
МОТОРЕН ТРИОН  
HUSQVARNA 120 MARK II - 14"

Цена 319,00 лв.
от 379,00 лв.

• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-евтина поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността
• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

■	■	 38. cm3

■	■	 1.4 kW
■	■	 1.9 hp
■	■	 дължина на шината 35 cm
■	■	 тегло 4.85 kg*



МОТОРНИ ТРИОНИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 130-14"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-евтина поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността
• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането  

		■■ 39 cm3

		■■ 1.5 kW
		■■ 2 hp
		■■ дължина на шината 14“-35 cm
		■■ тегло 4.7 kg* Цена 415,00 лв.

от 445,00 лв.

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 135 MARK ΙΙ-14’’
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-евтина поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността
• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането
• Smart start® - намалява усилието при стартиране

		■■ 40.9 cm3

		■■ 1.6 kW 
		■■ 2.15 hp
		■■ дължина на шината 14“-35 cm
		■■ тегло 4.7 kg* Цена 499,00 лв.

ПОДАРЪК
верига 

HUSQVARNA X-CUT 
S93G 52 ПЕТИ  

на стойност
23,00 лв. 

ПОДАРЪК
верига 

HUSQVARNA X-CUT 
S93G 52 ПЕТИ  

на стойност
23,00 лв. 
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МОТОРНИ ТРИОНИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

Цена 559,00 лв.
от 630,00 лв.

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

малко вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - 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*

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

вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - 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* Цена 619,00 лв.

от 725,00 лв.

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.

LOWVIB®

Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите и 
щадящи ръцете на оператора.

ИНЕРЦИОННА СПИРАЧКА
Ефективна инерционна спирачка на веригата.

ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ
Подкачващата горивна помпа улеснява 
стартирането.
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МОТОРНИ ТРИОНИ

Цена 629,00 лв.
от 790,00 лв.

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

вредни емисии, увеличава мощността
• Air injection™ - 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*

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 450-18"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни 

емисии, увеличава мощността
• Air injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-

икономичн 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* Цена 699,00 лв.

от 870,00 лв.

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.

LOWVIB®

Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите и 
щадящи ръцете на оператора.

ИНЕРЦИОННА СПИРАЧКА
Ефективна инерционна спирачка на веригата.

ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ
Подкачващата горивна помпа улеснява 
стартирането.

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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МОТОРНИ ТРИОНИ

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
		■■ дължина на шината 18’’ - 45 cm
		■■ 5.8 kg*

МОТОРЕН ТРИОН HUSQVARNA 545 MARK II-18"
• X-CUT™ верига и X-FORCE™ шина – уникална производителност
• Оптимизирани характеристики - на софтуера на модула на запалване AutoTune™ и 

калибрирането на карбуратора 
• Повишен капацитет на охлаждане - чрез оптимизиран въздушен поток през 

двигателя

		■■ 50.1 cm3

		■■ 2.7 kW
		■■ 3.6 hp
		■■ дължина на шината 18"-45 см
		■■ тегло 5.3 кг*

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

Цена 1099,00 лв.
от 1199,00 лв.

Цена 940,00 лв.

По-широк отвор за 
изхвърляне на дървесината

Гайки прикрепени към 
капака

Въздушен филтър 
за най-тежките 
условия

Маркировка за 
поваляне

Леснодостъпен 
Auto Tune модул

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло LS+  

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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МОТОРНИ ТРИОНИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

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 Injection™ - 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*

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

мощността
• Air Injection™ - Ниски разходи за поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Магнезиев картер - Осигурява дълъг експлоатационен живот

		■■ 70.7 cm3

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

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 кг*

Цена 1190,00 лв.
от 1295,00 лв.

Цена 1190,00 лв
от 1300,00 лв.

Цена 1580,00 лв.

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло XP  

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло XP  
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МОТОРНИ ТРИОНИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 550XP MARK II AUTOTUNE-15"
• Husqvarna 550 XP® е разработен за професионални секачи. Със своя 

революционен дизайн и голяма мощност, моторният трион е готов за 
пълноценна работа. 

