
2015
BOS & TUINPRODUCTEN



Prestaties, ontwerp 
en erfgoed.
Onze ingenieurs werken al 325 jaar aan het verkleinen van de 
kloof tussen mens en machine. Het resultaat zijn gereedschappen 
die krachtig en ergonomisch zijn en vol innovatieve functies 
zitten. Dus voor welke uitdaging u ook staat, met een Husqvarna 
bent u er altijd klaar voor.





Wat uw missie ook is.
Professionals vertrouwen op onze machines omdat ze worden getest onder 
zware omstandigheden waarvoor vermogen, precisie en duurzaamheid 
nodig zijn. Dit betekent dat ook u kunt vertrouwen op elk product van het 
merk Husqvarna. Dus ongeacht uw missie, hebben wij de producten om  
er aan te voldoen. Ontdek onze wereld vol producten die vermogen en 
snelheid combineren met veiligheid, door gebruik te maken van innovatieve 
technologie.
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ACCU SERIES

WEINIG GELUID De stille villamotor zorgt 
voor een comfortabele werkomgeving en stoort 
de omgeving minimaal.

SAVE™ Al het Husqvarna accu handgereedschap 
heeft savE™, een economystand, . Kies afhankelijk 
van de omstandigheden voor maximaal vermogen 
of maximale bedrijfstijd. 

INTUÏTIEF TOETSENBORD Alle 
producten uit de Husqvarna Accu Series zijn 
gemakkelijk te gebruiken met slechts enkele, 
makkelijk te begrijpen drukknoppen.

EENVOUDIGE BEDIENING STOORT NIET MAXIMALE BEDRIJFSTIJD

De Husqvarna Accu Series is een reeks zeer efficiënte 
handgedragen machines, die werken op een krachtige 36V  
Li-ion accu. De accu geeft u een hoog en constant vermogen, 
met prestaties die gelijk zijn aan onze benzinemodellen.  
U krijgt aanzienlijk minder geluid en trillingen, minimaal 
onderhoud – en helemaal geen directe emissie. Bovendien 
kunt u de accu van de ene machine naar de andere 
verplaatsen en zo blijven werken. De machines kunnen 
kompleet geleverd worden met een uitzonderlijk snelle  
lader en accu’s. De accu’s zijn verkrijgbaar met twee 
verschillende capaciteiten (2,1 Ah en 4,2 Ah) om de 
prestaties te leveren die u nodig heeft. Er zijn ook 
accu’s verkrijgbaar die u op uw rug kunt dragen  
en waarmee u een hele dag kunt werken 
tussen de oplaadbeurten.

Husqvarna Accu Series. 
Schoon, stil en krachtig. 



INNOVATIEF NIEUWS

Krachtige kettingzagen.

Heggenscharen met weinig geluid.
Motorzeisen en trimmers  
met perfecte balans.

Eén accu voor allemaal. 
Alle machines uit de Husqvarna Accu Series gebruiken 
dezelfde soort Li-ion accu. Dat houdt in dat u uw accu in 
een andere machine kunt plaatsen en door kunt gaan met 
werken. De lader is uitzonderlijk snel. De accu is in een 
lunchpauze gewoon weer helemaal opgeladen.
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Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl

Husqvarna accu kettingzagen zijn krachtig en stil en ook 
nog eens zeer gemakkelijk te bedienen en onderhouden. 
Ze zijn verkrijgbaar in vier versies; één om zo nu en dan 
thuis te gebruiken, één voor intensief all-round gebruik 
en één voor fulltime professioneel gebruik. Daarnaast is 
er nog een top-hendel versie voor professionele 
arboristen verkrijgbaar.

De Husqvarna accu bladblazers zijn hoogpresterende 
producten, gemaakt voor het professioneel schoonblazen 
van terreinen buiten én binnen. Ze zijn licht, stil en 
uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken. Typische toepassingen 
zijn het schoonblazen van stadions en arena’s, commercieel 
schoonmaken van het centrum van steden, woonwijken  
en terreinen waar geluid een probleem is. Ook toepasbaar 
in schuren en stallen.

