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 AFTech™ Technologia ta w trybie
zbierania pomaga wypełnić pojemnik trawą
w optymalnym stopniu, by ograniczyć potrzebę
jego częstego opróżniania.

ZAAWANSOWANE
KOSZENIE

 AutoWalk™2 Oburęczne sterowanie
prędkością umożliwia używanie na zmianę
obu dłoni do płynnej regulacji szybkości jazdy.
Ułatwia koszenie wzdłuż żywopłotów i wokół
przeszkód, dzięki możliwości sterowania jedną
ręką, bez wyłączania napędu.
 Instant Start Proste uruchamianie, bez
wysiłku - wystarczy przyciągnąć dźwignię,
bez ciągnięcia linki rozrusznika.

Kosiarki Husqvarna są silne, kompaktowe i wygodne. Posiadają
mnóstwo inteligentnych funkcji, które pomogą Ci pracować
wydajniej. Idealne do prostych i trudnych trawników.

10x 0 %

**

RRSO=0%

NOWOŚĆ
HUSQVARNA LC 347V

Kosiarki dla użytkowników oczekujących
pierwszorzędnych rezultatów. Regulacja prędkości,
ustawienia składanych uchwytów oraz proste ustawianie
wysokości koszenia. Wyposażone w napęd o zmiennej
prędkości. Briggs & Stratton, szerokość koszenia 47 cm

Sugerowana cena brutto:

2 199 zł
Rata*: 219,90 zł

Oferta rat 0% obejmuje wszystkie
modele z serii LC. Ważna jest od 01.04
do 30.06.2017 r. lub wyczerpania zapasów.

HUSQVARNA LC 247
HUSQVARNA LC 348V

Łatwa w obsłudze, przeznaczona do mniejszych
trawników. Wyposażona w solidne, stalowe
podwozie i miękki uchwyt, centralną regulację
wysokości koszenia i koła z łożyskami kulkowymi.
Briggs & Stratton, szerokość koszenia 40 cm

Wygodna, łatwa w obsłudze kosiarka, oferująca doskonałą wydajność koszenia i najwyższej klasy rezultaty
zbierania. Posiada solidną obudowę z kompozytu, opcje
zbierania i tylnego wyrzutu, ergonomiczny uchwyt
i dźwignię hamulca, łatwą regulację składanego uchwytu
oraz kolektor z zabezpieczeniem przed pyleniem.
Briggs & Stratton, szerokość koszenia 47 cm

Sugerowana cena brutto:

Sugerowana cena brutto:

Sugerowana cena brutto:

1 179 zł

1 599 zł

2 359 zł

HUSQVARNA LC 140

Rata*: 117,90 zł

Rata*: 159,90 zł

Posiada trwałą konstrukcję, wyposażona
w funkcję AutoWalk ™ 2, która zapewnia
ergonomię oraz wygodną kontrolę prędkości,
a także technologię AFTech ™.
Briggs & Stratton, szerokość koszenia 48 cm

Rata*: 235,90 zł

WYKASZARKI
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NIE DAJ SIĘ
ZATRZYMAĆ
NATURZE
WYKASZARKA 128R
OFERTA
SPECJALNA

Lekka wykaszarka, doskonała do prac wokół domu. Łatwy
rozruch z funkcją Smart Start® i pompką paliwa. Wytrzymały,
pleciony giętki metalowy wałek napędowy. W zestawie
z podwójnymi szelkami, łatwą w montażu półautomatyczną
głowicą żyłkową oraz nożem do trawy. 28 cm³, 0,8 kW, 5 kg

Specjalna cena promocyjna brutto:

1 289 zł

999 zł

Rata: 107,89 zł

WYKASZARKA 525RX

Promocyjna cena brutto:

Mocna, lekka i wygodna wykaszarka.
Do wycinania traw i zarośli wokół domu.
25,4 cm³, 1 kW, 5,1 kg

1 739 zł

PROMOCJA

1 549 zł

Rata: 167,29 zł

PROMOCJA

WYKASZARKA 535RX

Promocyjna cena brutto:

Wygodna wykaszarka o pojemności
35 cm3. Skonstruowana do ciężkich, profesjonalnych zadań.
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg

2 359 zł

2 049 zł

Rata: 221,29 zł

PROMOCJA

WYKASZARKA 545RX
Profesjonalna wykaszarka o wysokiej
wydajności, wyjątkowo poręczna i ergonomiczna. Silnik X-Torq® zapewnia dużą
moc i oszczędność paliwa.
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg

Promocyjna cena brutto:

3 089 zł

2 749 zł

Rata: 296,89 zł

TARCZA
CZTEROZĘBNA

W KOMPLECIE
GŁOWICA
ŻYŁKOWA T25

PODWÓJNE
WYŚCIEŁANE SZELKI

Wartość

129 zł

Wartość

72 zł

Promocje od 01.04 do 30.06.2017 r. lub wyczerpania zapasów

RIDERY
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ZASIĘG BEZ
OGRANICZEŃ

 Przegubowy układ kierowniczy umożliwia
tylnej osi zachodzenie podczas skrętu pod
maszynę. Uzyskujemy znakomitą zwrotność
i minimalny promień zawracania przy pełnym
skręcie kierownicy.
 Urządzenie tnące mocowane z przodu
umożliwia znakomitą widoczność oraz
dotarcie do narożników, pod krzewy oraz
ławki parkowe itp.
  BioClip® jest wysokiej klasy technologią
rozdrabniania trawy, eliminującą potrzebę jej
zbierania. Dodatkowo ścinki trawy skutecznie
nawożą trawnik.

RIDER 214TC
Wydajny Rider z dwucylindrowym silnikem
i urządzeniem tnącym Combi 94, oferuje
pierwszorzędne koszenie z systemem BioClip®
lub z wyrzutem do tyłu. Dla właścicieli ogrodów
i rolników, wymagających wysokiej wydajności,
łatwości obsługi, doskonałej zwrotności
i przyjemności z jazdy. Briggs & Stratton,
12.8 kW @ 3100 rpm, przekładnia hydrostatyczna,
szerokość koszenia 94 cm

PROMOCJA

Specjalna cena promocyjna brutto:

14 999 zł
Rata: 1 619,89 zł

PROMOCJA

RIDER 214T AWD
To nasz specjalny model jubileuszowy.
Napęd na wszystkie koła oferuje świetną przyczepność
i wszechstronność w każdych warunkach.
Przegubowy układ kierowniczy i umieszczone
z przodu urządzenie tnące zapewnia intuicyjną
obsługę, dobry dostęp do terenu koszenia
i doskonały widok przestrzeni roboczej.
Briggs & Stratton, 12,8 kW @ 3100 obr/min,
przekładnia hydrostatyczna, szerokość
koszenia 94 lub 103 cm

Cena brutto z dekiem 94 cm:

RIDER 316T AWD
Mocny i wszechstronny Rider z silnikiem dwucylindrowym
i napędem na 4 koła. Opcjonalne urządzenia tnące Combi 94,
103 lub 112 cm, oferuje pierwszorzędne koszenie
z systemem BioClip® lub wyrzutem tylnym.
Przeznaczony dla użytkowników wymagających
wysokiej wydajności, łatwości obsługi, doskonałej
zwrotności przez cały rok.
Kawasaki, 9,6 kW @ 2900 obr/min,
przekładnia hydrostatyczna
z napędem na 4 koła, szerokość
koszenia 94-112 cm

Sugerowana cena brutto:

25 490 zł

(cena nie obejmuje urządzenia tnącego)

Promocja ważna od 1.04 do 30.11 r,
do wyczerpania zapasów

19 349 zł
Rata: 2 089,69 zł

Cena brutto z dekiem 103 cm:

19 799 zł
Rata: 2 138,29 zł

OSPRZĘT

Szczotka
Obrotowa szczotka do
zamiatania liści, odśnieżania, itp.
Może być ustawiona pod kątem
w prawą lub lewą stronę.

Rama do
przystawek
Z wytrzymałej stali.
Szybka wymiana
przystwek. Łatwa
w przechowywaniu.

Przystawka
- wertykulator
Przystawka do użytku
z ramą. Usuwa filc
pozostawiając trawnik
w lepszej kondycji. Hartowane
pręty dają dłuższą żywotność.

Przystawka
- aerator
Przystawka do użytku
z ramą. Pozwala na lepsze
dotarcie do gleby powietrza,
wody oraz składników mineralnych.

TRAKTORY OGRODOWE
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 Przekładnia hydrostatyczna Regulacja prędkości
jazdy odbywa się bez trudu za pomocą sterowanej
dwoma pedałami przekładni hydrostatycznej.
Osobne pedały do jazdy do przodu i do tyłu.
 Dźwignia regulacji wysokości koszenia na
błotniku Łatwo dostępna dźwignia regulacji
wysokości koszenia dla większej ergonomii.
Oparte na sprężynie urządzenie tnące łatwo
się reguluje.

UŻYTECZNOŚĆ
KOMFORT

 Wskaźnik stanu akumulatora z wejściem
ładowarki Pokazuje, kiedy akumulator
wymaga naładowania. Wejście ładowarki
znajduje się tuż obok wskaźnika.

