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Robotické sekAčky
husqVARnA AutomoweR®

AkumulátoRoVé stRoJe 
husqVARnA 

NaskeNujte QR kód a Zjistěte  
Více o JARnÍ Akci husqVARnAcena od 22 799 kč

cena od 4 699 kč

tiché město
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aplikace polepu je uživatelsky velmi přívětivá. Průměrná životnost samolepky je 3-5 let. 
Pro objednávky a bližší info kontaktujte svého nejbližšího dealera.

k sečení úzkých 
průchozích míst

husqVARnA AutomoweR® 305 
– Šikovná volba pro malé zahrady

husqVARnA AutomoweR® 435X Awd
– Prvotřídní výsledky sečení ve svazích

Možnost  
čištění hadicí

senzor mrazu

sklon 
sekané 
plochy 
až 70 %

Pracovní plocha 
3 500 m²

Pohon 
všech kol

model doporučená pracovní 
plocha +/– 20 %

maximální sklon 
sekané plochy běžná cena Akční cena/bonus

husqvarna Automower® 105 600 m² až 25 % 23 999 kč 22 799 kč

husqvarna Automower® 305 600 m² až 40 % 31 999 kč 30 299 kč

husqvarna Automower® 310 1000 m² až 40 % 40 999 kč 38 999 kč

husqvarna Automower® 315 1500 m² až 40 % 47 999 kč 45 499 kč

husqvarna Automower® 315X 1600 m² až 40 % 62 999 kč bonus 115il Aku vyžínač set  
(včetně akumulátoru bli20 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna Automower® 420 2200 m² až 45 % 65 999 kč bonus 115il Aku vyžínač set  
(včetně akumulátoru bli20 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna Automower® 430X 3200 m² až 45 % 84 999 kč bonus 115il Aku vyžínač set  
(včetně akumulátoru bli20 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna Automower® 440 4000 m² až 45 % 89 999 kč bonus 115il Aku vyžínač set  
(včetně akumulátoru bli20 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna Automower® 450X 5000 m² až 45 % 115 999 kč bonus 115il Aku vyžínač + 115ihd45 Aku plotostřih set
(včetně akumulátoru bli10 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna Automower® 435X Awd 3500 m² až 70 % 131 999 kč –

oblékněte svůj husqvarna Automower® do originálního designu!

h u s q VA R n A
A u t o m o w e R® 

s V ě t o V ý  l Í d R  
V  R o b o t i c k é m 

s e k á n Í

pokRočilá nAViGAce
Několik navigačních nástrojů, včetně GPs (na X-line sérii), 
zajišťuje rovnoměrně posekaný trávník i na členité zahradě.

beZ hluku
budete překvapeni, jak rychle zapomenete na svůj husqvarna 
automower®. Protože svou práci dělá rychle, tiše a efektivně, 
sotva si všimnete, že jezdí po zahradě. Žádný hluk – pouze 
skvěle vypadající trávník.

Awd pRo náRočné teRény
husqvarna automower® aWd zvládne i těžké terény. s prvotříd-
ním designem X-Line, kloubovým řízením a konstantní trakcí na 
všech čtyřech kolech zvládne i ty nejkomplikovanější trávníky.

ZVládá Velké stoupánÍ
díky optimalizované konstrukci a inteligentnímu chování se robo-
tická sekačka husqvarna automower® aWd dokáže vypořádat se 
svahy až do 70 % nebo 35° (černá sjezdovka má sklon cca 40–60 
%), naše ostatní modely zvládají sklon do 45 %.

pRoJede ÚZkými pAsáŽemi
husqvarna automower® rozpozná úzké průchody a najde  
si cestu.

seká neRoVné tRáVnÍky
Velká kola, chytrá konstrukce podvozku a optimalizované vyváže-
ní zajišťují dokonalý výsledek sečení i na nerovném trávníku.

pRAcuJe ZA deŠtě
husqvarna automower® dosahuje skvělých výsledků za 
každého počasí. jeho elektrické části jsou dokonale ukryty  
jak před deštěm, tak před prachem a odstřižky trávy.

