
EСЕН - ЗИМА 2018 
ГРАДИНСКА И 
ГОРСКА ТЕХНИКА



ПОДАРЪК! 
HUSQVARNA ВЕРИГА X-CUT S93G

AIR INJECTION
Система за центробежно пречистване на 
въздуха, увеличаване на интервалите между 
почистванията на въздушния филтър и 
намаляване на износването.

X-TORQ®

Осигурява ниска консумация на гориво и по 
малко вредни емисии. Отговаря на най-
строгите изисквания за опазване на околната 
среда.

КОМБИНИРАН СТАРТ/СТОП 
КЛЮЧ
Комбинираният ключ смукач/стоп улеснява 
стартирането и намалява вероятността за 
удавяне на двигателя.

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 236-14’’
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността

• Air InjectionΤΜ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-икономична поддръжка

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите

• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността

• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

38.2 cm³, 1.4 kW, 1.9 hp, дължина на шината 14’’ - 35 cm, тегло 4.7 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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LOWVIB®

Ефективни тампони, абсорбиращи 
вибрациите и щадящи ръцете на оператора.

ИНЕРЦИОННА СПИРАЧКА
Ефективна инерционна спирачка на веригата.

ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ
Подкачващата горивна помпа улеснява 
стартирането.

от  379,00 лв

335,00 лв

Цена 
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 420EL-16’’
• Лесно управление

• Ефективна инерционна спирачка на веригата

• Висока скорост на веригата

2000 W, дължина на шината 35 - 45 cm, 
тегло 4.7 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване
449,00 лв

Цена

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 440-15"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, 

увеличава мощността

• Air InjectionΤΜ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-икономична 
поддръжка

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите

• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността

• Бърз демонтаж на въздушния филтър - Лесно освобождаване при почистване и 
подмяна

40.9 cm3, 1.8 kW, 2.4 hp, дължина на шината 
15’’ - 38 cm, тегло 4,5 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 435-15"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, 

увеличава мощността

• Air InjectionΤΜ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-икономична 
поддръжка

• Бърз демонтаж на въздушния филтър - Лесно освобождаване при почистване и 
подмяна

• Странично монтиран обтегач на веригата

40.9 cm³, 1.6 kW, 2.2 hp, дължина на шината 15’’ - 38 cm, тегло 4.2 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

от  630,00 лв

589,00 лв

Цена 

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 135-14’’
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността

• Air InjectionΤΜ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-икономична поддръжка

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите

• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността

• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

40.9 cm3, 1.5 kW, 2.0 hp, дължина на шината 35 - 40 cm, тегло 4.4 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

от  495,00 лв

475,00 лв

Цена 

685,00 лв

Цена 

от  720,00 лв
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МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 450-18"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, 

увеличава мощността

• Air injectionΤΜ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-икономична 
поддръжка

• Бърз демонтаж на въздушния филтър - Лесно освобождаване при почистване и 
подмяна

• Smart Start® - Лесено стартиране

50.2 cm³, 2.4 kW, 3.2 hp, дължина на шината 18’’ - 45 cm, тегло 4.9 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване 860,00 лв

Цена 

ПОДАРЪК!

ВЕРИГА X-CUT SP33G

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 445-15"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, 

увеличава мощността

• Air injectionΤΜ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-икономична 
поддръжка

• Smart Start® - Лесно стартиране

• Бърз демонтаж на въздушния филтър - Лесно освобождаване при почистване и 
подмяна

• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

45.7 cm3, 2,1 kW, 2.8 hp, дължина на шината 15’’ - 38 cm, тегло 4.9 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

от  780,00 лв

739,00 лв

Цена 

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 455 RANCHER-18”
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, 

увеличава мощността

• Air Injection™ - по-икономична поддръжка

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите

• Комбиниран старт/стоп ключ - увеличава ергономичността

• Странично монтиран обтегач на веригата

55.5 cm3, 2.6 kW, 3.5 hp, 18’’ - 45 cm дължина, 5.8 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване 920,00 лв

Цена 
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МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 555 AUTOTUNE-18"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава 

мощността

• AutoTune - Осигурява оптимално ниво на работа

• Air InjectionΤΜ - Ниски разходи за поддръжка

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите

• Smart Start® - Лесено стартиране

• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

• Странично монтиран обтегач на веригата

• Магнезиев картер - Осигурява дълъг експлоатационен живот

59.8 cm3, 3.1 kW, 4.2 hp, дължина на шината 18’’ - 45 cm, тегло 5.9 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

от  1.270,00 лв

1.190,00 лв

Цена 

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 365 X-TORQ-18"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво, увеличава мощността

• Air InjectionΤΜ - Ниски разходи за поддръжка

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите

• Smart Start® - Лесено стартиране

• Магнезиев картер - Осигурява дълъг експлоатационен живот

• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността

• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

70.7 cm3, 3.6 kW, 4.8 hp, дължина на шината 18’’- 45 cm, тегло 6.4 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

от  1.270,00 лв

1.190,00 лв

Цена 

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 565 AUTOTUNE-18"
• Добро съотношение мощност/тегло. 

• Отлична ергономичност – малко тегло, ниски нива на вибрация

• Оптимизирано въздушно филтриране и изключителен охлаждащ капацитет 
осигуряват дълъг живот на двигателя.

70,7 cm3, 3,7 kW, 5.0 hp, дължина на шината 18"-45 см, тегло 6.6 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

НОВО!

1.550,00 лв

Цена 
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МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 346XP-18"
• Air InjectionΤΜ - Ниски разходи за поддръжка.

• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

• Странично монтиран обтегач на веригата

• Магнезиев картер - Осигурява дълъг експлоатационен живот

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите Smart Start® - Лесено 
стартиране

50.1 cm3, 2.7 kW, 3.7 hp, дължина на шината 18’’ - 45 cm, тегло 5.0 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

от  1.075,00 лв

999,00 лв

Цена 

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 562XP AUTOTUNE-18"
• Професионален трион с X-Torq® двигател - Осигурява ниска консумация на гориво, 

увеличава мощността

• AutoTune - Осигурява оптимално ниво на работа

• Air InjectionΤΜ

59.8 cm3, 3.5 kW, 4.7 hp, дължина на шината 18’’ - 45 cm, тегло 5.9 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

от  1.520,00 лв

1.440,00 лв

Цена 

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 372XP X-TORQ-18"
• Професионална "XP" Серия - Допълнителна мощност

• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво, увеличава мощността

• Air InjectionΤΜ - Ниски разходи за поддръжка

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите

• Smart Start® - Лесено стартиране

• Магнезиев картер - Осигурява дълъг експлоатационен живот

70.7 cm3, 4.1 kW, 5.5 hp, дължина на шината 45 cm, тегло 6.5 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване 1.390,00 лв

Цена 
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САМАР BALANCE FLEX 

АКСЕСОАРИ ЗА ПРЪТОВ 
МОТОРЕН ТРИОН

199,00 лв

Цена 

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 572XP AUTOTUNE-18"
• 12% по-голям режещ капацитет

• Добро съотношение мощност-тегло, на 6.6 кг отговарят 4.3kW

• Охлаждащ капацитет до 20% повече в сравнение с предишните поколения 
Хускварна триони

• Оптимизирано филтриране. Air Injection филтрира 98% от идващите прахови 
частици. 

• 10 пъти по-бърза настройка на гориво-въздушната смес.

70,7 cm3, 4,3 kW, 5.8 hp, дължина на шината 18"-45 см, тегло 6.6 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

ПРЪТОВ МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 525PT5S
• X-Torq® двигател - Осигурява ниска консумация на гориво, увеличава мощността

• Стоп ключ с автоматично връщане - Безпроблемно стартиране

• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

• Заден предпазител срещу удар

• Телескопична тръба - Телескопична функция за бързо регулиране на височината на рязане

25.4 cm³, 1 kW, 1.3 hp, обща дължина 3.97 m, тегло 7 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

1.700,00 лв

Цена 

1.350,00 лв

Цена 

НОВО!
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АКСЕСОАРИ

200,00 лв

Цена 

от  225,00 лв

ПАНТАЛОН CLASSIC 
(BR 44-64)

ЯКЕ CLASSIC

125,00 лв

Цена

90,00 лв

Цена 

от  100,00 лв

ГОРСКА КАСКА CLASSIC

РЪКАВИЦИ FUNCTIONAL СЪС ЗАЩИТА 
ОТ ТРИОН (NO. 8 / 9 / 10)

56,00 лв

Цена

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА PRO GOGGLES

43,00 лв

Цена

БОТУШИ СЪС ЗАЩИТА ОТ 
ТРИОН, CLASSIC 20

465,00 лв

Цена

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА 
CLEAR X / SUN X / YELLOW X

24,00 лв

Цена
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100% HUSQVARNA - 0% ГОРИВО
• Мощен мотор с висока производителност, равна на тази на 

бензиновите машини.
• Много ниски нива на шум и вибрации, които правят работата по-лека и 

по-малко смущаваща за околните.
• Икономия на средства, благодарение на нулевата консумация на 

гориво и минималните разходи за поддръжка.
• Природосъобразни и щадящи потребителя, поради нулевите емисии.
• Вашето "гориво" за години напред - акумулаторни батерии по 

последна технология, с дълга продължителност на работа и дълъг 

експлотационен живот. Взаимнозаменяеми между различните машини.

• Удължаване на времето за работа чрез избиране на режима SavE™ без 
това да се отразява върху мощността на мотора.

• Употреба на машините независеща от метеорологичните условия.
• Лесни за употреба. Използват един и същ вид клавиатура и се 

включват с натискането на един бутон.
• Безчетков мотор. Висока производителност и ниски разходи за 

поддръжка.

НОВА 
СЕРИЯ  

АКУМУЛАТОРНИ 
ПРОДУКТИ
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АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 120i-12"
• Лек и удобен акумулаторен трион

• Интуитивна клавиатура

• Режим SavE™ за по-дълга продължителност на работа

• Инерционна верижна спирачка

• Ергономична ръкохватка

36.5 V, дължина на шината 12' - 30 cm, 
тегло 3 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване 
**В цената са влючени акумолатор BLi20 и зарядно 
устройство QC80

АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 436Li-12”
• Функция SavE™ за максимална продължителност на работа

• Интуитивна клавиатура

• Обтягане на веригата без нужда от инструменти - Лесна поддръжка на шината 
и веригата

• Правилно разпределение на тежестта - Удобство при работа

• Безчетков мотор - Висока производителност / Ниски разходи за поддръжка

Максимална скорост на веригата 15 m/sec, 
дължина на шината 30 cm, тегло 2.7 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване
**В цената не са включени акумулатор и зарядно устройство

АКУМУЛАТОРЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 536Li XP®-14"
• Функция SavE™ - Максимална продължителност на работа

• Интуитивна клавиатура - Лесно управление

• Обтягане на веригата без нужда от инструменти - Лесна поддръжка 
на шината и веригата

• Правилно разпределение на тежестта - Удобство при работа

• Безчетков мотор - Висока производителност / Ниски разходи за поддръжка

Максимална скорост на веригата 20 m/sec, 
дължина на шината 14" - 35 cm, тегло 2.6 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване
**В цената не са включени акумулатор и зарядно устройство

800,00 лв

490,00 лв

Цена 120i-12 Kit**

Цена 120i-12* 

АКУМУЛАТОРЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН 
HUSQVARNA T536Li XP®-14"
• Функция SavE™ - Максимална продължителност на работа

• Интуитивна клавиатура - Лесно управление

• Обтягане на веригата без нужда от инструменти - Лесна поддръжка на шината 
и веригата

• Правилно разпределение на тежестта - Удобство при работа

• Безчетков мотор - Висока производителност / Ниски разходи за поддръжка

Максимална скорост на веригата 20 m/sec, 
дължина на шината 14" - 35 cm, тегло 2.4 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване
**В цената не са включени акумулатор и зарядно устройство

