
ПРОЛЕТ - ЛЯТО 2021 
ГРАДИНСКА И ГОРСКА 
ТЕХНИКА

МОТОРНА КОСА 
HUSQVARNA 553RS
• Двигател X-Torq®
• Подкачаща горивна помпа
• Ъглова предавка с висок въртящ момент
• Стандартен двоен самар

■	■	 50.6 cm³
■	■	 2.3 kW
■	■	 тегло 8.4 kg*

Цена 899,00 лв.
от 1.075,00 лв.



ТРИМЕРИ

КОМБИНИРАНА МАШИНА 
HUSQVARNA 129LK
• Многофункционална машина с няколко 

приложения достъпни като аксесоари
• Удобна ръкохватка
• Smart Start®
• Разглобяем вал 

ДВИГАТЕЛЕН БЛОК COМBI 
HUSQVARNA 525LK
• Лека машина за професионална употреба
• Двигател X-Torq®
• Разглобяем вал
• Smart Start®  

COMBI TRIMMERS 535LK
• Универсална машина - като аксесоари се 

предлагат няколко вида накрайници
• Разглобяем вал
• Двигател X-Torq®
• Защитна пластина - yстойчива предпазна 

скара на мотора

Цена 599,00 лв.

Цена 770,00 лв.

АКСЕСОАРИ ЗА КОМБИНИРАНИ ТРИМЕРИ 129LK & 525LK

*Тегло без гориво и режещо оборудване

		■■ 27.6 cm³
		■■ 0.85 kW
		■■ тегло 4.67 kg* 

		■■ 25.4 cm³
		■■ 1 kW
		■■ тегло 4.5 kg*  

		■■ 25.4 cm³
		■■ 1 kW
		■■ тегло 4.5 kg*  

ТРИМЕРНА ГЛАВА ΤΑ 850
Тримерна глава TA850/24 с комбиниран 
предпазител и Т35 Tap-n-go тримерна 
глава.

Цена 199,00 лв.

Цена 130,00 лв.

Цена 549,00 лв.

Цена 260,00 лв.

Цена 425,00 лв.

Цена 550,00 лв.

ДЪЛГА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ ΗΑ 860
Дължина на ножа 55 cm. 
Дължина на тръбата 85 cm. 
Диаметър на тръбата 24 mm.

ПРЪТОВ ТРИОН PA 1100
Осигурява допълнителен 
обхват. Подходящ за клони 
с дебелина до 15 cm.

УДЪЛЖИТЕЛ ΕΧ 780
Удължител за допълнителен 
обхват от 82 cm. 
Диаметър на тръбата 24 mm.

МОТОРНА МЕТЛА ΒΑ 101
Мощна моторна метла, за разчистване на 
пътеки и алеи от листа, боклук и 
трева. Диаметър на тръбата 24 mm.

КУЛТИВАТОР CA 230
За работа в деликатни цветни лехи или в 
областта около корените на дърветата. 
Диаметър на тръбата 24 mm.

Цена 1000,00 лв.
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ТРИМЕРИ / МОТОРНИ КОСИ

ТРИМЕР HUSQVARNA 122C
• Tримерна глава Tap 'n Go
• Smart Start®
• Лесно стартиране
• Двигател с ниски нива на шум 

		■■ 21.7 cm³
		■■ 0.6 kW
		■■ тегло 4.4 kg*

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 

Цена 335,00 лв.

*Тегло без гориво и режещо оборудване

Цена 520,00 лв.
от 550,00 лв.

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

Цена 599,00 лв.
от 750,00 лв.

МОТОРНА КОСА 
HUSQVARNA 325R
• Smart Start®
• Стандартен двоен самар
• 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 5.5 kg*

МОТОРНА КОСА 
HUSQVARNA 135R
• Smart Start®
• Стандартен двоен самар
• Регулируема ръкохватка
• Двигател X-Torq® 
• В опаковката са включени Тримерната 

глава T35 и ножа за трева 300-3  Цена 915,00 лв.
		■■ 34.6 cm³
		■■ 1.4 KW
		■■ тегло 6.8 kg*

ПОДАРЪК
МАСКА
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МОТОРНА КОСА 
HUSQVARNA 525RX
• Интуитивни прибори за управление
• Автоматичен старт/стоп ключ
• Двигател X-Torq®
• Разположена под ъгъл ръкохватка
• Ергономичен самар Balance 35 
• В опаковката са включени Тримерната 

глава T35 и ножа за трева 255-4 Цена 849,00 лв.

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРНА КОСА 
HUSQVARNA 535RX
• Здрава и лесна за обслужване
• Двигател X-Torq®
• Ергономичен самар Balance 35
• Лесно стартиране
• В опаковката са включени Тримерната  

глава T35 и ножа за трева 300-3  

ПОДАРЪК
КОРДА CORECUT 

2,7 mm / 12 m

		■■ 25.4 cm³
		■■ 1 kW
		■■ тегло 4.9 kg*

Цена 999,00 лв.
от 1020,00 лв.		■■ 34.6 cm³

		■■ 1.6 kW
		■■ тегло 6.1 kg*

МОТОРНА КОСА 
HUSQVARNA 545RX 
И 545RXT AUTOTUNE
• Машина за продължителна работа
• Oтлична маневреност
• Висока и регулируема ръкохватка
• Двигател X-Torq®
• Ергономичен самар Balance X
• В опаковката са включени Тримерната  

глава T45x и ножа за трева 300-3  

Цена 1799,00 лв.