70%

peRFektnÍ Výsledek

NaskeNujte QR kód a Zjistěte  
Více o husqVARnA AutomoweR®  

pRodlouŽená ZáRukA AutomoweR® cARe
automower® care je program, který prodlužuje záruční 
dobu pro robotické sekačky automower® na 5 let
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c e l o d e n n Í
p R o F e s i o n á l n Í

p o u Ž i t Í

p ř Í l e Ž i t o s t n é 
p o u Ž i t Í

dostatek energie a výkonu pro celodenní, 
náročné, profesionální použití.

pro použití při práci na zahradě.

AkumulátoRoVé VyVětVoVAcÍ pily husqVARnA  
(profesionální použití)

model hmotnost bez řezné 
části a akumulátoru dosah délka lišty běžná cena Akční cena

husqvarna 530ipt5 5 kg až 5 m 25-30 cm 14 499 kč 13 799 kč

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

AkumulátoRoVé pily husqVARnA  
(profesionální použití)

model hmotnost bez řezné 
části a akumulátoru

max. rych-
lost řetězu délka lišty běžná cena Akční cena

husqvarna 535i Xp 2,6 kg 20 m/s 25-35 cm 11 499 kč 10 999 kč

husqvarna t535i Xp 2,4 kg 20 m/s 25-35 cm 12 499 kč 11 899 kč

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

AkumulátoRoVé křoVinořeZy  
A VyŽÍnAče husqVARnA  
(profesionální použití)

model hmotnost bez řezné 
části a akumulátoru pracovní nástroj běžná cena Akční cena

husqvarna 520iRX 3,8 kg vyžínací struna, travní nůž 9 499 kč 8 999 kč

husqvarna 520ilX 2,85 kg vyžínací struna 8 499 kč 7 999 kč

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

FoukAč 
husqVARnA 525ib

plotostřih 
husqVARnA 520ihd60

plotostřih 
husqVARnA 520ihe3

plotostřih 
husqVARnA 520iht4

 hmotnost (bez akumulá- 
 toru): 2,4 kg, foukací výkon  
 (rychlost vzduchu): 48 m/s

Akční cena: 9 999 kč

běžná cena: 10 499 kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

 délka lišty: 55 cm, hmotnost
 bez akumulátoru: 4,15 kg

 délka lišty: 60 cm, hmotnost
 bez akumulátoru: 3,8 kg

 délka lišty: 55 cm, hmotnost
 bez akumulátoru: 5,5 kg

Akční cena: 10 499 kč Akční cena: 11 399 kč Akční cena: 12 999 kč

běžná cena: 10 999 kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

běžná cena: 11 999 kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

běžná cena: 13 699 kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

AkumulátoRoVá pilA  
husqVARnA 120i / set

 hmotnost: (bez akumulátoru): 3 kg, max. 
rychlost řetězu: 11,5 m/s, délka lišty: 30 cm

Akční cena: 4 949 kč  
set: 7 699 kč

běžná cena: 5 199 kč (cena bez akumulátoru  
a nabíječky) nebo 8 099 kč (včetně akumulátoru  
Bli20 a nabíječky QC80)

AkumulátoRoVý VyŽÍnAč 
husqVARnA 115il / set

 hmotnost: (bez akumulátoru): 3,45 kg, 
 vyžínací struna

Akční cena: 4 749 kč  
set: 7 199 kč

běžná cena: 4 999 kč (cena bez akumulátoru  
a nabíječky) nebo 7 599 kč (včetně akumulátoru  
Bli20 a nabíječky QC80)

FoukAč husqVARnA 120ib / set

 hmotnost (bez akumulátoru): 2 kg,
 foukací výkon (rychlost vzduchu): 46 m/s

Akční cena: 4 699 kč  
set: 7 599 kč

běžná cena: 4 999 kč (cena bez akumulátoru a nabíječky) 
nebo 7 999 kč (včetně akumulátoru Bli20 a nabíječky QC80)

ZVýhodněné sety 
model celoročně nízká cena

husqvarna 120itk4 & pk4 & hk4 7 499 kč
plotostřih + VyVětVoVAcÍ pilA 

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

husqvarna 120itk4 & pk4 & hk4  
set (bli10+qc80)