• Нашият уникален X-Torq® двигател предоставя повече мощност там, където 
се нуждаете, намален разход на гориво с 20% и 75% по-малко вредни 
емисии в атмосферата. 

• RevBoost™ осигурява голяма скорост на веригата за бързо рязане на клони.
• Видимо ниво на горивото.

		■■ 50.1 cm3

		■■ 3 kW
		■■ 4 hp
		■■ дължина на шината 15" - 38cm
		■■ тегло 5,3 kg*

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 Injection™
• Ниски разходи за поддръжка

		■■ 59.8 cm3

		■■ 3.5 kW
		■■ 4.7 hp
		■■ дължина на шината 18’’ - 45 cm
		■■ тегло 6.1 kg*

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 372XP X-TORQ-18"
• Професионална "XP" Серия - Допълнителна мощност
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво, увеличава мощността
• Air Injection™ - Ниски разходи за поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Магнезиев картер - Осигурява дълъг 

експлоатационен живот

		■■ 70.7 cm3

		■■ 4.1 kW
		■■ 5.5 hp
		■■ дължина на шината 18" - 45cm
		■■ тегло 6.6 kg*

HOBO

Цена 1385,00 лв.

Цена 1420,00 лв.

Цена 1270,00 лв
от 1550,00 лв.

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло XP  

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло XP  
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МОТОРНИ ТРИОНИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРЕН ТРИОН 
HUSQVARNA 390XP-24"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко 

вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, 

по-икономична поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите

		■■ 88 cm3

		■■ 4.8 kW
		■■ 6.5 hp
		■■ дължина на шината 24" - 60 cm
		■■ тегло 7.1 kg* Цена 1850,00 лв.

АКСЕСОАРИ ЗА ПРЪТОВ 
МОТОРЕН ТРИОН

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
		■■ 1.35 hp
		■■ обща дължина 3.97 m
		■■ тегло 7 kg*

BALANCE FLEX

Цена 199,00 лв.Цена 1190,00 лв.
от 1350,00 лв.

РАЗЦЕПВАЩА 
БРАДВА 2.6  КГ

КЪМПИНГ 
БРАДВА 0.6 КГ

УНИВЕРСАЛНА 
БРАДВА 1.25 КГ

Цена 
179,00 лв.

Цена 
69,00 лв.

Цена 
119,00 лв.

MADE IN 
GERMANY

MADE IN 
GERMANY

MADE IN 
GERMANY

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло XP  
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МОТОРНИ ТРИОНИ

*** В цената не са включени акумулатор и зарядно устройство

330i-12” АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН
• Интуитивна клавиатура
• Режим SavE™ за по-дълга продължителност на работа
• Обтегач на веригата без употреба на инструменти
• Мощни литиево йонни батерии

		■■ 36 V
		■■ дължина на шината 12”-30 cm
		■■ тегло 2.7 kg*

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 V
		■■ дължина на шината 12" - 30 cm
		■■ тегло 3 kg*

120i-12" KIT  (В цената са 
влючени акумулатор BLi20 и 

зарядно устройство QC80)

120i-12" Цена*** 490,00 лв.
Цена 680,00 лв.

от 800,00 лв.

535iXP - 14" АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН
• Интуитивна клавиатура
• Режим SavE™ за по-дълга продължителност на работа
• Стабилизирани гайки на водещата шина
• Мощни литиево йонни батерии

		■■ 36 V
		■■ дължина на шината 14”-35 cm
		■■ тегло 2.6 kg*

T535iXP - 14" АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН
• Интуитивна клавиатура
• Режим SavE™ за по-дълга продължителност на работа
• Стабилизирани гайки на водещата шина
• Мощни литиево йонни батерии

РЕЦИКЛИРАНЕ
Върнете стария 

бензинов трион и
спестете 120 лв.