1.015,00 лв

Цена**

780,00 лв

Цена**

935,00 лв

Цена**
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АКУМУЛАТОРИ

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

Цена

BLi 10 235,00 лв
BLi 20 390,00 лв

Цена

QC80 120,00 лв
Цена

QC330 270,00 лв
QC500 360,00 лв

Цена

BLi 100 330,00 лв
BLi 200 460,00 лв

Цена

BLi 520X 1.950,00 лв
BLi 940X 2.900,00 лв

Цена

BLi 300 685,00 лв

АКУМУЛАТОРЕН ПРЪТОВ ТРИОН 
С ТЕЛЕСКОПИЧНА ДРЪЖКА 
HUSQVARNA 536LiPT5
• Функция SavE™ - Максимална продължителност на работа

• Интуитивна клавиатура - Лесно управление

• Максимално ниски нива на шум - Повече спокойствие за Вас и околните

• Безчетков мотор - Висока произведителност / Ниски разходи за поддръжка

• Ергономично оформени ръкохватки - По-малко натоварване за оператора

• Алуминиев вал - Ниско тегло

• Странично разположен обтегач на веригата

Максимална скорост на веригата 20 m/sec, 
обща дължина 2.50 - 4 m, дължина 
на шината: 10" - 25 сm, тегло 4.9 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване
**В цената не са включени акумулатор и зарядно устройство

АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА 
HUSQVARNA LC 141Li И LC 141VLi
• Лесна за стартиране и употреба акумулаторна косачка без нужда от гориво или 

кабели

• Функция SavE™ максимална продължителност на работа

• Сгъваема ръкохватка за лесно транспортиране и съхранение

• Централно регулиране на височината на косене

• Съвместима е с всички BLi-акумулатори на Husqvarna

Ширина на косене 41 cm
*В цената не са включени акумулатори зарядно 
устройство1.190,00 лв

Цена**

935,00 лв

1.015,00 лв

Цена LC 141Li*

Цена LC 141VLi*
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АКУМУЛАТОРНА МЕТЛА 
HUSQVARNA 536LiB И 436LiB
• Функция SavE™ - Максимална продължителност на работа

• Интуитивна клавиатура - Лесно управление

• Максимално ниски нива на шум - Повече спокойствие за Вас и околните

• Безчетков мотор - Висока производителност / Ниски разходи за поддръжка

• Стабилизатор на оборотите - Удобство при работа

• Функция Boost - Увеличаване на скоростта на въздуха - Висока мощност, там 
където е нужно

• Ергономично оформена ръкохватка - 
По-малко натоварване за оператора

Въздушен дебит 11.6 m³/min, скорост на 
въздуха 48 m/sec, тегло 2.4 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване
**В цената не са включени акумулатор и зарядно 
устройство

АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА 
ЗА ЖИВ ПЛЕТ 
HUSQVARNA 115iHD45
• Удобна и издръжлива акумулаторна ножица за жив плет

• Интуитивна клавиатура за сигурно и удобно стартиране

• Функция SavE™ - Максимална продължителност на работа

• Ергономична дръжка 

36 V, 45 cm, cкорост на рязане 
3000 рязания в минута, тегло 3.2 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване 
**В цената са включени акумулатор BLi10 и зарядно 
устройство QC80

429,00 лв

685,00 лв

Цена 115iHD45

Цена 115iHD45 Комплект**

720,00 лв

839,00 лв

Цена 436LiB**

Цена 536LiB**

АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА 
ЗА ЖИВ ПЛЕТ 536LiHD60X
• Функция SavE™ - Максимална продължителност на работа

• Мотор със здрава конструкция 

• Продължителна професионална употреба

• Интуитивна клавиатура - Лесно управление

• Максимално ниски нива на шум - Повече спокойствие за Вас и околните;

• Предавка от затворен тип  - Дълъг живот на машината;

• Правилнно разпределение на тежестта - Удобство при работа;

• Въртяща се задна ръкохватка - Лесно боравене 

Скорост на рязане 4000 рязания в минута 
Дължина на шината 60 cm, тегло 3.8 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване
**В цената не са включени акумулатор и зарядно 
устройство

880,00 лв

Цена**

АКУМУЛАТОРНА КОСА 
HUSQVARNA 536LiRX
• Функция SavE™ - Максимална продължителност на работа

• Безчетков мотор - Висока производителност / Ниски разходи за поддръжка

• Интуитивна клавиатура - Лесно управление

• Повдигнати ръкохватки - Оптимална работна позиция

• Тримерна глава с двустранно въртене - Улеснява работата при работа близо до 
препядствия

• Тримерна глава Tap & Go T25B - Лесно захранване с корда, без усилие

• Самар Balance 35 - Работа без умора

• Включва нож за трева с три зъба

Диаметър на косене 40 cm, тегло 3.8 kg*

*Тегло без акумулатор и режещо оборудване
**В цената не са включени акумулатор и зарядно 
устройство

830,00 лв

Цена**
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БАТЕРИЯ 436Li 436LiB 336LiC 115iL 115iHD45 120i LC 141VLi LC 141Li

ДЪРВОДЕЛСТВО КАСТРЕНЕ РЯЗАНЕ НА ДЪРВА ЛЕКА ТРУДНОСТ ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ ЛЕКА ТРУДНОСТ ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ КАСТРЕНЕ

BLi10 1 h 20 min 30 min 15 min 15 min 10 min 25 min 15 min 30 min 50 min — — 20 min

BLi20 2 h 40 min 1 h 5 min 30 min 35 min 20 min 50 min 30 min 1 h 1 h 35 min 35 min 25 min 30 min

BLi100 1 h 45 min 40 min 20 min 25 min 15 min 30 min 20 min 40 min 1 h 5 min — 20 min 25 min

BLi200 3 h 25 min 1 h 25 min 40 min 45 min 25 min 1 h 35 min 1 h 15 min 2 h 5 min 45 min 30 min 35 min