9 999 kč
plotostřih + VyVětVoVAcÍ pilA 
Cena včetně akumulátoru a nabíječky.

husqvarna 115il & 115ihd45  
set (bli10+qc80)

9 999 kč
VyŽÍnAč + plotostřih 

Cena včetně akumulátoru a nabíječky.

noVinkA

noVinkA

noVinkA

AkumulátoRoVé plotostřihy husqVARnA   
(příležitostné použití)

model hmotnost bez akumu-
látoru a příslušenství

délka 
lišty

běžná 
cena Akční cena

husqvarna 115ihd45 3,2 kg 45 cm 5 199 kč
4 899 kč  

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

husqvarna 115ihd45 set 
(bli10+qc80)

3,2 kg 45 cm 7 499 kč
6 999 kč  

Cena včetně akumulátoru a nabíječky.

husqvarna 120itk4 & hk4 4,53 kg 50 cm 5 199 kč
– 

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

husqvarna 120itk4 & hk4  
set (bli10+qc80)

4,53 kg 50 cm 7 499 kč
– 

Cena včetně akumulátoru a nabíječky.
noVinkA

noVinkA

noVinkA

NaskeNujte QR kód a Zjistěte 
Více o tichém městě

AkumulátoRoVá VyVětVoVAcÍ 
pilA husqVARnA 120itk4 & pk4 /set 

 hmotnost: (bez akumulátoru): 4,1 kg, dosah: 
až 4 m, délka lišty: 25 cm

běžná cena: 5 199 kč 
(cena bez akumulátoru a nabíječky) nebo 

set: 7 499 kč 
(včetně akumulátoru Bli20 a nabíječky QC80)
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p e R F e k t n Í 
s t ř i h  A  n AV Í c 

p o t i c h u
Akumulátorové sekačky husqvarna mají 

snadné ovládaní i údržbu. 

husqVARnA s138i

husqVARnA lc 347iVX / lc 353iVX

husqVARnA s138c

akumulátorový odmechovač  
s pohonem až na dva akumulátory. 

2 akumulátorové sloty  |  kompatibilní se všemi bateriemi  |  vlastní pohon  
|  variabilní rychlost  |  připojení bluetooth

elektrický odmechovač pro 
univerzální použití. 

 Výkon 900 W, šířka záběru
 38 cm, objem koše 45 l

 Šířka záběru 47 cm, objem koše 
 55 l, sběr /zadní výhoz

 Šířka záběru 53 cm, objem koše
 60 l, sběr / zadní výhoz

 Výkon 1600 W, šířka záběru
 38 cm, objem koše 45 l

Akční cena: 8 999 kč

Akční cena: 15 199 kč

Akční cena: 5 699 kč

běžná cena: 9 499 kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

běžná cena: 15 999 kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

běžná cena: 17 999 kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

husqVARnA s138i lze zakoupit i jako set včetně akumulátoru BLi20  
a nabíječky QC80. Běžná cena setu 12 999 Kč, akční cena setu 12 349 kč.

běžná cena: 5 999 kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

husqVARnA  
lc 141i / lc 141iV

 Šířka záběru 41 cm, 
 objem koše 50 l, 
 sběr / zadní výhoz

 Lc 141i je bez pojezdu 
 a Lc 141iV je s pojezdem

komfortní akumulátorové 
sekačky pro domácí použití 
se snadným startováním, 
rychle a tiše a na jedno 
nabití posekají průměrně 
velkou zahradu.

model běžná cena Akční cena

husqvarna lc 141i 11 499 kč
10 899 kč 

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

husqvarna lc 141i set 14 999 kč
14 199 kč 

Cena včetně akumulátoru 
BLi20 a nabíječky QC80.

husqvarna lc 141iV 12 999 kč
12 299 kč 

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

husqvarna lc 141iV set 16 999 kč
15 999 kč 

Cena včetně akumulátoru 
BLi20 a nabíječky QC80.

set  
obsAhuJe  
akumulátor 

BLi20 a nabíječ-
ku QC80

odstRaňte efektiVNě 
chomáče travní plsti a mech z trávníku

husqVARnA lc 141c
elektrická sekačka s intuitivním 
ovládáním a snadným startováním, 
vybavená velkým 50 l vakem na 
trávu a centrálním nastavením 
výšky sečení.