РЕЦИКЛИРАНЕ
Върнете стария 

бензинов трион и
спестете 15% за 
акумулаторен.

РЕЦИКЛИРАНЕ
Върнете стария 

бензинов трион и
спестете 15% за 
акумулаторен.

РЕЦИКЛИРАНЕ
Върнете стария 

бензинов трион и
спестете 15% за 
акумулаторен.

QC 80

BLi 20

QC 330

BLi 300

QC 330

BLi 300

QC 330

BLi 300

Цена*** 1500,00 лв
от 1765,00 лв.

Цена*** 1653,00 лв
от 1945,00 лв.

Цена*** 1670,00 лв
от 1965,00 лв.		■■ 36 V

		■■ дължина на шината 14”-35 cm
		■■ тегло 2.4 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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МОТОРНИ ТРИОНИ

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

530iP4 AКУМУЛАТОРЕН ПРЪТОВ ВЕРИЖЕН 
ТРИОН
• Интуитивна клавиатура
• Режим SavE™ за по-дълга продължителност на работа
• Мощни литиево йонни батерии

		■■ 36 V
		■■ дължина на шината 10”-25 cm
		■■ тегло 3.4 kg*                

530iPТ5 AКУМУЛАТОРЕН ТЕЛЕСКОПИЧЕН 
ВЕРИЖЕН ТРИОН
• Интуитивна клавиатура
• Режим SavE™ за по-дълга продължителност на работа
• Мощни литиево йонни батерии
• Кука за прикачване

		■■ 36 V
		■■ дължина на шината 10”-25 cm
		■■ тегло 4.9 kg*

Цена*** 1050,00 лв. Цена*** 1230,00 лв.

115iPT4 AКУМУЛАТОРЕН ТЕЛЕСКОПИЧЕН 
ВЕРИЖЕН ТРИОН
• Интуитивна клавиатура
• Режим SavE™ за по-дълга продължителност на работа
• Стабилизирани гайки на водещата шина
• Мощни литиево йонни батерии

		■■ 36 V
		■■ дължина на шината 10”-25 cm
		■■ тегло 3.4 kg*                

115iPT4 KIT (В цената са 
включени батерия BLi10 и 

зарядно устройство QC80)

115iPT4 Цена*** 379,00 лв.
Цена 612,00 лв.

от 680,00 лв.

QC 80

BLi 10

540i XP АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН
		■■  36V
		■■  скорост на веригата 24 м/сек
		■■  дължина на шината 15"-35 см
		■■  тегло 2.9 кг*

РЕЦИКЛИРАНЕ
Върнете стария 

бензинов трион и
спестете 15% за 
акумулаторен.

РЕЦИКЛИРАНЕ
Върнете стария 

бензинов трион и
спестете 15% за 
акумулаторен.

QC 330

BLi 300

QC 330

BLi 300

Цена*** 1908,00 лв
от 2245,00 лв.

Цена*** 1908,00 лв
от 2245,00 лв.

T540i XP АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН
		■■  36V
		■■  скорост на веригата 24 м/сек
		■■  дължина на шината 15"-35 см
		■■  тегло 2.5 кг*

HOBO HOBO
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МОТОРНИ МЕТЛИ/НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

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®

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*

МОТОРНА МЕТЛА 125B И МОТОРНА 
МЕТЛА-ЛИСТОСЪБИРАЧ 125BVX

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*

125B
• Автоматичен старт/стоп ключ
• Централизиран въздушен поток
• Cruise Control

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

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*

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 60 cm
		■■ тегло 4.9 kg*Цена 1370,00 лв. Цена 585,00 лв.

125B Цена 469,00 лв.
от 510,00 лв.

125BVX Цена 635,00 лв.
от 669,00 лв.