545RXT AUTOTUNE и самар Balance XТ в комплекта Цена 1650,00 лв.

545RX Цена 1450,00 лв.

ПОДАРЪК
КОРДА CORECUT 
3,0 mm / 10 m &  
1 lt Двутактово 

масло LS+

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

ПОДАРЪК
КОРДА CORECUT 
3,0 mm / 10 m &  
1 lt Двутактово 

масло LS+

МОТОРНА КОСА  
HUSQVARNA 555RXT
• Предвидена за продължителна  

работа в тежки условия
• Голяма мощност
• Дълъг вал и висока регулируема ръкохватка
• В опаковката са включени Тримерната глава 

T55x, ножа за трева 300-3 и самар Balance XТ   

		■■ 53.3 cm³
		■■ 2.8 kW
		■■ тегло 9.2 kg*

+1
ГАРАНЦИЯ ПРИ 
РЕГИСТРИРАНЕ 
НА ПРОДУКТА - 
СКАНИРАЙТЕ QR КОДАГО

Д
И

Н
А

МОТОРНА КОСИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

+1
ГАРАНЦИЯ ПРИ 
РЕГИСТРИРАНЕ 
НА ПРОДУКТА - 
СКАНИРАЙТЕ QR КОДАГО

Д
И

Н
А

+1
ГАРАНЦИЯ ПРИ 
РЕГИСТРИРАНЕ 
НА ПРОДУКТА - 
СКАНИРАЙТЕ QR КОДАГО

Д
И

Н
А

+1
ГАРАНЦИЯ ПРИ 
РЕГИСТРИРАНЕ 
НА ПРОДУКТА - 
СКАНИРАЙТЕ QR КОДАГО

Д
И

Н
А

ПОДАРЪК
КОРДА CORECUT 

2,4 mm / 15 m 
(597669210)
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АНТИФОНИ 
GARDENER 
БЕЗ ВИЗЬОР

ЗАЩИТНИ 
ОЧИЛА 
CLEAR

САМАР 
BALANCE X

Цена 28,00 лв.

Цена 19,90 лв.

Цена 159,00 лв.

АНТИФОНИ С 
ВИЗЬОР

ЗАЩИТНИ 
ОЧИЛА SUN

Цена 90,00 лв.

Цена 19,90 лв.

*Тегло без гориво и режещо оборудване

МОТОРНА КОСА /ХРАСТОРЕЗ

МОТОРНА КОСА 
HUSQVARNA 553RBX
• Двигател X-Torq®
• Подкачаща горивна помпа
• Ъглова предавка с висок въртящ момент
• Комбиниран предпазител
• В опаковката са включени Тримерната 

глава T45x и ножа за трева 275-4

		■■ 50.6 cm³
		■■ 2.3 kW
		■■ тегло 12.1 kg*

ХРАСТОРЕЗ HUSQVARNA 336FR
• Мощен храсторез за тежка професионална работа, 
• Включва циркулярен диск, нож за трева и тримерна глава T35. 
• Предимството на три машини, обединени в една.

		■■ 34.6 cm³
		■■ 1.4 kW
		■■ тегло 7.0 kg* Цена 1599,00 лв. Цена 1240,00 лв.

Цена 
T25 М10  30,00 лв.

T35 М10  30,00 лв.

T35 М12  30,00 лв.

T45Χ М12  52,00 лв.
ПОЛУАВТОМАТИЧНИ 
ТРИМЕРНИ ГЛАВИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

ХРАСТОРЕЗ  
HUSQVARNA 545FR
• Двигател X-Torq
• Smart Start
• Low Vib
• Ергономичен самар Balance X™
• Включва циркулярен диск, нож за 

трева и тримерна глава T45x Цена 1540,00 лв.
		■■ 45.7 cm³
		■■ 2.1 kW
		■■ тегло 8.5 kg* 
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КОСАЧКА

КОСАЧКА 
HUSQVARNA LC 140P И 140SP
• Самоходна косачка Husqvarna с двигател Briggs & Stratton
• Здрав стоманен корпус
• Удобна ръкохватка
• Система за централно регулиране на височината
• Лагеруващи колела  

		■■ 123 cm³
		■■ ширина на косене 40 cm
		■■ височина на косене 25 - 75 mm

КОСАЧКА 
HUSQVARNA 54
• Здрава косачка с традиционен косилен цилиндър,
• Перфектна за по-малки площи
• Лесна за работа
• С отлични резултати при косене  

		■■ ширина на косене 40 cm
		■■ височина на косене 12 - 38 mm
		■■ тегло 8.6 kg

ЕЛЕКТРИЧЕСКА  
КОСАЧКА 
HUSQVARNA LC 141C
• Косачка Husqvarna с електрически двигател
• Лесно стартиране
• Страхотна маневреност благодарение 

на компактния косилен апарат

		■■ 1800W
		■■ ширина на косене 41 cm
		■■ височина на косене 25 - 75 mm

КОСАЧКА 
HUSQVARNA LC 151 И 151S
• Двигател Briggs & Stratton
• Здрав стоманен корпус
• Обемен колектор
• Големи задни колела
• Възможност за косене по два начина - косене със събиране 

или косене с BioClip® (мулчиране)  

		■■ 166 cm³
		■■ ширина на косене 51 cm
		■■ височина на косене 25-75 mm

LC140SP Цена 689,00 лв.LC140P Цена 609,00 лв.