 Šířka záběru 41 cm,  
 objem koše 50 l,  
 sběr / zadní výhoz

Akční cena: 6 649 kč

běžná cena: 6 999 kč

noVinkA

p R o  m i l o V n Í ky 
V ů n ě  b e n Z Í n u

skvělý výkon a vynikající ergonomie. 
perfektní střih trávníku bez námahy.

sekAčky husqVARnA

nechceš trávit víkend sekáním 
trávníku? Vrať se na str. 2-3  
a přenechej sekání robotické sekačce 
husqvarna Automower®.

model pohon kol motor Šířka 
sekání

Výška 
sekání

objem 
koše metoda sečení běžná cena Akční cena

husqvarna lc 140sp Pojezd, jedna rychlost husqvarna 40 cm 25-75 mm 50 l sběr a zadní výhoz 9 999 kč 9 499 kč

husqvarna lc 151s Pojezd, jedna rychlost husqvarna 51 cm 25-75 mm 60 l sběr, boční a zadní výhoz, 
bioclip™ 12 999 kč 12 349 kč

husqvarna lc 247s Pojezd, jedna rychlost briggs & stratton 125 cm³ 47 cm 20-75 mm 55 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 12 499 kč 11 899 kč

husqvarna lc 247sp Pojezd, jedna rychlost briggs & stratton 140 cm³ 47 cm 20-75 mm 55 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 13 999 kč 13 299 kč

husqvarna lc 253s Pojezd, jedna rychlost briggs & stratton 163 cm³ 53 cm 20-75 mm 60 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 15 999 kč –

husqvarna lc 347V Pojezd, variabilní rychlost briggs & stratton 163 cm³ 47 cm 20-75 mm 60 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 15 999 kč –

husqvarna lc 347Vi Vlastní pohon, variabilní rychlost briggs & stratton 163 cm³ 47 cm 20-75 mm 60 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 17 999 kč 16 999 kč

husqvarna lc 353V Vlastní pohon, variabilní rychlost briggs & stratton 163 cm³ 53 cm 25-75 mm 60 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 16 999 kč –

husqvarna lc 353Vi Vlastní pohon, variabilní rychlost briggs & stratton 163 cm³ 53 cm 25-75 mm 60 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 18 999 kč 17 999 kč

husqvarna lc 356Vp autoWalk™ 2 honda ohc GcVX170 166 cm³ 56 cm 25-75 mm 70 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 15 999 kč 15 199 kč

husqvarna lc 353Awd autoWalk™ 2 (aWd) honda ohc GcVX170 166 cm³ 53 cm 25-75 mm 70 l sběr, zadní výhoz a bioclip™ 17 999 kč 16 999 kč

NaskeNujte QR kód  
a Zjistěte Více iNfoRMací 
o sekAčkách husqVARnA  

noVinkA

noVinkA

ergonomická rukojeť

sklopné rukojeti Žádné svařované 
části

Nastavitelná  
výška sečení

snadné vysypání koše
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s  V ě t R e m
o  Z áV o d

p R o  t ě Ž ko u 
p R á c i

X-torq®
technologie motoru X-torq® snižuje 
výfukové emise až o 75 % a spotřebu 
paliva o 20 %. Vaše práce bude 
pohodlnější a hospodárnější.

nastavitelná řídítka
seřiditelné a ergonomicky navržené 
rukojeti pro maximální komfort.

Autotune™
díky systému autotune™ neztratíte 
čas manuálním seřizováním 
karburátoru. elektronicky řízený 
karburátor kompenzuje různá paliva 
a klimatické podmínky.

lowVib®
antivibrační tlumiče efektivně tlumí 
vibrace, šetří paže a ruce obsluhy.