BLi300 6 h 10 min 2 h 30 min 1 h 10 min 1 h 20 min 50 min 1 h 50 min 1 h 5 min — — — 1 h 1 h 5 min

BLi520X 9 h 30 min 3 h 50 min 1 h 50 min 2 h 1 h 10 min 2 h 50 min 1 h 40 min 3 h 4 h 1 h 30 min — —

BLi940X 17 h 10 min 7 h 3 h 20 min 3 h 50 min 2 h 20 min 5 h 10 min 3 h 10 min 5 h 30 min 7 h 30 min 3 h — —

Посочена е максималната продължителност на работа при режим SavE™, вкл. времето за извършване на същинската работа и времето, необходимо за придвижване и обща поддръжка. Серия 500 - професионална употреба  
Серия 300/400 - полупрофесионални  Серия 100 - любителски клас

БАТЕРИЯ 536Li XP® T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX 536LiHE3/536LiHD70X/536LiHD60X 536LiBX*/536LiB

ДЪРВОДЕЛСТВО КАСТРЕНЕ РЯЗАНЕ НА 
ДЪРВА КАСТРЕНЕ ПРОЧИСТВАНЕ КАСТРЕНЕ ЛЕКА ТРУДНОСТ ПОВИШЕНА 

ТРУДНОСТ ЛЕКА ТРУДНОСТ ПОВИШЕНА 
ТРУДНОСТ ЛЕКА ТРУДНОСТ ПОВИШЕНА 

ТРУДНОСТ

BLi10 1 h 10 min 30 min 15 min 50 min 30 min 40 min 30 min 15 min 50 min 25 min 15 min 10 min

BLi20 2 h 25 min 1 h 25 min 1 h 40 min 1 h 5 min 1 h 30 min 1 h 5 min 30 min 1 h 35 min 50 min 30 min 15 min

BLi100 1 h 35 min 40 min 15 min 1 h 5 min 40 min 50 min 40 min 20 min 1 h 5 min 30 min 20 min 10 min

BLi200 3 h 5 min 1 h 15 min 35 min 2 h 10 min 1 h 25 min 1 h 55 min 1 h 25 min 40 min 2 h 5 min 1 h 35 min 20 min

BLi300 5 h 35 min 2 h 15 min 1 h 3 h 55 min 2 h 30 min 3 h 30 min 2 h 30 min 1 h 15 min 3 h 45 min 1 h 50 min 1 h 5 min 40 min

BLi520X 8 h 40 min 3 h 30 min 1 h 30 min 6 h 3 h 50 min 5 h 20 min 3 h 50 min 1 h 50 min 5 h 50 min 2 h 50 min 1 h 40 min 1 h

BLi940X 15 h 40 min 6 h 20 min 2 h 50 min 11 h 7 h 9 h 40 min 7 h 3 h 30 min 10 h 30 min 5 h 10 min 3 h 10 min 1 h 50 min

БАТЕРИЯ/ЗАРЯДНО QC500 QC330 QC80 QC80F

НИВО НА ЗАРЕЖДАНЕ НИВО НА ЗАРЕЖДАНЕ НИВО НА ЗАРЕЖДАНЕ НИВО НА ЗАРЕЖДАНЕ

80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100%

BLi10 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min 50 min 1 h 10 min

BLi20 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi100 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min 1 h 5 min 1 h 25 min

BLi200 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 min 2 h 40 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi300 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 min 4 h 4 h 20 min

BLi520X 55 min 1 h 20 min 1 h 30 min 1 h 55 min 6 h 30 min 8 h 30 min 6 h 30 min 8 h 30 min

BLi940X 1 h 25 min 2 h 25 min 2 h 30 min 3 h 25 min 10 h 40 min 11 h 50 min 10 h 40 min 11 h 50 min

ВРЕMЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ БАТЕРИИ С РАЗЛИЧНИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА
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МОТОРНА МЕТЛА HUSQVARNA 525ΒΧ
• X-Torq®

• Low Vib®

• Автоматичен старт/стоп ключ 

• Cruise Control - Регулиране на въздушния поток

25.4 cm³, 13 m³/min, 86 m/sec, тегло 4.3 kg*

*Тегло без гориво

Автоматично връщане на start/stop ключа

Двигател  X-Torq®

Тръбата, от която излиза въдуха и ръкохватката са 
разположени на една линия, така че да се сведат 
до нула ротационните сили

Регулируема дължина на тръбата

Стабилизатор на оборотите за по-лесна употреба Омекотена ръкохватка

Антивибрационна 
система LowVib®

Леснодостъпни контроли 
за управление

Система за лесно 
стартиране Smart Start®

599,00 лв

Цена 

МОТОРНА МЕТЛА И МОТОРНА 
МЕТЛА-ЛИСТОСЪБИРАЧ 125B & 125BVx
125B
• Автоматичен старт/стоп ключ

• Централизиран въздушен поток

• Cruise Control 
 

28 cm³, 12 m³/min, 76m/sec, 
тегло 4.3 kg*

*Тегло без гориво

125BVX
• Smart Start®, автоматичен старт/стоп ключ

• Режим на засмукване

• Функция за мулчиране

• Централизиран въздушен поток

• Cruise Control

28 cm³, 12 m³/min, 76 m/sec, 
тегло 4.4 kg*

Предлага се и с плосък накрайник 
за по-висока скорост на въздуха

Тръбата, от която излиза въдуха и 
ръкохватката са разположени на 
една линия, така че да се сведат 
до нула ротационните сили

Функция засмукване с ножове за 
раздробяване на влизащия в колектора 
материал (125BVx)

Комплект за засмукване
(125BVx)

Стабилизатор на оборотите за по-лесна употреба

Система за лесно стартиране 
Smart Start®

от  650,00 лв

619,00 лв

125BVX 

от  499,00 лв

459,00 лв

Цена 125Β 
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НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ HUSQVARNA 122HD60
• Лека ножица за жив плет Smart Start