Цена 249,00 лв. Цена 539,00 лв.

HOBO

HOBO

LC 151 Цена 755,00 лв.
от 809,00 лв.

LC 151S Цена 949,00 лв.
от 1029,00 лв.

със самоходно задвижване

ПОДАРЪК
МАСЛО SAE 30 0.60LT

(577419201) 
& ОЧИЛА SUN X

(544963703)
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КОСАЧКА

КОСАЧКА 
HUSQVARNA LC 247S И LC 253S
• Двигател Briggs & Stratton
• Лесно сгъваема ръкохватка, минимизира 

пространството необходимо за съхранение
• Лесно регулиране на височината на косене
• Ергономична дръжка
• Колектор, задържащ праха и фините частици 

в себе си 
• Надеждно и леко шаси

LC 247S: 
		■■ 125 cm³
		■■ ширина на косене 47 cm
		■■ височина на косене 20 – 75 mm

LC 253S:
		■■ 163 cm³
		■■ ширина на косене 53 cm
		■■ височина на косене 20 – 75 mm

LB 256SP
• BioClip® мулчиране
• 2 в 1 режеща система – няколко опции за косене 

за оптимални резултати.
• Ергономична ръкохватка 
• Лесно регулиране на височината

		■■ 166 cm³
		■■ ширина на косене 56 см
		■■ височина на косене 25– 75 mm Цена 939,00 лв.

КОСАЧКА HUSQVARNA LC 356VP
• За големи градини 
• Стоманен косилен апарат
• Допълнително уголемен колектор

		■■ 166 cm³
		■■ ширина на косене 56 см
		■■ височина на косене 25 – 75 mm

КОСАЧКА HUSQVARNA LC 353AWD
• AWD – задвижване на всички колела.
• Предпазител при сблъсък – укрепена предна част
• Издръжливи регулатори на височината
• Регулиране височината на ръкохватката
• Високи задни колела
• AutoWalk™ 2 – контрол на скоростта с двете ръце 
• Връзка за маркуч – свържете маркуча към косилния 

апарат, пуснете водата, запалете двигателя и ще 
имате по-чист косилен апарат

		■■ 166 cm³
		■■ ширина на косене 53 см
		■■ височина на косене 25.4 – 101.6 mm

LC247S Цена 899,00 лв.

LC356VP Цена 1250,00 лв.
от 1340,00 лв.

LC253S Цена 999,00 лв.
от 1049,00 лв.

LC353AWD Цена 1590,00 лв.

+1
ГАРАНЦИЯ ПРИ 
РЕГИСТРИРАНЕ 
НА ПРОДУКТА - 
СКАНИРАЙТЕ QR КОДАГО

Д
И

Н
А
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ГРАДИНСКИ ТРАКТОР

ГРАДИНСКИ ТРАКТОР 
HUSQVARNA TC 138L
• Лесен за управление трактор
• Подходящ за малки до 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 

ГРАДИНСКИ ТРАКТОР 
HUSQVARNA TS 138L
• Лесен за управление трактор
• Подходящ за малки до средно-големи тревни площи
• Хидростатична трансмисия, управлявана с педал
• може да му се сложи кош и BioClip 

		■■ Husqvarna Engine 8.9 kW при 2600 rpm
		■■ хидростатична трансмисия
		■■ ширина на косене 97 cm
		■■ височина на косене 38 - 102 mm

ГРАДИНСКИ ТРАКТОР TC 242T
• Мощен трактор за средни до големи тревни 

площи. 320 литров колектор
• Хидростатична трансмисия 
• Регулируема, подвижна седалка за оптимална 

позиция на водача
• Сервизен метър – показва кога трябва да 

сервизирате тракторната косачка
• Шарнирно задвижване – осигурява стабилност 

дори при труден терен

ГРАДИНСКИ ТРАКТОР 
HUSQVARNA TC 242TX
• Мощен трактор за средни до големи тревни площи. 320 

литров колектор
• Хидростатична трансмисия 
• Луксозна и удобна седалка, направена с премиум винил и 

гравиран дизайн
• Луксозен волан с меко вътрешно покритие, гарантира 

управление с по-млаки усилия и подобрена ергономичност 
• Круизен контрол – позволява поддържане на постоянна 

скорост дори при труден терен
• Стоманена предна конструкция гарантира по-малко 

избледняване на боята в сравнение с пластмасовата Цена 9900,00 лв.

Цена 6990,00 лв.

		■■ Kawasaki FR series
		■■ Двуцилиндров двигател
		■■ 14.1 kW при 2600 rpm
		■■ ширина на косене 108 см
		■■ височина на косене 38 - 102 mm

		■■ Husqvarna Engine 19.4 kW
		■■ Двуцилиндров двигател
		■■ ширина на косене 108 см
		■■ височина на косене 38 - 102 mm

Цена 4999,00 лв.
от 5700,00 лв.

Цена 4900,00 лв.
от 5190,00 лв.

		■■ Husqvarna Engine 8.9 kW при 2600rpm
		■■ хидростатична трансмисия
		■■ ширина на косене 97 cm
		■■ височина на косене 38 - 102 mm
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РАЙДЕР

ВКЛЮЧЕН 
Е КОСИЛЕН АПАРАТ  

COMBI 94

РАЙДЕР HUSQVARNA 214TC
• Двуцилиндров двигател Briggs & Stratton
• Методи на косене - BioClip®, задно изхвърляне
• Шарнирно кормилно управление
• Монтиран отпред косилен апарат 

		■■ Ширина на косене 94 сm
		■■ височина на косене 25 - 75 mm Цена 7999,00 лв.