Duża różnorodność osprzętu oraz wybór
kilku sposobów koszenia, czynią z naszych
traktorów maszyny uniwersalne.

20x 0 %

RRSO=0%
HUSQVARNA TC 139T
Prosty w obsłudze traktor z bardzo
obszernym kolektorem tylnym
o pojemności 320 l, dwucylindrowym
silnikiem dużej mocy, ze stalową płytą
tylną. Briggs & Stratton, 11,1 kW,
Hydrostatyczna, 97 cm

Sugerowana cena brutto:

12 990 zł
Rata*: 649,50 zł

Promocja ważna od 1.04 do 30.06 r,
do wyczerpania zapasów

NOWOŚĆ

TRAKTOR TC 38

TRAKTOR TS 38

Przeznaczony dla właścicieli ogrodów, szukających prostej w obsłudze i przyjaznej dla
użytkownika kosiarki samobieżnej z koszem
na trawę. Znakomity do trawników średniej
wielkości, z wąskimi przejazdami i niewielkimi
przestrzeniami. Briggs & Stratton,
5,7 kW, Ręczna, 97 cm

Przeznaczony dla właścicieli ogrodów, szukających prostej w obsłudze i przyjaznej dla
użytkownika kosiarki samobieżnej z wyrzutem
bocznym. Znakomity do trawników średniej
wielkości, z wąskimi przejazdami i niewielkimi
przestrzeniami. Briggs & Stratton,
5,7 kW, Ręczna, 97 cm

NOWOŚĆ

Sugerowana cena brutto:

Sugerowana cena brutto:

8 790 zł

7 590 zł

Rata*: 439,50 zł

Rata*: 379,50 zł

OSPRZĘT

Przyczepa 275

Ładowarka do akumulatorów BC 0.8

Solidna przyczepa wywrotka z unoszoną
klapą do łatwego załadunku i rozładunku.

Dla wszystkich akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych od 1,2-32Ah. Ładowarka nadaje się do ładowania podtrzymującego aż do 100Ah.

Olej do silników
czterosuwowych
WP 10W/40
Wysokiej jakości olej
zapewniający doskonałe
smarowanie we wszystkich
warunkach pracy oraz niskie
zużycie oleju.

AUTOMOWER®
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Aplikacja Automower® Connect umożliwia zdalne sterowanie, konfigurację
i monitorowanie kosiarki za pośrednictwem aplikacji na smartfonie.
Kontrola Odbieranie informacji o statusie i wysyłanie poleceń „start”, „stop” i „park”
z dowolnego miejsca na świecie.

Aplikacja do pobrania z Appstore i GooglePlay.
(Bezpłatne korzystanie przez 2 lata)

AUTOMOWER® 310
Radzi sobie z trawnikami do 1000 m 2.
Możliwość personalizacji dzięki zmianie
osłony górnej, dostępnej opcjonalnie.

Konfiguracja Menu kosiarki w smartfonie użytkownika. Odczytywanie i zmiana ustawień
kosiarki z dala od jej miejsca pracy.
Bezpieczeństwo Odbieranie alarmu i śledzenie położenia kosiarki w razie kradzieży.

WSZYSTKIE MODELE
WYPOSAŻONE
W AUTOMOWER® CONNECT*

20x 0 %

RRSO=0%

Sugerowana cena brutto:

7 349 zł

Rata*: 367,45 zł

AUTOMOWER® 105
Przeznaczona do mniejszych trawników
do 600 m2. Kompaktowa, lekka, zapewnia
znakomite efekty pracy.

Sugerowana cena brutto:

4 999 zł
Rata*: 249,95 zł

ROCZNA GWARANCA
NA WYPADEK
UTRATY MASZYNY

W ramach promocji do każdej zakupionej kosiarki
otrzymasz certyfikat antykradzieżowy.
Szczegóły u dilerów. Promocja trwa do odwołania.

* Nie dotyczy modelu Automower®
105. Promocja trwa od 01.04
do 30.11.2017 r. lub do odwołania.

AUTOMOWER® 315

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 430X

AUTOMOWER® 450X

Przeznaczona do trawników do 1500 m2.
Inteligentna technologia skraca dzienny czas
koszenia w przypadku słabszego wzrostu
trawy. Możliwość personalizacji dzięki zmianie
osłony górnej, dostępnej opcjonalnie.

Radzi sobie znakomicie na
pochyłym terenie i trawnikach
do 2200 m2. Wyposażona
w Automower® Connect.