• Стоп ключ с автоматично връщане

• Двигател с ниско ниво на шум

• Low Vib

• Регулируем ъгъл на задната ръкохватка

21.7 cm³, 0.6 kW, дължина на шината 59 cm, тегло 4.9 kg*

*Тегло без гориво

МОТОРНА МЕТЛА HUSQVARNA 570ΒΤS
• Мощна моторна метла с X-Torq двигател

• Low Vib

• Регулируеми ръкохватки

• Cruise Control

65.6 cm³, 22 m³/min, 105,6 m/sec, тегло 11.1 kg*

*Тегло без гориво

585,00 лв

Цена 

1.300,00 лв
Цена 

С ГАРАНЦИЯ ОТ АГРОЛАНД-БЪЛГАРИЯ АД www.husqvarna.com/bg16



МОТОРНА КОСА HUSQVARNA 128R
• Smart Start®

• Стандартен двоен самар

• Регулируема ръкохватка

• Двигател E-TECH® II 

28 cm³, 0.75 kW, тегло 5 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРНА КОСА HUSQVARNA 545RX
• Машина за продължителна работа

• Oтлична маневреност

• Висока и регулируема ръкохватка

• Двигател X-Torq®

• Ергономичен самар Balance X

45.7 cm³, 2.1 kW, тегло 8.9 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРНА КОСА HUSQVARNA 135R
• Smart Start®

• Стандартен двоен самар

• Регулируема ръкохватка

• Двигател X-Torq® 

34.6 cm³, 1.4 KW, тегло 6.8 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРНА КОСА HUSQVARNA 545FR
• Smart Start®

• Ергономичен самар Balance X

• Регулируема ръкохватка

• Двигател X-Torq®

45.7 cm³,2.1 KW, тегло 8.5 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване

550,00 лв

Цена

1.410,00 лв

Цена

1.499,00 лв

Цена

940,00 лв

Цена
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Представяме Bи роботизираната косачка Husqvarna Automower®, 
която може да покрие нуждите и на най-капризните ... градини!  

На цена от 2.540 лв.*

Система позволява машината да забавя своя 
ход, когато е в опасна близост до препядствия, 
като така избягва сблъсъци.

Гъвкав предпазител не позволява 
гладката повърхност на машината 
да се одраска от евентуални 
сблъсъци.

Въртящите се остриета косят гладко 
тревата, без да я нараняват.

Много висок капацитет на косене, който позволява 
поддържането на тревна площ до 5000 m2 ако машината 
работи 24 часа на ден / 7 дни в седмицата, или минимално 
кратко време за окосяване, ако работи върху малки терени.

GPS навигация гарантира равномерни 
резултати на косене дори в градини 
със сложен контур.

Изключотелно ниски нива на шум, благодарение на 
свръх безшумния мотор.

Изключителни резултати
Три здрави остриета с форма на бръснач осигуряват чист ре-
зултат на косене. Малките парченца окосена трева са идеален 
фертилизатор, резултатът е изключително добро окосяване, без 
плевели и с по-малък разход на енергия. И всичко това, без да се 
налага да събирате и изхвърляте окосената трева.

Доволни съседи
Роботизираната косачка е природосъобразна. Тя се захранва 
от акумулатор, не излъчва преки вредни емисии и е безшумна. 
Ще работи във вашата градина, без съседите дори да разберат.

Инсталирайте и забраветe
Роботизираните косачки Automower®  на Husqvarna са снабдени 
с усъвършенствани технологични решения, така че да предло-
жат максимална надеждност, качество и резултати на косене. 
Това означава самостоятелна работа и минимална нужда от 
поддръжка.

Адаптира се към темповете 
на растеж на тревата
Роботизираните косачки Automower®, които са снабдени с 
таймер за времето, автоматично увеличават времето за косене 
в периодите на бързи темпове на растеж на тревата. В сухо или 
слънчево време Husqvarna Automower® съкращава времето за 
косене, което намалява износването, както на косачката, така и 
на градината.

Безпроблемно функциониране
Вградената GPS система, позволява на роботизираните косачки 
Automower на Husqvarna да "знаят" кои участъци от градината 
вече са обработили, гарантирайки така изключителни резулта-
ти на косене.

Настройте часовете за работа
Предварително програмиране - решението кога и колко точно 
да работи роботизираната косачка - денонощно или 7 дни в сед-
мицата, е изцяло Ваше!
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ГРАДИНСКИ ТРАКТОР HUSQVARNA TC 130
• Мощен трактор с вграден кош за трева

• Хидростатична трансмисия, задвижвана с педал

• Индикатор за акумулатора с изход за зарядно устройство

• Изпразване на коша за трева директно от мястото на водача

• Стартиране без дросел

• Лесно стартиране

• Широка гама от аксесоари

• Целогодишна употреба 

Briggs & Stratton 6.3 kW при 2600 rpm, ширина на косене 77 cm

4.500,00 лв

Цена 

ГРАДИНСКИ ТРАКТОР HUSQVARNA TC 38
• Мощен трактор с вграден кош за трева

• Механична скоростна кутия 6+1

• Индикатор за акумулатора с изход за зарядно устройство

• Изпразване на коша за трева директно от мястото на водача

• Стартиране без дросел

• Лесно стартиране

• Широка гама от аксесоари

• Целогодишна употреба 

Briggs & Stratton 5.7 kW при 2600 rpm, ширина на косене 97 cm

4.500,00 лв

Цена 

ГРАДИНСКИ ТРАКТОР HUSQVARNA TC 142T
• Трактор с голям капацитет

• Подходящ за големи и средно-големи тревни  площи

• Хидростатична трансмисия, управлявана с педал

• Удобно регулиране на височината на косене

• Широка гама от аксесоари

• Целогодишна употреба

• Индикатор за акумулатора с изход за зарядно устройство

Briggs & Stratton V-Twin 11.1 kW при 2600 rpm, хидростатична трансмисия, 
ширина на косене 107 cm 6.500,00 лв

Цена 
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СНЕГОРИН HUSQVARNA ST230P
• Двустепенна система - осигурява лесно и ефективно почистване на снега.