320X AWD Цена 
11999,00 лв.

Цена 
19300,00 лв.

318X Цена 
10300,00 лв.

Цена 2799,00 лв. Цена 2350,00 лв.
Цена 320,00 лв.

Цена 690,00 лв.Цена 23,00 лв.Цена 4450,00 лв.

COMBI 112 ЗА РАЙДЕР  
320TS AWD

COMBI 112 ЗА РАЙДЕР 
RC 318X-320X 

ТОРОРАЗПРЪСКВАЧ 30 KG

РЕМАРКЕ AGRI 275

ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО 
BC 0.8

РАЗЧИСТВАЩА 
КОСАЧКА

РАЙДЕР HUSQVARNA 
318X И 320Χ AWD
• HMI дисплей с визуални символи, 

даващ данни и предупреждения в реално време
• Удобна позиция на оператора - стабилност  

дори при терени под наклон
• Монтиран отпред косилен апарат
• Двигател зад гърба на оператора
• Въртяща се задна ос 

		■■ ширина на косене 112 cm
		■■ височина на косене 25-75 mm

РАЙДЕР HUSQVARNA RC 320Ts AWD 
• изключителна маневреност около препятствия като 

дървета и храсти
• хидростатична трансмисия, управлявана с педал
• ACTech събиране без задръстване. Компактното 

прибиране на тревата означава по-голяма покрита 
площ 

• лесно превключване от режим на събиране към режим 
на несъбиране, с натискане само на един бутон.

• въртяща се задна ос. позволява максимално 
сцепление на задвижващите колела и плавно 
движение по неравни повърхности. 

		■■ ширина на косене 112 cm
		■■ височина на косене 25-75 mm
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КОСАЧКИ

КОСАЧКИ С НУЛЕВ РАДИУС НА 
ЗАВИВАНЕ ZERO TURN 242F
ClearCut™ технология на косилния апарат, който 
включва прегради на въздушния поток, ножове с 
подобрена производителност и отлична работа, 
независимо дали се коси или мулчира.

• Удобно повдигане на косилния апарат
• Автоматична спирачка при паркиране
• Ергономичен контролен панел

		■■ Двигател 724 cm3

		■■ Работна ширина 107cm
		■■ Нето тегло 256 кг.

КОСАЧКИ С НУЛЕВ РАДИУС НА 
ЗАВИВАНЕ ZERO TURN Z448
ClearCut™ технология на косилния апарат, който 
включва прегради на въздушния поток, ножове с 
подобрена производителност и отлична работа, 
независимо дали се коси или мулчира.

• Удобно повдигане на косилния апарат
• Регулируема, подвижна седалка за оптимална 

позиция на водача
• Преобръщаща се предпазна система за водача, 

която може да бъде свалена по-ниско в недобре 
почистени зони

		■■ Двигател 726 cm3
		■■ Работна ширина 122cm
		■■ Нето тегло 329 кг.

Цена 10500,00 лв.

Цена 16500,00 лв.

HOBO

HOBO

ВКЛЮЧВА 
КОСИЛЕН 
АПАРАТ

ВКЛЮЧВА 
КОСИЛЕН 
АПАРАТ

*Косилния апарат е включен в цената
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AUTOMOWER®

* В цената не е включен инсталационния комплект

AUTOMOWER® 105
• Компактна 3-колесна роботизирана косачка за 

ефикасно косене на повече открити тревни площи. 
• Подходяща е за по-малки морави до 600 m² като 

може да обработва и склонове с наклон от 25%. 
• Лесна за употреба с възможност за персонални 

настройки. 
• Като опция се предлага полярно бял цвят.

		■■ Капацитет на работната зона 600 m² ±20%
		■■ Нормално време за зареждане 50 мин
		■■ Ниво на шума, гарантирано 61 dB(A)

AUTOMOWER® 305
• Компактен дизайн и идеална за по-малки, 

комплексни градини с площ до 600 m2 като с лекота 
обработва склонове с наклон от 40%. 

• Четириколесната платформа, заедно със 
систематичното управление на проходите осигурява 
ефективна работа, а функцията за тройно търсене 
улеснява намирането на най-бързия път до 
зарядната станция. 

• Снабдена е с таймер за време, предпазител от 
замръзване и Automower® Connect Home. 

• Почиства се лесно като се измива с маркуч.

		■■ Капацитет на работната зона 600 m² ±20%
		■■ Нормално време за зареждане 60 мин
		■■ Ниво на шума, гарантирано 59 dB(A)
		■■ Лесно почистване
		■■ Таймер за времето
		■■ Приложение Automower® Connect@HOME

AUTOMOWER® 315
• Усъвършенствана 4-колесна роботизирана косачка 

за по-големи и по-сложни тревни площи. 
• Смарт технологията адаптира височината на косене 

според скоростта на растеж на моравата, позволява 
целево косене на ограничена площ по-дълга трева и 
насочва косачката през тесни проходи. 

• Системата с интуитивно меню от големия, лесен за 
използване дисплей дава възможност за 
персонални настройки за това кога искате машината 
да коси. 

• Като опция се предлагат капаци в различни цветове.