De Husqvarna accu heggenscharen zijn goed gebalanceerd 
en gemakkelijk te bedienen. Ze lopen soepel en stil 
zonder de omgeving te storen. Er zijn vier verschillende 
modellen voor verschillende wensen; van een model 
voor gebruik thuis tot de professionele heggenscharen 
met prestaties die gelijk zijn aan benzinegereedschap. 

Husqvarna biedt vier modellen accu trimmers en komt 
daarmee tegemoet aan de wensen van veeleisende 
huiseigenaren én grondbezitters en professionele 
hoveniers. Ze zijn allemaal stil, licht, goed gebalanceerd, 
onderhoudsvrij en uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken. 
De ideale keuze voor het trimmen van gras in woonwijken 
en andere terreinen waar geluid een probleem is.

Nieuw!

Professionele bladblazers.

KETTINGZAGEN, MOTORZEISEN, HEGGENSCHAREN EN EEN BLADBLAZER MET ACCU



U krijgt het vermogen  
voor betere prestaties.
Wij luisteren en leren en zo creëren we onze reeks kettingzagen met prestaties 
die gebaseerd zijn op werkelijke behoeften. Onze ontwikkeling gaat in feite altijd 
door, net als onze samenwerking met professionele bosarbeiders die met onze 
machines werken. We verbeteren ons design en eigenschappen van jaar op jaar 
om de ultieme machine te leveren als het gaat om vermogen, prestaties en 
betrouwbaarheid om het werk te doen waarvoor ze gemaakt zijn.

KETTINGZAGEN

X-TORQ® De motortechnologie X-Torq® zorgt 
voor een hoog koppel en verlaagt het brandstof-
verbruik tot wel 20 % en de uitlaatemissie met 
maximaal 75 %*.

AUTOTUNE™ Stelt automatisch de motor  
in voor een optimale werking gebaseerd op 
temperatuur, brandstofsoort en staat van het 
filter enz.

OPTIMALE PRESTATIES BRUTE KRACHT

TRIOBRAKE™ Een functie om veiliger en 
ergonomischer te zagen omdat u de kettingrem 
kunt activeren met een kleine beweging van uw 
rechterpols.

DRIEVOUDIGE VEILIGHEID



Bekijk de 560 XP® film om  
de kettingzaag in actie te zien. 
Download een gratis QR reader 
voor uw smartphone en scan  
de code.

LOW VIB® Effectieve antitrillingselementen 
absorberen trillingen en verminderen het effect 
op de armen en handen van de gebruiker.  
Voor een comfortabelere bediening.

Wat u krijgt. En hoe wij het doen.

AIR INJECTION™ Centrifugaal luchtreinigings- 
systeem voor minder slijtage en langere inter- 
vallen tussen het reinigen van het filter. U zult in 
staat zijn langer achter elkaar te werken.

SMART START® De motor en starter zijn 
ontwikkeld om de machine snel en met weinig 
moeite te kunnen starten. De weerstand in het 
startkoord is tot 40 %* verminderd.

LANGERE WERKING COMFORTABELE  
BEDIENING
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MAKKELIJKER STARTEN

*  In vergelijking met vergelijkbare modellen zonder deze functie.



KETTINGZAGEN VOOR ALLE SOORTEN WERKZAAMHEDEN

Rust u uit als  
een prof.
Husqvarna brengt een modern design voor 
veiligheidskleding om het comfort en de 
veiligheid te maximaliseren. Materialen 
worden gebruikt vanwege hun techno-
logische voordelen en goede slijtvastheid. 
Gebruik altijd goedgekeurde veiligheids-
uitrusting wanneer u met een ketting- 
zaag werkt.

TOPACCESSOIRES

Wanneer vermogen, prestaties en efficiëntie van het hoogste 
niveau nodig zijn, zal onze meest geavanceerde reeks ketting-
zagen dát en nog meer leveren. Met eigenschappen geschikt 
voor lange veeleisende werkdagen voor fulltime bosarbeiders 
en boomverzorgers. De XP®-kettingzagen zijn uitgerust met 
de allernieuwste eigenschappen voor maximale prestaties in 
iedere situatie. De Air Injection™ houdt de motor schoon, de 
Low Vib® technologie vermindert de trillingen en AutoTune™ 
zorgt ervoor dat de motor optimaal loopt in alle 
weersomstandigheden en met verschillende 
brandstofkwaliteiten.

