 3 LED-del 
(4 LED a BLi30-nál). Akár 600-szor is 
feltölthető.

		■■ Tömeg: 0,8 / 1,2 / 1,9 kg

HUSQVARNA BLI550X / 950X
Erős háti akkumulátorok. Professzionális, 
nehéz körülmények közötti 
felhasználásra. A nagy kapacitásnak és 
kényelmes hevedernek köszönhetően 
lehetővé teszik az egész napos hatékony 
munkát.

		■■ Tömeg: 7,1 / 8,5 kg

HUSQVARNA QC330  
MINDEN BLI AKKUMULÁTORRA  
OPTIMALIZÁLVA
Gyorstöltő, aktív hűtéssel és 2-LED-es 
állapotjelzővel.

HUSQVARNA QC500 
SZUPER GYORS TÖLTÉSSEL
A BLi300, BLi550X és a BLi950X 
akkumulátorokat 50%-kal gyorsabban 
tölti, mint a QC330 töltő. Aktív 
akkumulátorhűtés. 2-LED-es 
állapotjelzővel és kiemelkedően nagy 
teljesítménnyel.
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HUSQVARNA AKKUMULÁTOR 
TÁSKA
Télen melegen és nyáron hidegen tartja 
az akkumulátort. Hatékonyan elnyeli 
az ütéseket és védi az akkumulátort a 
szennyeződésektől, portól és nedves-
ségtől. 
BLi10 / 20/100/200

HUSQVARNA AKKUMULÁTOR 
TÁROLÓ DOBOZ
Doboz a Husqvarna akkumulátorok, 
töltők és egyéb kiegészítők biztonságos 
szállításához és tárolásához. 

HUSQVARNA FLEXI 
AKKUMULÁTOR ÖV
A Husqvarna FLEXI akkumulátoröv 
segítségével akár három Husqvarna BLi 
akkumulátort és tartozékokat is hordoz-
hat az derekán, így növelve kényelmét 
a hosszú munkanapokon. A termék 
vezeték nélküli akkumulátorhoz történő 
csatlakoztatásával csökkentheti a karok 
és a kezek terhelését. Tartós és kényel-
mes kialakítás az igényes munkához.

TARTOZÉKOK

A tartozékok teljes skálája megtalálható a www.husqvarna.hu webhelyen
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Kapacitás

Akkumulátor BLi10 2 Ah / 72 Wh

Akkumulátor BLi20 4 Ah / 144 Wh

Akkumulátor BLi30 7,5 Ah / 270 Wh

Akkumulátor BLi100 2,6 Ah / 93 Wh

Akkumulátor BLi200 5,2 Ah / 187 Wh

Akkumulátor BLi200X 5,2 Ah / 187 Wh

Akkumulátor BLi300 9,4 Ah / 338 Wh

Háton hordozható akkumulátor BLi550X 15,6 Ah / 562 Wh

Háton hordozható akkumulátor BLi950X 31,1 Ah / 1120 Wh

Kapacitás

QC80F töltő 80 W / 12 V

QC250 töltő 250 W / 220 V

QC330 töltő 330 W / 220 V

QC500 töltő 500 W / 220 V

AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSI IDEJE

A TÖLTÉSI 
CIKLUSOK 
SZÁMA

QC500 QC330 QC250  QC80F

TÖLTÖTTSÉGI SZINT TÖLTÖTTSÉGI SZINT TÖLTÖTTSÉGI SZINT TÖLTÖTTSÉGI SZINT

EGÉSZN
A

POS PROFESSZION
Á

LIS FELH
ASZN

Á
LÁS

BLi950X 1500 1 ó 40 perc 2 ó 55 perc 3 ó 4 ó 5 perc — — — —

BLi550X 1500 1 ó 1 ó 25 perc 1 ó 40 perc 2 ó 5 perc — — — —

 

BLi300 1500 35 perc 1 ó 55 perc 1 ó 20 perc 1ó 5 perc 1 ó 30 perc 4 ó 4 ó 20 perc