		■■ Капацитет на работната зона 1500 m² ±20%
		■■ Нормално време за зареждане 60 мин
		■■ Ниво на шума, гарантирано 60 dB(A)
		■■ Приложение Automower® Connect@HOME
		■■ Таймер за времето

AUTOMOWER® 310
• Ефикасна 4-колесна роботизирана косачка за по-

големи и по-сложни тревни площи. 
• Подходяща е за средни по размер площи до 1000 m² 

като може да обработва и склонове с наклон от 40%. 
• Смарт технология автоматично насочва 

роботизираната косачка през тесни проходи. 
• Системата с интуитивно меню дава възможност за 

персонални настройки за това кога искате машината 
да коси. 

• Като опция се предлагат пружинни капаци в 
различни цветове.

		■■ Капацитет на работната зона 1000 m² ±20%
		■■ Нормално време за зареждане 60 мин
		■■ Ниво на шума гарантирано 60 dB(A)
		■■ Патентована система за тесни проходи
		■■ Справя се с наклони до 40%
		■■ Приложение Automower® Connect@HOME

Цена* 2930,00 лв.

Цена* 3910,00 лв.

Цена* 2540,00 лв.

Цена* 3420,00 лв.
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AUTOMOWER®

AUTOMOWER® 450X
• Най-добрият от гамата модели от серията X-line  

от световните лидери в роботизираното косене. 
• Смарт характеристики за справяне с предизвикателствата  

на големи и сложни морави - като многобройни тесни проходи, 
препятствия, неравен терен и наклони до 45%. 

• С GPS навигация и функции включващи Automower® Connect 
правят косачката интелигентния начин за поддържане на 
вашата морава зелена, здрава и идеално окосена. 

• Дистанционното откриване на предмети позволява по-висока 
скорост на косене и капацитет. 

• Приложението Automower® Connect ви осигурява контрол: 
проследяване, взаимодействие и получаване на актуални 
данни с докосването на екрана от всяко място в света.

		■■ Капацитет на работната зона 5000 m² ±20%
		■■ Нормално време за зареждане 60 мин
		■■ Ниво на шума, гарантирано 59 dB(A)
		■■ Приложение Automower® Connect
		■■ Засичане на отдалечени обекти
		■■ GPS патентована система
		■■ LED светлини

AUTOMOWER® 435X AWD  
• Husqvarna Automower® 435X AWD – пионер на 

пазара на роботизирани косачки. 
• Модел с четириколесно задвижване, който прави 

лесно обработването на морави с площ до 3,500 m² 
и преодолява препятствия, неравни терени и 
наклони до впечатляващите 70 %. 

• Косачката е с дизайн X-line със светодиодни фарове, 
дистанционно откриване на предмети и интуитивно 
взаимодействие с Automower® Access. 

• Оборудвана с Automower® Connect включително 
GPS проследяване срещу кражба.

		■■ Капацитет на работната зона 3500 m² ±20%
		■■ Нормално време за зареждане 30 мин
		■■ Ниво на шума, гарантирано 62 dB(A)
		■■ Задвижване на четирите колела
		■■ GPS патентована система
		■■ LED светлини Цена* 8100,00 лв.Цена* 8700,00 лв.

AUTOMOWER® 315X
• Husqvarna Automower® 315X е моделът от най-висок клас от 

серията X-line. 
• Коси сложни морави с площ до 1600m2, обработва тесни 

проходи и наклони до 40% и преодолява трудни терени без 
усилие. 

• Като член на нашата премиална серия X-line, косачката има 
Automower® Connect с GPS проследяване срещу кражба, 

• GPS навигация и дизайн X-line със светодиодни фарове, 
предна броня и специално оцветени капаци на джантите. 

• Приложението Automower® Connect ви осигурява контрол: 
проследяване, взаимодействие и получаване на актуални 
данни с докосването на екрана от всяко място в света.

		■■ Капацитет на работната зона 1600 m² ±20%
		■■ Нормално време за зареждане 60 мин
		■■ Ниво на шума, гарантирано 60 dB(A)
		■■ Приложение Automower® Connect
		■■ GPS патентована система
		■■ LED светлини

AUTOMOWER® 430X
• Усъвършенстван и цялостен модел от серията X-line  

от световните лидери в роботизираното косене. 
• Смарт характеристики за справяне с предизвикателствата 

на големи и сложни морави - като многобройни тесни 
проходи, препятствия, неравен терен и наклони до 45%. 

• С GPS навигация и функции включващи Automower® 
Connect правят косачката интелигентния начин за 
поддържане на вашата морава зелена, здрава и идеално 
окосена. 

• Приложението Automower® Connect ви осигурява контрол: 
проследяване, взаимодействие и получаване на актуални 
данни с докосването на екрана от всяко място в света.

		■■ Капацитет на работната зона 3200 m² ±20%
		■■ Нормално време за зареждане 50 мин
		■■ Ниво на шума, гарантирано 58 dB(A)
		■■ Приложение Automower® Connect
		■■ GPS патентована система
		■■ LED светлини

* В цената не е включен инсталационния комплект

Цена* 4700,00 лв. Цена* 6250,00 лв.

ПОДАРЪК
        115iL KIT

ПОДАРЪК
        115iL KIT

ПОДАРЪК
        115iL KIT
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НОВА ТЕХНОЛОГИЯ HUSQVARNA EPOS  
Сега с новият Huqvarna Automower®550 EPOS - и новата EPOS технология постигането на 
изключителни резултати е дори по-лесно. Виртуалните граници означават по-малко 
проблеми и повече гъвкавост, докато обхвата на опциите за програмиране е несравним. 
Може да определите няколко работни зони с различни разписания и дори да зададете 
временни зони, в които робота да не влиза, докато в тях има реконструкция или текат 
събития. С виртуалните граници, възможностите са безкрайни.