Air injection™
systém čištění vzduchu odstředivou 
silou air injection™ zabraňuje průniku 
prachu a nečistot do motoru. tím 
prodlužuje životnost motoru a snižuje 
potřebu čistit vzduchový filtr.

motor X-torq®
konstrukce motoru X-torq® snižuje 
množství škodlivých výfukových plynů 
až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.

smart start®
Motor a startér byly navrženy tak, aby 
stroj nastartoval rychle a s minimální 
námahou. odpor startovacího lanka je 
snížen až o 40 %.

Jednoduchá výměna žacího nástroje
Magnetický držák blokovacího trnu 
ulehčuje výměnu žacího nástroje.

ř e t ě Z o V é  p i ly  h u s q VA R n A

řežte rychleji. řežte déle. řežte lépe.

Pily husqvarna se vyznačují vysokým výkonem, odolností a spolehlivostí. Řetězová pila se stane vaším nepostradatelným pomocníkem, ať už potřebujete pilu pro řezání palivového 
dříví na chalupě, prořezávání stromů na zahradě nebo vysoce profesionální pilu pro práci v lese nebo péči o stromy.

foukače husqvarna se hodí pro všechny úklidové práce kolem domu. 
Poradí si s listím, trávou, slámou, smetím, pilinami i jiným odpadem.

Vyžínače a křovinořezy husqvarna si poradí s tvrdou trávou, 
plevelem, drobnými keříky nebo houštím.

řetěZoVé pily husqVARnA

FoukAče husqVARnA

křoVinořeZy A VyŽÍnAče husqVARnAmodel Výkon* délka lišty hmostnost bez 
lišty a řetězu běžná cena Akční cena

husqvarna 120 1,4 kW 35-40 cm 4,85 kg 4 399 kč 4 099 kč

husqvarna 130 1,5 kW 35-40 cm 4,7 kg 5 199 kč 4 899 kč

husqvarna 435 1,6 kW 33-46 cm 4,2 kg 9 999 kč 9 399 kč

husqvarna 445 2,1 kW 33-50 cm 4,9 kg 11 999 kč 11 299 kč

husqvarna 450 2,4 kW 33-50 cm 4,9 kg 13 499 kč 12 799 kč

husqvarna 545 mark ii 2,7 kW 33-50 cm 5,3 kg 18 999 kč 17 999 kč

husqvarna 550 Xp® mark ii 3,0 kW 33-50 cm 5,3 kg 19 999 kč 18 899 kč

husqvarna 562 Xp® 3,5 kW 38-71 cm 6,1 kg 22 999 kč 21 599 kč

husqvarna 565 3,7 kW 38-71 cm 6,5 kg 23 499 kč 22 199 kč

husqvarna 572 Xp® 4,3 kW 38-71 cm 6,6 kg 28 999 kč 26 999 kč

husqvarna 525pt5s 1,0 kW 25 cm 7,0 kg 21 999 kč 20 699 kč

model objem 
válce Výkon* hmotnost Foukací 

výkon
běžná 
cena

Akční 
cena

husqvarna 125b 28 cm³ 0,8 kW 4,26 kg 76 m/s 7 499 kč 6 999 kč

husqvarna 125bVx 28 cm³ 0,8 kW 4,35 kg 76 m/s 8 999 kč 8 499 kč

husqvarna 525bX 25,4 cm³ 0,9 kW 4,3 kg 86 m/s 10 499 kč 9 899 kč

model objem 
válce Výkon* hmotnost běžná cena Akční cena

husqvarna 122c 21,7 cm³ 0,6 kW 4,4 kg 4 199 kč celoročně 
nízká cena

husqvarna 128R 28 cm³ 0,7 kW 5 kg 6 499 kč 5 999 kč

husqvarna 135R 34,6 cm³ 1,4 kW 6,8 kg 13 999 kč 12 999 kč

husqvarna 525RX 25,4 cm³ 1 kW 4,9 kg 11 499 kč 10 699 kč

husqvarna 535RX 34,6 cm³ 1,6 kW 6,1 kg 17 499 kč 16 399 kč

husqvarna 545RX 45,7 cm³ 2,1 kW 8,9 kg 21 999 kč 20 599 kč

husqvarna 555RXt 53,3 cm³ 2,8 kW 9,2 kg 26 999 kč 24 999 kč

husqvarna 550 XP® Mark ii

NaskeNujte QR kód  
a Zjistěte Více iNfoRMací 
o pilách husqVARnA  

Ž i V ý  p l o t  J e 
o Z d o b o u  k A Ž d é 

Z A h R A d y

plotostřih husqVARnA 522hd60X

 Výkon* 0,6 kW, objem válce  
21,7 cm³, délka střihací lišty 60 cm, 
hmotnost bez příslušenství 4,9 kg