• Усилвател на управлението - Съществува възможност да изключите блокировката 
на диференциала и да изберете, кое колело ще е движещо.  

• Електрически стартер - Свържете към мрежата и стартирайте двигателя като 
натиснете бутона.

• Гуми с грайфер X-trac за отлично сцепление.

• LED светлини.

• Нагреваеми ръкохватки.

Двигател Loncin 291 cm3, 7.2 kW, 9.6 hp зa 3.600 rpm, работна ширина 76 cm, 
диаметър на шнека 30.5 cm

СНЕГОРИН HUSQVARNA ST224
• Двустепенна система - осигурява лесно и ефективно почистване на снега.

• Електрически стартер - Свържете към мрежата и стартирайте двигателя като 
натиснете бутона.

• Гуми с грайфер X-trac за отлично сцепление.

• LED светлини.

• Нагреваеми ръкохватки.

Двигател Loncin 208 cm3, 4.7 kW, 6.3 hp зa 3.600 rpm, работна ширина 61 cm, 
диаметър на шнека 30.5 cm

КУЛТИВАТОР HUSQVARNA TF 335
• Ергономична дръжка с лесно достъпни бутони за контрол

• Подобрена ергономичност, резултат от вертикалното и хоризонтално регулиране

• Сгъваемо кормило за лесно съхранение и транспортиране

• Предпазва растенията извън зоната на работа, благодарение на предпазителите

• Улеснено придвижване благодарение на транспортното колело

• Предлагат се плуг и метални колела като аксесоари

Двигател Briggs & Stratton 208 cm3 , 4.5 kW, 3300 rpm, работна ширина 80 cm, 
диаметър на острието 32 cm 1.320,00 лв

Цена 

2.830,00 лв

Цена 

4.130,00 лв

Цена 
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АКСЕСОАРИ

БРАДВА ЗА РАБОТА В ГОРАТА 65 CM БРАДВА-ЧУК 80 CМ

152,00 лв

Цена 

БРАДВА ЗА КЪMПИНГ 37.5 CM

78,00 лв

Цена 

СЕШОАР ЗА БОТУШИ И ОБУВКИ

40,00 лв

Цена 

РЪКАВИЦИ CLASSIC LIGHT (NO. 8 / 9 /10)РЪКАВИЦИ CLASSIC (УНИВЕРСАЛЕН РАЗМЕР)

30,00 лв

Цена 

28,00 лв

Цена 

АНТИФОНИ GARDENER С ВИЗЬОР АНТИФОНИ GARDENER БЕЗ ВИЗЬОР

28,00 лв

Цена 

59,00 лв

Цена 

СГЪВАЕМ ТРИОН 18 И 22 СМ. ТРИОН 24 И 30 СМ.

35,00 лв

Цена 22 cm 

42,00 лв

Цена 30 cm 

29,00 лв

Цена 18 cm

39,00 лв

Цена 24 cm

120,00 лв

Цена 
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ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 345C
• Укрепен дизайн с метална помпа и големи колела

• Шарнирно съединение, дълъг маркуч и бърза връзка

Mакс. налягане 145 бара, дължина на маркуча 8м, дължина на захранващия 
кабел 5м, макс впусквателна температура 40OC, Moщност 2400W

НОВО!

ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 125
• Най-компактната ни водоструйка

• Две въртящи се функции за настройка на дюзата и бърза връзка

• Макарата на маркуча и захранващия кабел се съхраняват на машината

• Металната помпа осигурява надеждна работа

• Включени са две дюзи и разпръсквач за пяна

Mакс. налягане 125 бара, дължина на маркуча 7м, дължина на захранващия 
кабел 5м, макс впусквателна температура 40OC, Moщност 1500W

НОВО!

295,00 лв

Цена 

559,00 лв

Цена 

ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 235
• Две въртящи се функции за настройка на дюзата и бърза връзка

• Макарата на маркуча и захранващия кабел се съхраняват на машината

• Металната помпа осигурява надеждна работа

Mакс. налягане 135 бара, дължина на маркуча 8м, дължина на захранващия 
кабел 5м, макс впусквателна температура 40OC, Moщност 1800W

НОВО!

369,00 лв

Цена 
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НОВО!

ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 450
• Укрепен дизайн с месингова глава на помпата

• Целенасочен дизайн (дълъг маркуч със стоманена армировка) с висока 
издръжливост и лесно боравене

• Контрол на налягането. Функцията се поддържа при използване на различни дюзи 
и аксесоари

Mакс. налягане 150 бара, дължина на маркуча 13м, макс впусквателна 
температура 40OC, Moщност 2900W

ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 350
• Максимално почистване с минимална употреба на вода

• Наистина високопроизводителна машина за отлични резултати и надеждна работа

• Индукционния мотор и металната помпа осигуряват надеждна работа

• Лесно пренасяне благодарение на алуминиевата дръжка

Mакс. налягане 150 бара, дължина на маркуча 9м, макс впусквателна 
температура 40OC, Moщност 2100W 669,00 лв

Цена 

1.100,00 лв

Цена 

НОВО!

ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 360
• Две въртящи се функции за настройка на дюзата и бърза връзка

• Макарата на маркуча и захранващия кабел се съхраняват на машината

• Металната помпа осигурява надеждна работа

Mакс. налягане 160 бара, дължина на маркуча 10м, дължина на захранващия 
кабел 5м, макс впусквателна температура 40OC, Moщност 2300W 799,00 лв

Цена 

НОВО!
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МАСЛА

МИНЕРАЛНО МАСЛО ЗА 
ВЕРИГА 1 LT
Минерално масло за веригата с добавено адхезиево 
вещество за високооборотни резачки. Минималното 
износване на вериги и шини може да бъде 
гарантирано поради добавките, които подобряват 
смазването. Благоприятният вискозитет улеснява 
универсално използване през лятото и през зимата, 
дори при екстремни температури.