ВИРТУАЛНИ 
ГРАНИЦИ. 
БЕЗКРАЙНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ.



ГЕНЕРАТОРИ / КУЛТИВАТОРИ / ПОМПИ

HOBO

ПОМПА W80 P
• Лесно стартиране на двигателя. Ефективна и 

надеждна работа дори при трудни условия
• Средна по размер помпа за поливане и източване на 

вода
• Предпазна рамка – предпазва машината

		■■ Двигател 212 cm3
		■■ 3.6 kW, 54000 л/час
		■■ Нето тегло 28 кг.

HOBO

КУЛТИВАТОР TF 338
• Лесен за работа и надежден култиватор с всички важни функции.
• Мощен и надежден мотор Husqvarna с инерционно-маслен въздушен 

филтър за най-дългия сервизен живот и реверсивен механизъм за 
улесняване на работата. 

• Напълно херметизираната трансмисия го прави изключително полезен 
при влажни култури. 

• Стандартно се включва комплект с колело, което ви позволява да 
използвате аксесоари или да придвижвате продукта по ефикасен начин. 

• Отличен избор за клиенти, които ценят ефикасността и 
продължителната устойчивост.

		■■ Двигател Husqvarna Engine 212 cm³
		■■ 3.6 kW 3100 rpm
		■■ Работна ширина: 95 cm
		■■ Диаметър на острието 36 см

Цена 499,00 лв.

Цена 1149,00 лв. Цена 1399,00 лв.

Цена 469,00 лв.

HOBO

HOBO

HOBO HOBO

Цена 789,00 лв. Цена 859,00 лв.

ПОМПА W50 P
• Средна по размер помпа за поливане и 

източване на вода
• Предпазна рамка – предпазва машината

		■■ Двигател 196 cm3
		■■ 3.6 kW, 32000 л/час
		■■ Нето тегло 25.5 кг.

ГЕНАРАТОР G3200P
• Среден по големина генератор за 

захранване на домове и офиси. 
• Надежден, лесен за стартиране 

бензинов двигател,
• при всякакви условия
• Видимо ниво на горивото. Външна 

капачка за лесно презареждане

		■■ Двигател 212 cm3
		■■ 2.8 kW, 3.8 hp
		■■ Нетно тегло 49 кг.

ГЕНАРАТОР G2500P
• Среден по големина генератор. 
• 15 литров резервоар.
• Надежден, лесен за стартиране бензинов 

двигател, при всякакви условия
• Видимо ниво на горивото. Външна капачка 

за лесно презареждане

		■■ Двигател 196 cm3
		■■ 2 kW, 2.7 hp
		■■ Нетно тегло 43 кг.

КУЛТИВАТОР TF 230
• Базов, удобен за управление култиватор, с който се маневрира лесно. 
• Задвижван с надежден и мощен мотор Husqvarna и оборудван с броня 

за защита на мотора по време на работа или при транспортиране.
• Сгъваема ръчка за управление и транспортно колело се предлагат 

стандартно.  
• Напълно херметизираната трансмисия го прави идеалният и 

дългогодишен партньор за работа с влажни култури. 
• Този култиватор е подходящ за всеки клиент, който цени 

дълготрайността и дългосрочната ефикасност.

		■■ Двигател Husqvarna Engine 196 cm³
		■■ 3.45 kW 3100 rpm
		■■ Работна ширина: 75 cm
		■■ Диаметър на острието 32 см
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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 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

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 679,00 лв.Цена 565,00 лв.

Цена 375,00 лв.Цена 299,00 лв.
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ВОДОСТРУЙКИ

ВОДОСТРУЙКИ HUSQVARNA PW 360
• Лесна смяна на разпръскващите дюзи
• 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

ВОДОСТРУЙКИ HUSQVARNA PW 480
• С контрола на налягането може да се настрои дебита на водата.
• По-лесно активиране на спусъка
• Индукционният мотор осигурява добра производителност, а алуминиевата 

ръкохватка лесно транспортиране

		■■ Макс. Налягане 180 бара
		■■ Дължина на маркуча 13 м
		■■ Дължина на захранващия кабел 5 м
		■■ Макс впусквателна температура 60 °C 
		■■ Мощност 2900 W

ВОДОСТРУЙКИ HUSQVARNA PW 490
• Включва резервоар за препарата, който се контролира от предния панел
• Две въртящи се функции, за нагласяне на дюзата и бърза връзка
• Макара за маркуч за лесно навиване и ефективно съхранение на 

захранващия кабел

		■■ Макс. Налягане 190 бара
		■■ Дължина на маркуча 15 м
		■■ Дължина на захранващия кабел 5 м
		■■ Макс впусквателна температура 60 °C 
		■■ Мощност 3300 W

Цена 810,00 лв.

Цена 1115,00 лв.

Цена 1265,00 лв.

HOBO

HOBO
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МОТОРНА МЕТЛА

МОТОРНА МЕТЛА 
HUSQVARNA 570BTS
• 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*

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 525BX
• 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* Цена 599,00 лв.

Цена 1399,00 лв.

125B Цена 469,00 лв.
от 510,00 лв.

125BVX Цена 619,00 лв.
от 669,00 лв.
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НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

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 5.2 kg*

НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ 
HUSQVARNA 522HDR75X
• 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 75 cm
		■■ тегло 5.2 kg* Цена 1120,00 лв.