Nůžky na živý plot s oboustrannou 
střihací lištou o délce 60 cm, vyba-
vené motorem o objemu 21,7 cm³, 
který v kombinaci s vysokým točivým 
momentem zvládne stříhání tvrdších 
a hrubších větví. Víceúčelová rukojeť, 
velmi nízká hmotnost, štíhlý design, 
dobré vyvážení a nízké vibrace 
zajišťují výbornou ovladatelnost.

Akční cena: 15 999 kč

běžná cena: 16 999 kč

noVinkA
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Z A  V o l A n t e m 
s e k A č ky

model motor
čistý výkon při 

přednastavených 
otáčkách, kw

převodovka Šířka 
sekání

hmot-
nost běžná cena Akční cena/bonus

husqvarna R 112c5 briggs & stratton 
Powerbuilt 6,4 kW @ 3000 ot./min hydrostatická 85 cm 191 kg 61 999 kč celoročně nízká cena

husqvarna R 214tc briggs & stratton 
intek V-twin 9,9 kW @ 3100 ot./min hydrostatická 94 cm 244 kg 109 999 kč bonus 115il Aku vyžínač set  

(včetně akumulátoru bli20 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna R 216t Awd briggs & stratton 9,7 kW @ 3000 ot./min hydrostatická 
aWd 94-103 cm 226 kg 129 999 kč* bonus 115il Aku vyžínač + 115ihd45 Aku plotostřih set 

(včetně akumulátoru bli10 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna R 316tsX Awd kawasaki fs 
V-twin 9,6 kW @ 3100 ot./min hydrostatická 

aWd 94-112 cm 238 kg 199 999 kč* bonus 520iRX Aku křovinořez set
(včetně akumulátoru bli200 a nabíječky qc330) ZdARmA

husqvarna Rc 320ts Awd briggs & stratton 12,6 kW @ 3000 ot./min hydrostatická 
aWd 103-112 cm 328 kg 239 999 kč* bonus 520iRX Aku křovinořez set

(včetně akumulátoru bli200 a nabíječky qc330) ZdARmA

husqvarna p 524eFi kawasaki fs 
V-twin 15,6 kW @ 3000 ot./min hydrostatická 

aWd 122 cm 432 kg 354 999 kč* bonus 520iRX Aku křovinořez set
(včetně akumulátoru bli200 a nabíječky qc330) ZdARmA

model motor
čistý výkon při 

přednastavených 
otáčkách, kw

Šířka sekání sběrný koš převo-
dovka běžná cena Akční cena/bonus

husqvarna tc 138 briggs & stratton 
intek 8,7 kW 97 cm 220 l hydro-

statická 74 999 kč 70 999 kč

husqvarna tc 238t briggs & stratton 
intek 10,1 kW 97 cm 320 l hydro-

statická 84 999 kč 79 999 kč

husqvarna tc 242t briggs & stratton 
intek 10,1 kW 108 cm 320 l hydro-

statická 94 999 kč bonus 115il Aku vyžínač set
(včetně akumulátoru bli20 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna tc 238tX briggs & stratton 
endurance 10,1 kW 97 cm 320 l hydro-

statická 109 999 kč bonus 115il Aku vyžínač + 115ihd45 Aku plotostřih set
(včetně akumulátoru bli10 a nabíječky qc80) ZdARmA

husqvarna tc 242tX kawasaki fR 
series 14,1 kW 108 cm 320 l hydro-

statická 119 999 kč bonus 115il Aku vyžínač + 115ihd45 Aku plotostřih set
(včetně akumulátoru bli10 a nabíječky qc80) ZdARmA

Výkonný šnek actech™ dopraví 
odřezky bez ucpávání a stlačí je pro 
optimální naplnění sběrného koše.