HUSQVARNA 560 XP®

59,8 cm³, 3,5 kW, zaagbladlengte 33–50 cm, 5,7 kg. 
RevBoost™,  AutoTune™,  Air Injection™, X-Torq® en  
Low Vib®.  Verkrijgbaar met verwarmde handgrepen  
en carburateur.

Lees meer over Husqvarna  
bosbouw-accessoires op bladzijde 38.

Fulltime professioneel gebruik.



Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl
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TrioBrake™ is een unieke functie op geselecteerde Husqvarna 
kettingzagen. Het is een extra manier om de kettingrem te activeren 
met een kleine beweging van uw rechterpols. Dit vergroot de veilig-
heid en moedigt u bovendien aan om efficiënter en ergonomischer  
te werken, want TrioBrake™ zal pas activeren als u geen juiste  
werk techniek gebruikt. 

Veiligheid, ergonomie en efficiëntie. 
Allemaal beter met TrioBrake™.

TRIOBRAKE™ EEN UNIEKE HUSQVARNA FUNCTIE

Gemakkelijk te starten en te manoeuvreren, ideaal voor 
wie minder regelmatig zaagt. Ontworpen voor een 
veelvoud aan zaagwerkzaamheden, waardoor ze ideaal 
zijn voor het vellen van bomen, snoeien en haardhout 
zagen. En dankzij de X-Torq® motor wordt het werk 
comfortabeler.

Deze kettingzagen leveren uitstekende 
zaagprestaties, zijn makkelijk te starten 
en worden geleverd met eigenschappen 
die uw werk comfortabel en flexibel 
maken. Hun comfortabele bediening en 
flexibiliteit maakt ze ideaal voor lichte 
zaagwerkzaamheden inclusief het zagen 
van kleine bomen en haardhout.

Krachtig, betrouwbaar en ideaal voor professionele 
gebruikers zoals aannemers en gemeentewerkers.  
Onze reeks professionele motorkettingzagen vol 
prestatiekenmerken die zijn ontworpen en ontwikkeld 
voor regelmatig terugkerend intensief gebruik.

Regelmatig terugkerend  
professioneel gebruik.

All-round gebruik.

Extensief  
gebruik.



Wanneer u op zoek bent naar een gazonmaaier, zult u vele vragen hebben.  
Wij hebben een uitgebreide reeks gazonmaaiers om al die vragen te beant-
woorden. Van zelfrijdende maaiers tot zitmaaiers, verschillende maaimethoden  
en accessoires voor meer veelzijdigheid en jaar-rond gebruik. Maar kiezen  
voor Husqvarna betekent vooral dat u er zeker van kunt zijn dat u een machine  
koopt die niet alleen aan uw eisen voldoet, maar ook de kwaliteit heeft om  
jaar na jaar voor u te werken.

Het antwoord op uw 
grasmaaibehoeften.

Voor wie besloten heeft een duwmaaier aan te 
schaffen, bieden we een reeks machines aan die 
passen bij veel verschillende soorten gazons en 
gebruikers. En wilt u de veelzijdigheid van 
verschillende maaimethodes, raden we u onze 
opvang modellen aan, die bieden u zowel de optie  
van mulchen als van achteruitworp wanneer u uw 
gazon maait. En omdat we begrijpen dat ieder gazon 
anders is, zult u een machine vinden met al de 
eigenschappen die u nodig heeft voor perfecte 
resultaten en die het leven makkelijker en het  
werk plezieriger maken.

Geniet van fantastische  
maairesultaten zonder een 
vinger uit te steken.

Traditioneel gras- 
maaien is zojuist  
makkelijker geworden.

Als u altijd al uw eigen tuinman had willen hebben, kunt u dat 
bereiken met de Husqvarna Automower®, de eerste robotmaaier 
op de markt en nog steeds de onbetwiste leider op het gebied 
van technologie en prestaties. De machine is in staat dag in dag 
uit 24 uur per dag te werken. U kunt ondertussen aan andere 
dingen denken, terwijl u weet dat u zult kunnen genieten van 
een gezond en goed onderhouden gazon.
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GAZONMAAIER AUTOMOWER® RIDER TUINTRACTOR