VEGOIL 1 LT
Масло за веригата на растителна основа, което 
е внимателно разработено от Husqvarna за 
предоставяне на високо ефективно, екологично 
смазване. Биоразградимо и икономически изгодно 
- изисква се до 40% по-малко петрол, отколкото 
с обикновените масла. Почиства се с обикновени 
препарати.

8,00 лв

Цена

13,50 лв

Цена

МАСЛО XP СИНТЕТИЧНО 
1LT
Новото двутактово масло ХР от Husqvarna е разработено 
за работа при големи натоварвания и високи обороти 
на двигателя. То е пълна синтетика и е биоразградимо 
(64% acc OESD301B). Разработено с нов пакет добавки, 
които осигуряват отлично мазане и по-малко отлагания 
върху буталото и в картера, в сравнение с маслата от 
други производители. Съвместимо с всички продукти 
на Хускварна и по-специално при двигатели с работен 
обем по-голям от 55 cm³.

4T МАСЛО SAE 30 
0,6 LT
Висококачествено четиритактово масло за 
косачки. Перфектна защита на двигателя.

39,00 лв

Цена

8,00 лв

Цена

ДВУТАКТОВО МАСЛО LS +
Маслото Low Smoke+ е полусинтетично. То отделя 
много малко дим и има изключително добри смазочни 
качества при детайли от двигателя подложени на 
високо натоварване като например лагера на биелата.

Препоръчително е да се използва за двутактови 
двигатели с работен обем до 55 cm3. Значително 
ниските емисии на дим и намалява температурата на 
двигателя, което удължава живота му.

67,00 лв

Цена 4lt 

20,50 лв

Цена 1lt 

4,00 лв

Цена 0,1lt 

ДВУТАКТОВО МАСЛО HP
Маслото е предвидено за най-тежките условия за 
работа на моторните триони. Формулата му позволява 
добра работа с нискокачествени бензини. Внимателно 
подбраните висококачествени добавки, поддържат 
двигателя чист и с по-малко отлагания върху цилиндъра, 
буталото, картера и ауспух.

16,50 лв

Цена 1lt 

3,50 лв

Цена 0,1lt 

ТУБА 15 LT
КОМБИНИРАНА ТУБА 
6 LT - 2.5 LT

69,00 лв

Цена 

99,00 лв

Цена 
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ПОДДЪРЖАЙТЕ ВЕРИГАТА 
ДОБРЕ СМАЗАНА
Употребата на отпадъчно масло може да 
бъде опасно за Вас и да повреди машина-
та. Поради лошото смазване на веригата, тя 
може да заседне в шината, което да доведе 
до нараняване на оператора и до повреда 
на машината. Маслата за верига на Хусква-
рна прилепват към веригата и не се отделят 
от нея, когато тя се върти около шината. Това 
запазва характеристиките им по-дълго.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
Въздушният филтър трябва да бъде по-
чистван редовно за да се премахне праха 
и мръсотията и съответно, да се избегне 
ненужното износване на  частите на двига-
теля. Въздушен филтър, който е бил в упо-
треба дълго време не може да бъде напъл-
но почистен, затова трябва да се подменя 
периодично, ако е повреден трябва да се 
смени веднага. 

СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Когато приключите с рязането на дърва и 
няма да използвате моторния трион опре-
делено време, трябва да изпразните резер-
воара и да стартирате триона без натовар-
ване, на ниски обороти, докато се изразходи 
остатъчното гориво. Това ще предотврати 
увреждането на карбуратора и горивната 
система.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ПОДХОДЯЩО 
СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСТА 
МАСЛО КЪМ БЕНЗИН
За най-добри резултати при работа, използ-
вайте двутактово масло за двигатели на 
Хускварна, което е специално разработено 
за високооборотни, двутактови двигатели с 
въздушно охлаждане. С нулеви остатъци от 
горенето, висококачественото масло удъл-
жава живота на Вашата машина.

НЕЗАТОЧЕНА ВЕРИГА
Никога не работете със затъпена верига. 
Когато веригата е захабена, стърготините 
ще са ситни, във формата на прах. Рязането 
с тъпа верига води до по-голям разход на 
гориво и прекомерно износване. За щастие 
лесно можете да избегнете това, като ре-
довно и правилно заточвате веригите си с 
Шаблоните за заточване на Хускварна. Вре-
ме е да смените веригата, когато най-дъл-
гата част от режещия зъб е по-малка от 4 
милиметра или ако откриете пукнатини.