M
IN

DEN
N

A
PI H

ASZN
Á

LAT

BLi200 1500 30 perc 50 perc 30 perc 50 perc 35 perc 55 perc 2 ó 25 perc 2 ó 40 perc

BLi100 1500 30 perc 50 perc 30 perc 50 perc 30 perc 50 perc 1 ó 5 perc 1 ó 25 perc

A
LKA

LM
I H

ASZN
Á

LAT

BLi30 600 30 perc 50 perc 45 perc 1 ó 5perc 50 perc 1 ó 10 perc 3 ó 15 perc 3 ó 35 perc

BLi20 600 25 perc 40 perc 25 perc 40 perc 25 perc 40 perc 1 ó 50 perc 2 ó 10 perc

BLi10 600 25 perc 40 perc 25 perc 40 perc 25 perc 40 perc 50 perc 1 ó 10 perc

 A legjobb választás



MENNYIT 
BÍR KI EGY 
AKKUMULÁTOR?

A teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje három változótól függ: az akkumulátor kapacitásától, 

milyen eszközben használják az akkumulátort, és attól, hogy könnyű vagy nehéz vágást/ kaszálást 

végez-e. A táblázatban azt az üzemidőt láthatjuk, amely elvárható egy Husqvarna akkumulátoros 

eszköztől különböző munkahelyzetekben.

A teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje az akkumulátor kapacitásától és a használt töltő típusától 

függ. Sok esetben a töltési idő rövidebb, mint a munkaidő. Ez azt jelenti, hogy két akkumulátorral 

folyamatosan dolgozhat - az egyik akkumulátort üzemelteti, a másik töltődik.

30 31

EGY FELTÖLTÉSNYI ÜZEMIDŐ

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSA TERMÉK 
JELÖLÉSE

AKKUMULÁTOR

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi30 BLi20 Bli10

LÁNCFŰRÉSZEK

Ritkítás 535i XP®
7 ó 30 perc 3 ó 45 perc

2 ó 15 perc

1 ó 15 perc

40 perc

1 ó 50 perc

1 ó 30 perc
T535i XP®

340i N/A N/A 1 ó 15 perc 1 ó 50 perc

330i 8 ó 15 perc 4 ó 15 perc 1 ó 15 perc
1 ó 50 perc

120i 3 ó 1 ó 30 perc — 45 perc — 35 perc —

Lombkorona ritkítása 535i XP®

13 ó 6 ó 30 perc  4 ó 2 ó 15 perc 1 ó 3 ó 10 perc 1 ó 45 perc 50 perc

T535i XP®

Ácsmunkák 535i XP®
18 ó 45 perc 9 ó 15 perc

5 ó 30 perc

3 ó

1 ó 30 perc

4 ó 30 perc

2 ó 30 perc 1 ó 10 perc
T535i XP®

340i N/A N/A 3 ó 4 ó 30 perc

330i 20 ó 30 perc 10 ó 15 perc 3 ó 4 ó 30 perc

Favágás 535i XP®
3 ó 15 perc 1 ó 45 perc

1 ó 35 perc 15 perc
50 perc

25 perc 10 percT535i XP®

330i 4 ó 2 ó 50 perc

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ

Ritkítás 530iPT5

11 ó 30 perc 5 ó 45 perc 3 ó 30 perc 2 ó 50 perc 2 ó 50 perc 1 ó 30 perc 40 perc530iP4

115iPT4

BOZÓTVÁGÓK

Sűrű növényzet kaszálása
(nehéz körülmények)

535iRXT

2 ó 25 perc 1 ó 5 perc 45 perc 25 perc — 35 perc 15 perc —
535iRX

Sűrű növényzet kaszálása
(nehéz körülmények)

535iRXT

1 ó 50 perc 50 perc 30 perc 15 perc — 20 perc 10 perc —
535iRX

FŰKASZÁK

Sűrű növényzet kaszálása
(nehéz körülmények)