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

РЪКАВИЦИ 
CLASSIC 
(УНИВЕРСАЛЕН 
РАЗМЕР)

Цена 30,00 лв.

Цена 28,00 лв.
ЗАЩИТНИ ОЧИЛА PRO 
GOGGLES

Цена 24,00 лв.

Цена 41,00 лв.

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА 
CLEAR X / SUN X / YELLOW X

Цена 550,00 лв.
от 585,00 лв.

* тегло без режещото оборудване
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АКУМУЛАТОРНИ ПРОДУКТИ

АКУМУЛАТОРНА МОТОРНА 
КОСА HUSQVARNA 520iRX
• Лека, удобна и лесна за употреба 

акумулаторна моторна коса
• Интуитивна клавиатура за сигурно и 

удобно стартиране
• Удобна регулируема ръкохватка
• Тримерна глава Tap 'n Go

		■■ 36 V
		■■ Ефективен безчетков мотор BLDC
		■■ тегло 3.8 kg*

АКУМУЛАТОРНА МОТОРНА  
КОСА HUSQVARNA 535iRX
• За професионална употреба
• Лека, добре балансирана и като мощност еквивалентна на  

35 кубикова моторна коса
• 3 степени на скорост – за да максимизира работното време,  

регулирайки мощността при различни условия
• Интуитивна клавиатура с LED индикатор, показвайки 

статуса на батерията

		■■ Ефективен безчетков мотор BLDC
		■■ 8200 rpm, ширина на рязане 45 см.
		■■ Тегло без батерия 4.9 кг Цена*** 1250,00 лв.

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

АКУМУЛАТОРЕН ТРИМЕР 
HUSQVARNA 115iL
• Лек, удобен и лесен за употреба 

акумулаторен тример
• Интуитивна клавиатура за сигурно и 

удобно стартиране
• Телескопичен вал и удобна 

регулируема ръкохватка
• Тримерна глава Tap 'n Go

		■■ 36 V
		■■ Ефективен безчетков мотор BLDC
		■■ тегло 3.5 kg*

115iL KIT (В цената са 
включени батерия BLi10 и 

зарядно устройство QC80)
Цена

115iL Цена*** 429,00 лв.
625,00 лв.

от 689,00 лв.

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 срязвания в минута
		■■ тегло 3.8 kg* 115iHD45 Цена*** 429,00 лв. 625,00 лв.

от 689,00 лв.
115iHD45 KIT (В цената са 
включени батерия BLi10 и 

зарядно устройство QC80)
Цена

Цена*** 879,00 лв.
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АКУМУЛАТОРНИ ПРОДУКТИ

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

Цена*** 960,00 лв.

АКУМУЛАТОРНА  
НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ  
HUSQVARNA 520iHD60
• Функция Save™ - максимална продължителност на работа
• Мотор със здрава конструкция
• Интуитивна клавиатура - Лесно управление
• Максимално ниски нива на шум 
• Предавка от затворен тип - Дълъг живот на машината
• Правилно разпределение на тежеста - Удобство при работа

		■■ Скорост на рязане 4000 срязвания в минута
		■■ дължина на шината 60 см
		■■ тегло 5.1 кг*

AKУМУЛАТОРНА МЕТЛА 120iB
• 3 различни степени на работа в зависимост от дейността
• Бързо ускоряване при стартиране
• Олекотена благодарение на няколко компонента и лекия 

мотор

		■■ 10 m3/min
		■■ скорост на въздуха 46 m/sec
		■■ тегло 2.14 кг* Цена*** 469,00 лв.

АКУМУЛАТОРНА МОТОРНА МЕТЛА 
HUSQVARNA 525iB и 320iB
• Функция Save™ - максимална продължителност на работа
• Интуитивна клавиатура - Лесно управление
• Ефективен безчетков мотор
• Отлична ергономичност
• Boost (Подсилващ) ефект

		■■ 320iB: Въздушен дебит 10 m3/min, скорост на въздуха 54 m/sec, тегло 2.4 kg*
		■■ 525iB: Въздушен дебит 13 m3/min, скорост на въздуха 56 m/sec, тегло 2.4 kg* 525iB Цена*** 845,00 лв.

320iB Цена*** 740,00 лв.

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 1230,00 лв.

530iP4 AКУМУЛАТОРЕН  
ТЕЛЕСКОПИЧЕН ВЕРИЖЕН  
ТРИОН
• за професионална употреба за труднодостъпни зони
• изключителна акумулаторна производителност, 

която надминава бензиновите му еквиваленти
• максимална издръжливост благодарение на ниското 

тегло и отлична ергономичност

		■■ 36V
		■■ Скорост на рязане 4000 срязвания в минута
		■■ дължина на шината 25 см
		■■ тегло 3.4 кг* Цена 1050,00 лв.
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АКУМУЛАТОРНИ ПРОДУКТИ

*** В цената не са влючени акумулатор и зарядно устройство.

АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА 
HUSQVARNA LC 141i и LC 141iV
• 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

		■■ 36 V
		■■ Ширина на косене 41 cm
		■■ височина на косене 25-75 см

АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА 
HUSQVARNA LC 137i
• Подходяща за малки или средни по размер градини
• Интуитивна, лесна за маневриране, тя е идеална за косене на 

малки градини, правейки това бързо и тихо, само с едно 
зареждане.