Superieure wendbaarheid

Veelzijdig maaisysteem

Opvangbak

BioClip®

Jaar-rond gebruik

Met accu

Met prestaties van hoge kwaliteit en gemakkelijke 
bediening, brengen de Husqvarna tuintractoren 
veelzijdigheid in de werkzaamheden in de tuin. Door  
een breed assortiment accessoires en een geïnte-
greerde keuze uit meerdere maaimethoden zijn onze 
tuin tractoren erg veelzijdig. Ideaal voor efficiënt 
gazon onderhoud en diverse taken in uw tuin. De 
Husqvarna tuintractoren kunnen worden uitgerust 
met aan hangers, strooiers, sneeuwblazers en 
dergelijke, zodat ze veranderen in werkpaarden voor 
het hele jaar door.

Wanneer u wilt genieten van de rit en makkelijk rond 
ieder obstakel wilt komen, dan is de Husqvarna Rider 
ongetwijfeld de grasmaaier voor u. Hij heeft vele 
eigenschappen om het werk gedaan te krijgen. Het 
unieke besturingssysteem zorgt dat de Rider makkelijk 
kan draaien en manoeuvreren en een kleine draaicirkel 
heeft. Het maaidek aan de voorzijde maakt moeilijk 
bereikbare plaatsen eenvoudig te maaien. Het maaidek 
kan zonder problemen onder struiken en langs het 
hek maaien.

 
Het beste voor uw tuin.

Uw werkpaard  
in de tuin.



ROBOTMAAIERS

BETROUWBAARHEID Husqvarna  
Automower® robotmaaiers zijn uitgerust met 
geavanceerde technische oplossingen voor het 
hoogste niveau van betrouwbaarheid, kwaliteit  
en maairesultaten. Dit betekent onderhoudsvrije 
werking en een minimum aan service.

INSTALLEREN  
EN VERGETEN BLIJE BUREN BEPAAL UW WERKUREN

VOORPROGRAMMEREN U beslist of  
u wilt dat uw robotmaaier het gazon 24 uur per 
dag en 7 dagen per week maait.

Te allen tijde een  
mooi gazon.
Wat is ervoor nodig om te zorgen dat een robotmaaier in iedere tuin weer  
een perfect gazon aflevert, ondanks slecht weer, complexe vormen, nauwe 
doorgangen, hellingen, borders en andere obstakels? Wij weten inmiddels dat 
het ongeveer 20 jaar uitdagingen, ervaring en voortdurende ontwikkeling kost. 
Sinds 1995 zijn wij bezig met het verfijnen van de originele Husqvarna 
Automower® in het meest geteste, betrouwbare en extensieve assortiment 
robotmaaiers dat verkrijgbaar is. In het huidige Automower® assortiment vindt  
u vast uw eigen favoriet, optimaal voor de afmeting en vorm van uw tuin.

GEEN GELUID OF EMISSIE De milieuvrien-
delijke robotmaaier werkt op een accu, maait het 
gras zonder schadelijke emissie en is zeer stil. Hij 
werkt in uw tuin zonder dat uw buren dit merken.
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Wat u krijgt. En hoe wij het doen.

WEERTIMER  Uw Automower® maximaliseert 
automatisch zijn maaitijd in periodes dat het  
gras hard groeit. Bij zonnig of droog weer, of laat 
in het seizoen, zal hij minder lang maaien. Dat ver-
mindert de slijtage van het gazon en de maaier.

PRACHTIGE RESULTATEN PAST ZICH AAN DE GROEI 
VAN HET GRAS AAN PROBLEEMLOOS

UNIEK MAAIEN Drie scheermesachtige 
maaimessen zorgen voor scherpe sneden.  
Korter maaisel betekent betere bemesting, 
uitstekende maairesultaten zonder mos en 
minder energieverbruik.

NAVIGATIE MET GPS  Het ingebouwde 
GPS-systeem stelt de Husqvarna Automower® 
330X in staat om te registreren welke stukken van 
de tuin al gemaaid zijn om zo voor een uitstekend 
maairesultaat te zorgen.



Bekijk voor installatie en 
meer tips voor zorgeloos 
maaien Husqvarna 
Automower® at work.