Цена 549,00 лв.
от 599,00 лв.
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АКУМУЛАТОРНИ ПРОДУКТИ

МОТОРНА КОСА HUSQVARNA 128R
• Smart Start®
• Стандартен двоен самар
• Регулируема ръкохватка
• Двигател E-TECH® II 
• В опаковката са включени Тримерната глава T25 и ножа за трева 255-4 

		■■ 28 cm³
		■■ 0.75 kW
		■■ тегло 5 kg*

МОТОРНА КОСА HUSQVARNA 325R
• Smart Start®
• Самар BALANCE 35
• Регулируема ръкохватка
• Двигател E-TECH® II 
• В опаковката са включени Тримерната глава Т35 и ножа за трева 255-4 

		■■ 28 cm³
		■■ 0.85 kW
		■■ тегло 5.2 kg*

HOBO

МОТОРНА КОСА  
HUSQVARNA 535R
• Двигател X-Torq®
• Подкачаща горивна помпа
• Ъглова предавка с висок въртящ момент
• Стандартен двоен самар

		■■ 50.6 cm³
		■■ 2.3 kW
		■■ тегло 8.6 kg*

ХРАСТОРЕЗ  
HUSQVARNA 545FR
• Двигател X-Torq
• Smart Start
• Low Vib
• Ергономичен самар Balance X™

		■■ 45.7 cm³
		■■ 2.1 kW
		■■ тегло 8.9 kg* 

Цена 999,00 лв. Цена 1530,00 лв.

Цена 520,00 лв.
от 550,00 лв.

Цена 750,00 лв.

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло XP  

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло XP  

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово 

масло LS+  

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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ВОДОСТРУЙКИ

ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 235
• Лесна смяна на разпръскващите дюзи
• 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 40°C
		■■ Moщност 1800W

ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 125
• Най-компактната ни водоструйка
• Лесна смяна на разпръскващите дюзи
• 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 40°C
		■■ Moщност 1500W

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 40°C
		■■ Moщност 2400W

Цена 565,00 лв.

Цена 375,00 лв.Цена 299,00 лв.

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 40°C
		■■ Moщност 2100W

Цена 679,00 лв.
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ВОДОСТРУЙКИ / ПРАХОСМУКАЧКИ

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 40°C
		■■ Moщност 2900W

ПРАХОСМУКАЧКИ 
HUSQVARNA WDC 325L
• Миещ се PET филтър
• Дръжка за повдигане на 

контейнера
• Полуавтоматично  

почистване на филтъра
• Функция за издухване
• Захранващ контакт с 

автоматичен старт / стоп

		■■ Смукателен маркуч 3.5 m х 32 mm
		■■ въздушен поток 3700l/min
		■■ 235mbar подналягане
		■■ контейнер с капацитет 25 lt. 

Мощност 1200 W

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 40°C
		■■ Moщност 2300W

ПРАХОСМУКАЧКИ 
HUSQVARNA WDC 220
• Миещ се PET филтър
• Дръжка за повдигане на 

контейнера
• Полуавтоматично  

почистване на филтъра
• Функция за издухване

		■■ Смукателен маркуч 2.5 m х 32 mm
		■■ въздушен поток 3600l/min
		■■ 210 mbar подналягане
		■■ контейнер с капацитет 20 lt. 

Мощност 1000 W

Цена 429,00 лв. Цена 639,00 лв.

Цена 1115,00 лв.Цена 810,00 лв.

ВОДОСТРУЙКИ 
HUSQVARNA PW 460
• 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 160 бара
		■■ дължина на маркуча 15м
		■■ макс впусквателна температура 60°C
		■■ Moщност 4000W

Цена 1265,00 лв.
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ЗА ВСЯКА ПОКУПКА НА МОТОРЕН  
ТРИОН ОТ ЧЕТВЪРТА СЕРИЯ, 

(435II-15", 440-15", 445II-15", 450-18", 455R-18") 
ПОЛУЧАВАТЕ МАСКА HUSQVARNA
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 ■Ние имаме know-how и опит. От 58 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. 

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
www.facebook.com/HusqvarnaBulgaria/

*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.bg (под търговски марки). Агроланд България АД не носи отговорност за печатни грешки.
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