Bardzo wydajna i niezwykle cicha kosiarka
automatyczna, poradzi sobie z trawnikiem
o skomplikowanym kształcie do 3200 m2.
Wyposażona w Automower® Connect.
Wbudowany system GPS.

Najwyższej klasy kosiarka o wysokiej
wydajności, radząca sobie z trawnikami
do 5000 m2. Funkcja Automower®
Connect pozwala śledzić położenie
i regulować zdalnie jej ustawienia.

Sugerowana cena brutto:

Sugerowana cena brutto:

Sugerowana cena brutto:

Sugerowana cena brutto:

8 469 zł

10 069 zł

12 119 zł

15 499 zł

Rata*: 423,45 zł

Rata*: 503,45 zł

Rata*: 605,95 zł

Rata*: 774,95 zł

URZĄDZENIA BATERYJNE
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SZYBKI START
CICHA PRACA

Maszyny akumulatorowe Husqvarna to duża moc,
znakomita wydajność i intuicyjna obsługa - bez
użycia benzyny. Po prostu cicha, czysta, wygodna
praca i profesjonalne rezultaty.
PILARKA 120i
Cicha, lekka i bardzo prosta w obsłudze pilarka. Idealna dla
stolarzy, sadowników oraz innych wymagających użytkowników.
Wyposażona w trwały silnik oraz napinacz łańcucha
niewymagający narzędzi. 36V, długość prowadnicy 30 cm,
prędkość piły łańcuchowej 11,5 m/s. 3,0 kg bez akumulatora
i układu tnącego. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

ŁADOWARKA
I AKUMULATOR
W ZESTAWIE

10x 0 %

RRSO=0%

Sugerowana cena brutto:

1 149 zł

Rata*: 114,90 zł

PODKASZARKA 115iL

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 115iHD45
Nożyce znakomite do żywopłotów małych i średniej wielkości. Proste w obsłudze,
lekkie, o bardzo obniżonym poziomie hałasu dzięki technologii litowo-jonowej.
W komplecie z baterią i ładowarką.

Lekka, wygodna i łatwa do uruchomienia podkaszarka do
użytku przydomowego. Działa cicho dzięki akumulatorowi
litowo-jonowemu. Sprawdza się świetnie przy wykaszaniu
krawędzi trawnika. W komplecie z baterią i ładowarką.

Sugerowana cena brutto:

1 299 zł Rata : 129,90 zł
*

Sugerowana cena brutto:

1 149 zł Rata : 114,90 zł
*

Promocja trwa od 01.04 do 30.11.2017 r. lub do odwołania.

CZAS NA WIOSENNE
PRZEGLĄDY…
Dlaczego warto
regularnie serwisować
sprzęt w autoryzowanym
serwisie Husqvarna?
Regularny serwis wydłuża żywotność i funkcjonalność sprzętu
oraz ogranicza niepotrzebne przestoje w użytkowaniu maszyny
Mechanicy w serwisach posiadają doświadczenie i wiedzę
techniczną wspieraną szkoleniami na temat produktów Husqvarna
Serwisy stosują właściwą technologię napraw, oryginalne cześci
zamienne oraz akcesoria Husqvarna
Po naprawie otrzymasz Protokół Serwisowy - wiesz dokładnie
co było zrobione w Twojej maszynie
Usługi są objęte gwarancją, potwierdzoną w dokumentach serwisowych
Wiele serwisów oferuje transport maszyny do serwisu z dowozem
powrotnym (zadzwoń i zapytaj swojego Dilera o taką usługę)
Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego p owiadamiania Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice
w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania
publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego w ramach umowy kredytu ratalnego i umowy o limit kredytowy i o kartę kredytowa zbliżeniową MasterCard wynosi 0%, całkowita kwota kredytu
i całkowita kwota do zapłaty dla kredytu 10x0% i 20x0% wynosi 2 343,80 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł), dla kredytu 10x0% spłata w 10
miesięcznych ratach równych w wysokości 234,38 zł, dla kredytu 20x0% spłata w 20 miesięcznych ratach równych w wysokości 117,19 zł. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 16.02.2017 r. na reprezentatywnych przykładach
dla poszczególnych kredytów. Kredyt ratalny 10x0% oraz 20x0% są oferowane łącznie z kartą kredytową. Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania
uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi
oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony).
Punkty należące do sieci franczyzowej Husqvarna współpracują z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. i są umocowane do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych
związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny i kartę kredytową.

Wszystkie podane w niniejszej publikacji ceny są sugerowanymi cenami brutto i mogą ulec zmianie.

ADRES DILERA
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