ПОЛЕЗНИ 
СЪВЕТИ
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39,80 лв

Цена 

ИГРАЧКА МОТОРЕН 
ТРИОН СЪС ЗВУК И 
ДВИЖЕЩА СЕ ВЕРИГА

ИГРАЧКА МОТОРНА МЕТЛА 
С РЕАЛИСТИЧЕН ЗВУК

55,10 лв

Цена 

56,25 лв

Цена 

ИГРАЧКА ХРАСТОРЕЗ 
СЪС ЗВУК И КОРДА 
КОЯТО СЕ ВЪРТИ И СВЕТИ

56,00 лв

Цена 

55,10 лв

Цена 

ИГРАЧКА КОСАЧКА

ИГРАЧКА НОЖИЦА ЗА 
ЖИВ ПЛЕТ СЪС ЗВУК И 
ДВИЖЕЩИ СЕ КОМПОНЕНТИ

153,07 лв

Цена

59,00 лв

Цена

153,07 лв

Цена

МЪЖКИ ТЕРМО 
ЕЛЕК С ПЛЕТЕНО 
ЛОГО И НАДПИС 
HUSQVARNA® НА 
ГЪРДИТЕ 

ДАМСКИ ТЕРМО 
ЕЛЕК С ПЛЕТЕНО 
ЛОГО И НАДПИС 
HUSQVARNA® НА 
ГЪРДИТЕ РАНИЦА

ТЕНИСКА С ГОЛЯМО 
ЛОГО HUSQVARNA®

ТЕНИСКА С ГОЛЯМО 
ЛОГО RWYR 

ДАМСКO ЗИМНО ЯКЕ  
HUSQVARNA®

21,43 лв

Цена

24,48 лв

Цена

204,10 лв

Цена

204,10 лв

Цена

204,10 лв

Цена

ВЕТРОУСТОЙЧИВО, 
НЕПРОМОКАЕМО 
ДАМСКO ЯКЕ 
HUSQVARNA® ОТ 
ПОЛИЕСТЕР С ЛОГО 
И НАДПИС ВЪРХУ 
ГЪРДИТЕ

МЪЖКO ЗИМНО 
ЯКЕ HUSQVARNA®

ВЕТРОУСТОЙЧИВО, 
НЕПРОМОКАЕМО 
МЪЖКO ЯКЕ 
HUSQVARNA® ОТ 
ПОЛИЕСТЕР С ЛОГО 
И НАДПИС ВЪРХУ 
ГЪРДИТЕ

204,10 лв

Цена

РАБОТАТА СТАВА 
ИГРА
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SМART START®
Двигателят и стартерът са констру-
ирани по такъв начин, че машината 
стартира бързо и с минимални уси-
лия. Съпротивлението на стартерно-
то въже е намалено с 40%.

LOW VIB®
Ефективни тампони, абсорбиращи 
вибрациите и щадящи ръцете на 
оператора.

AFTECH™
Косилния апарат, ножовете и ръкава 
са проектирани така, че да предот-
ставят оптимална въздушна струя и 
скорост на въздуха, постигайки така 
оптимални резултати на събиране. 
По време на събирането, колекторът 
се пълни до максимално ниво, което 
означава по-малко прекъсвания на 
работата за изпразването му.

САМОХОД 
AUTOWALK™ 2
Регулирането на скоростта се из-
вършва от който и да е от двата лос-
та, Това гарантира ергономичност и 
улеснява, косенето около препят-
ствия, тъй като Ви дава възможност 
да управлявате с лява или с дясна 
ръка.

AUTOTUNE™
AutoTune дава оптимално ниво на 
работа чрез автоматичното регули-
ране на двигателя. Не е нужно до-
пълнително време за регулиране 
на карбуратора. AutoTune регулира 
машината при използване на раз-
личен бензин, надморска височина, 
влажност, температура и състояние 
на филтъра

REVBOOST™
Позволява бързо ускорение и по-ви-
сока скорост на веригата, за опти-
мални резултати. Осигурява по-бър-
зата, по-плавна и по-лесна работа 
на моторния трион и не позволява на 
веригата да се впива в дървото.

AIR INJECTION™
Система за центробежно пречиства-
не на въздуха, увеличаване на ин-
тервалите между почистванията на 
въздушния филтър и намаляване на 
износването.

E - SERIES
С моделите от Серия-Е се борави из-
ключително лесно, благодарение на 
предимствата, които предлага сис-
темата за лесно стартиране Smart 
Start и  обтегача на веригата, за който 
не са необходими инструменти.

X-TORQ® 
Нашата патентована X-Torq® технология на двигателя 
използва чист въздух вместо смес въздух-гориво за 
пречистване на изгорелите газове. Резултатът е 20% 
по-ниска консумация на гориво и до 75% редуцирано 
ниво на вредни емисии, които отговарят на най-
стриктните изисквания за опазване на околната среда.

УНИКАЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Ние сме тези, които можем 
да обслужим твоята машина 
Husqvarna, така както заслужава

Пълната гама от продукти на Husqvarna е представена в нашия каталог. Попитайте за списък на продукти от най-близкия магазин на Husqvarna или направете вашата поръчка по електронен път на HYPERLINK”мailto:info@agroland.eu” 
www.agroland.eu Нашето удоволствието да Ви обслужваме! Попитайте партньорите на Husqvarna да Ви попълнят гаранционна карта на машината ви. Всички цени в тази брошура са с включен ДДС 20%. Компанията Агроланд-България 

АД не носи отговорност за печатни грешки. Husqvarna постоянно усъвършенства своите продукти и си запазва правото да променя без предупреждение дизайна, спецификациите и оборудването им. 
Всички машини с движещи се части могат да бъдат опасни, ако не се спазват правилата за работа с тях. Винаги внимателно четете инструкциите eксплоатация и поддръжка на потребителя, преди да използвате която и да е машина. 

Всички цени са препоръчителни продажни цени.

2 години гаранция ЗА ВСИЧКИ МАШИНИ НА HUSQVARNA

AΓΡΟΛΑΗД - БЪЛГАРИЯ AД
1700 София, ул. 8-ми Декември 13, офис 5  |  Tелефон: +359 246 66 910 - Факс: +359 246 66 914  |  info@agroland.eu

www.agroland.eu

Ние имаме know-how и опит. От 56 години работим 
и познаваме много добре продуктите на Husqvarna. 
Изграждаме стабилни отношения на взаимно доверие 
с партньорите и клиентите си (в дългогосрочен 
план.)Инвестираме във високотехнологичен и 
професионален сервиз, за да Ви осигурим дълъг 
живот и правилно функциониране на машините ни.   
Разполагаме с пълната гама оригинални резервни 
части на Husqvarna. Използвайки оригиналните 

резервни части на Husqvarna, можете да бъдете 
винаги сигурни, че машината Ви работи оптимално 
с необходимият капацитет. В продължение на 
много години ще се наслаждавате на максимална 
производителност, лесна работа, икономия на време 
и пари.
Мрежата ни от над 150 избрани партньора в цялата 
страна са обучени за правилната поддръжка и ремонт 
на машините на Husqvarna. За да сте сигурни, че 

Вашите машини се поддържат в добро състояние, 
използват се оригинални резервни части, винаги се 
обръщайте към оторизираните дилъри на Husqvarna с 
оригиналната гаранция на Агроланд-България АД. 

*За любителска употреба

Внимание! Оригинални продукти на Husqvarna се продават само от оторизирани дистрибутори на Husqvarna.*

Copyright © 2017 Husqvarna AB (обн). Всички права запазени. Husqvarna и други продукти и игрални марки са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на Husqvarna AB (обн), 
както показват на www.husqvarna.com (под търговски марки).
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