Větší sběrný koš 
vyprázdníte pohodlně 
stlačením tohoto tlačítka.

dosáhne všude
unikátní kloubové řízení riderů husqvarna 
umožňuje skvělou manévrovatelnost  
a intuitivní ovládání, což oceníte zejména 
při jízdě kolem překážek.

ř Í Z e n Í  m át e 
p e V n ě  V  R u ko u

Vynikající výkon a celoroční využití  
zahradních traktorů husqvarna díky široké 

nabídce příslušenství. pohodlná obsluha  
a bezklíčové startování, jednoduché  

spouštění a zastavování pouhým  
dotykem tlačítka.

ZAhRAdnÍ tRAktoRy husqVARnA

VodA JAko 
přÍRodnÍ  č istÍcÍ 

kApAlinA
nic J im 

neunikne

VysAVAče husqVARnA

VysokotlAké čističe husqVARnA

model Výkon objem
nádoby

délka
hadice běžná cena Akční cena

husqvarna wdc 220 1000 W 20 l 2,5 m 4 399 kč 4 199 kč

husqvarna wdc 325l 1200 W 25 l 3,5 m 6 499 kč 6 199 kč

model maximál-
ní tlak průtok vody délka 

hadice běžná cena Akční cena

husqvarna pw 125 125 bar 320-460 l/h 7 m 3 799 kč 3 599 kč

husqvarna pw 235R 135 bar 350-520 l/h 8 m 5 999 kč 5 699 kč

husqvarna pw 350 150 bar 420-500 l/h 9 m 8 999 kč 8 549 kč

husqvarna pw 490 190 bar 570-650 l/h 15 m 15 999 kč -

NaskeNujte QR kód a Zjistěte 
Více o RideRech husqVARnA

NaskeNujte QR kód  
a Zjistěte Více o ZAhRAdnÍch 
tRAktoRech husqVARnA

*Cena bez žacího ústrojí.

noVinkA

noVinkA

Vysoce kvalitní rider s novým přístupem ke sbírání trávy – méně ucpávání  
a velká kapacita sběrného koše. Posilovač řízení a pohon všech kol.

předstAVuJeme RideR se sběRem: 
husqVARnA Rc 320ts Awd
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Prodejní ceny výrobků a akčních výrobků obsažené v tomto 
akčním letáku jsou včetně dPh.

Všechny ceny jsou pouze doporučené a byly aktuální při zadání 
akčního letáku do tisku. tyto hodnoty se mohou v průběhu 
doby platnosti akční nabídky měnit. Veškeré zmíněné ceny se 
během té doby mohou měnit také v souvislosti s fluktuací měny.

Prodejní akce trvá od 10. 3. 2021 do 16. 6. 2021 včetně, avšak 
nabídka prodeje jednotlivých akčních výrobků za zvýhodněné 

akční ceny v rámci této prodejní akce platí jen do vyprodání 
jejich zásob.

odpovědnost vyhlašovatele prodejní akce za tiskové chyby je 
vyloučena. skupina husqvarna neustále provádí vývoj svých 
výrobků, a proto si vyhrazujeme právo měnit design, specifi 
kaci a vybavení výrobků bez předchozího upozornění

husqvarna Česko s.r.o., türkova 2319 / 5b, 149 00 Praha 4 – chodov
infolinka: 800 110 220, www.husqvarna.cz, e-mail: info@cz.husqvarna.com
copyright © 2021 husqvarna ab (publ). Všechna práva vyhrazena.
husqvarna a další značky produktů a funkcí jsou obchodní známky skupiny husqvarna Group.

sledujte nás na Facebooku a instagramu

* jMeNoVitý VýkoN
jmenovitý výkon motoru je průměrný 
čistý výkon (při ot/min) typického 
motoru pro model motoru měřený podle 
standardu sae j1349 / iso1585. sériově 
vyráběné motory se od této hodnoty 
mohou odlišovat. skutečný výkon motoru 
instalovaného v konkrétním stroji se bude 
lišit podle provozní rychlosti, okolních 
podmínek a dalších proměnných.