520iRX
4 ó 15 perc 2 ó 1 ó 15 perc 40 perc 20 perc 60 perc 30 perc 15 perc

520iLX

325iLK 2 ó 50 perc 1 ó 20 perc 50 perc 30 perc 15 perc 40 perc 20 perc 10 perc

Füves felületek kaszálása
(könnyű körülmények)

520iRX
8 ó 15 perc 4 ó 15 perc 2 ó 15 perc 1 ó 20 perc 40 perc 1 ó 50 perc 1 ó 30 perc

520iLX

325iLK 5 ó 40 perc 2 ó 50 perc 1 ó 40 perc 50 perc 30 perc 1 ó 15 perc 45 perc 20 perc

115iL 5 ó 30 perc 3 ó — 1 ó 15 perc 40 perc — 1 ó 30 perc

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSA TERMÉK 
JELÖLÉSE

AKKUMULÁTOR

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi30 BLi20 Bli10

SÖVÉNYVÁGÓK

Cserjék és kezeletlen 
növényzet vágása
(igényes körülmények)

520iHT4

6 ó 3 ó 1 ó 45 perc 1 ó 30 perc 1 ó 20 perc 50 perc 25 perc520iHE3

520iHD60

Élő sövények vágása 
(könnyű körülmények)

520iHT4

12 ó 30 perc 6 ó 15 perc 3 ó 45 perc 2 ó 1 ó
3 ó

1 ó 30 perc 50 perc520iHE3

520iHD60

115iHD45 7 ó 30 perc 4 ó — 2 ó 1 ó 1 ó 30 perc 45 perc

LOMBFÚVÓK

Igényes körülmények 550iBTX* 1 ó 30 perc — — — — — —

340iBT* — — — — — — — —

525iB
1 ó 45 perc 45 perc 35 perc 15 perc 10 perc 30 perc 15 perc 5 perc

320iB Mark II

120iB 2 ó 40 perc 1 ó 20 perc 45 perc 25 perc 15 perc 40 perc 20 perc 10 perc

Könnyű körülmények 550iBTX* 1 ó 45 perc 50 perc — — — — — —

340iBT* — — — — — — — —

525iB
3 ó 30 perc 1 ó 45 perc 1 ó 35 perc 15 perc

50 perc
30 perc 15 perc

320iB Mark II 50 perc

120iB 4 ó 40 perc 2 ó 20 perc 1 ó 20 perc 40 perc 20 perc 1 ó 5 perc 30 perc 15 perc

FŰKASZÁK

Kaszálás LC 551iV** 1 ó 35 perc 50 perc 30 perc 15 perc

—

— —

—LC 353iVX

— —

35 perc
20 perc

—

15 perc
LC 347iVX 40 perc

LC 141iV 1 ó 30 perc 25 perc

LC 141i 1 ó 5 perc 35 perc 25 perc 30 perc 20 perc

GYEPSZELLŐZTETŐK

Gyepszellőztetés

S138i — — 1 ó 30 perc — — 25 perc —

Ajánlott akkumulátor
A működési idő időfüggő és megegyezik a savE ™ mód munkaidejével: valós munka, az az általános műveletekhez szükséges alapvető karbantartás és mozgás.
A megadott utasítások csak tájékoztató jellegűek, és nem mindig megismételhetők egyik beállításról a másikra. * Háton hordozható BLi akkumulátor szükséges.
** Háti akkumulátor használathoz szükséges hord-, és adapter rendszert igényel. 



Kövessen minket a Facebook-on és az 
Instagram-on 

HOZZUNK LÉTRE EGY 
CSENDES VÁROST, 

amelyben nem zavarjuk egymást kellemetlen zajjal. 

Akkumulátoros gépeink zajszintje akár 13 dB (A) -el alacsonyabb, mint a 
hagyományos benzines gépeké, amit Ön és szomszédjai értékelni fognak.
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