• Сгъваема ръкохватка за лесно транспортиране и съхранение
• Централно регулиране на височината на косене

		■■ 36V
		■■ височина на косене 20-75 cm
		■■ ширина на косене 37 cm

LC 141iV Цена*** 1075,00 лв.LC 141i Цена*** 980,00 лв.

Цена*** 599,00 лв.

HOBO
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АКУМУЛАТОРНИ ПРОДУКТИ

БАТЕРИЯ BLi10

Цена 235,00 лв.
БАТЕРИЯ BLi20

Цена 390,00 лв.

БАТЕРИЯ BLi100

Цена 340,00 лв.
БАТЕРИЯ BLi200

Цена 460,00 лв.
БАТЕРИЯ BLi300

Цена 685,00 лв.

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

ЗАРЯДНО QC80

Цена 120,00 лв.

ЗАРЯДНО QC330

Цена 290,00 лв.
ЗАРЯДНО QC500

Цена 380,00 лв.

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" Цена*** 490,00 лв.

729,00 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* Цена*** 980,00 лв.

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

зарядно устройство QC80)
Цена

T535iXP - 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 2.4 kg*

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

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

Цена*** 999,00 лв.

Цена*** 1270,00 лв. Цена*** 1270,00 лв.
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ПОДАРЪК
верига 

HUSQVARNA X-CUT 
S93G 52 ПЕТИ  

на стойност
23,00 лв. 

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 419,00 лв.

от 450,00 лв.

Цена 359,00 лв.
от 37900 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

		■■ 40.9 cm3

		■■ 1.6 kW 
		■■ 2.15 hp
		■■ дължина на шината 14“-35 cm
		■■ тегло 4.7 kg* Цена 510,00 лв.

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово LS+  

МОТОРЕН ТРИОН  
HUSQVARNA 120 MARK II - 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

		■■ 38. cm3

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

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 Цена 639,00 лв.

		■■ 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
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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 Цена 730,00 лв.

		■■ 40.9 cm3

		■■ 1.8 kW
		■■ 2.4 hp
		■■ дължина на шината 15’’ - 38 cm
		■■ тегло 4.5 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*

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 Цена 960,00 лв.

		■■ 55.5 cm3

		■■ 2.6 kW
		■■ 3.5 hp
		■■ дължина на шината 18’’ - 45 cm
		■■ 5.8 kg*

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* Цена 790,00 лв. Цена 870,00 лв.

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово LS+  

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово LS+  

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово LS+  

ПОДАРЪК
1 LT Двутактово LS+  

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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*Тегло без гориво и режещо оборудване

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

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

		■■ 50.1 cm3

		■■ 2.7 kW
		■■ 3.6 hp
		■■ дължина на шината 18"-45 см
		■■ тегло 4.9 кг*

		■■ 59.8 cm3

		■■ 3.1 kW
		■■ 4.2 hp
		■■ дължина на шината 18’’ - 45 cm
		■■ тегло 5.9 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 5.9 kg* Цена 1550,00 лв.

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 1630,00 лв.

Цена 1199,00 лв.

Цена 1299,00 лв.

25www.husqvarna.com/bg



МОТОРНИ ТРИОНИ / КОРДИ

ТРИМЕРНИ 
КОРДИ 
OPTI ROUND

ТРИМЕРНИ 
КОРДИ  
WHISPER TWIST

ТРИМЕРНИ КОРДИ  
CORE CUT

1,5 mm / 15 m 5,20 лв. 
2,4 mm / 15 m 7,20 лв.
2,7 mm / 12 m 7,20 лв.
3,0 mm / 10 m 7,20 лв.

3,3 mm / 75 m 37,00 лв.
4,0 mm / 80 m  45,00 лв.

1,5 mm / 15 m 6,50 лв. 
2,4 mm / 12 m 7,50 лв.
2,7 mm / 10 m 7,50 лв.
3,0 mm / 9 m 7,50 лв.

2,4 mm / 90 m 23,00 лв.
2,7 mm / 70 m 23,00 лв.
3,0 mm / 56 m 23,00 лв.

2,4 mm / 70 m 22,00 лв.
2,7 mm / 55 m 22,00 лв.
3,0 mm / 48 m 22,00 лв.

2,4 mm / 15 m 11,50 лв.
2,7 mm / 12 m 11,50 лв.
3,0 mm / 10 m 11,50 лв.

ТРИМЕРНИ КОРДИ  
OPTI PENTA 

ТРИМЕРНИ КОРДИ 
OPTI QUADRA

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 1350,00 лв.

КОМБИНИРАНА 
ТУБА 
6 LT - 2.5 LT

Цена 69,00 лв.

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

Цена 59,00 лв.

ГОРСКА КАСКА 
CLASSIC

Цена 100,00 лв.

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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 МАСЛА

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.

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.

Цена 39,90 лв. Цена 8,30 лв.

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.

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.

0,1 LT Цена 3,60 лв.

1 LT Цена 16,90 лв.

0,1 LT Цена 4,00 лв.

1 LT Цена 20,90 лв.

4 LT Цена 69,00 лв.

4T МАСЛО SAE 30 0,6 LT
• Висококачествено четиритактово 

маслко за косачки. Перфектна защита 
на двигателя.

Цена 8,50 лв.
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 ■Ние имаме know-how и опит. От 63 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.com (под търговски марки).

КОГАТО И ДА ВИ ПОТРЯБВАМЕ, 
НИЕ СМЕ ТУК ЗА ВАС. 
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