ROBOTMAAIERS VOOR ALLE SOORTEN GAZONS

MAAK HET MEEST VAN UW AUTOMOWER®

Hoe uw Husqvarna Automower®  
zijn weg in uw tuin zal maaien.
Kijk hoe uw Husqvarna Automower® robotmaaier heuvels en hellingen tot wel 45 % 
opklimt. En door de sensor zal hij rond bomen, struiken en zelfs borders werken.  
De installatie is ook eenvoudig. Wanneer u eenmaal een plan voor uw maaigebied  
hebt gemaakt en de begrenzingskabel hebt geplaatst, is uw Automower®  
klaar om met zijn tuinwerkzaamheden aan de gang te gaan. Wanneer  
het dan tijd is om op te laden helpt een begeleidingskabel hem om  
het laadstation te vinden. Veiligheid is geen punt, til uw machine  
op of kantel hem en de messen stoppen automatisch.

Intelligente accessoires.
Kappen, muursteunen, koplampen, GPS communicatie-
eenheden, terreinset, wielborstelset, zachte draagtassen, 
kleurcollectie, iPhone app en nog veel meer. Onze reeks 
slimme accessoires vergemakkelijkt niet alleen de voor-
bereiding, maar helpt ook om uw machine persoonlijk 
en leuk in gebruik te maken.



ROBOTMAAIERS VOOR ALLE SOORTEN GAZONS
Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl

ROBOTMAAIERS | 17

De Automower® 320 en 330X zijn geavanceerde robot-
maaiers, die gazons kunnen maaien van 2200 – 3200 m².  
Ze kunnen bovendien probleemloos omgaan met steile 
hellingen, nauwe doorgangen, ruw terrein en complexe 
vormen. Ze zijn ook voorzien van een weertimer en passen 
het maaischema automatisch aan op de groei van het gras 
voor een optimale capaciteit en maairesultaten. Door de 
nieuwe zeer stille aandrijf motoren zijn deze twee modellen 
de meest rustige uit ons assortiment.

Geavanceerde maaiers voor 
uitdagende en complexe gazons.

De Automower® 305 en 308 zijn de basismodellen in ons 
assortiment robotmaaiers en geschikt voor gazons, die 
500 – 800 m² groot zijn. Net als hun grotere broers 
werken ze dag en nacht in alle weersomstandigheden en 
zorgen voor een mooi, natuurlijk bemest gazon door elke 
grassprietje steeds een beetje te maaien. Beide modellen 
zijn verkrijgbaar in granietgrijs of een polarwitte kap. 

Voor kleinere gazons  
met grote ambities.

Een nieuwe generatie Husqvarna Automower® 
leidt de revolutie op het gebied van robotmaaien.

Klassieke maaiers met bewezen capaciteit.

De Husqvarna Automower® bewijst zijn kwaliteit al vele jaren. Onze best-seller 
Automower® 220 AC is geschikt voor gazons tot 1800 m² en is in veel tuinen 

een gewaardeerde helpende hand. De Automower® Solar Hybrid gebruikt 
zonlicht om de accu op te laden waardoor de capaciteit wordt vergroot 
tot 2200 m². De Automower® 265 ACX is ons topmodel met een 
capaciteit tot 6000 m². Dit maakt de maaier geschikt voor commerciële 

omgevingen zoals hoteltuinen en stadsparken. 

INNOVATIEF NIEUWS

Automower® Connect.  
Met een smartphone heeft  
u alle controle.
U kunt uw Automower® 320 en 330X nu voorzien van een nieuwe accessoire; een app 
waarmee u uw maaier op afstand kunt bedienen, configureren en bewaken. Ontvang de 
huidige status en stuur opdrachten naar de maaier, bekijk het complete menusysteem, 
vind de positie en ontvang alarmmeldingen, waar u ook bent.



Gazonmaaier voor 
veeleisende gazons en 
frequente gebruikers.
Al onze gazonmaaiers zijn ontworpen om de hoogste prestaties en efficiëntie  
op te leveren met doordachte ergonomische oplossingen. Ze hebben motoren 
met hoge specificaties, die snel starten evenals duurzame maaidekken, die iedere 
keer weer eersteklas maairesultaten leveren. Dus welk Husqvarna model u ook 
kiest, u kunt een maaier verwachten die robuust en betrouwbaar is en die de 
resultaten levert voor een gezond en goed onderhouden gazon.

GAZONMAAIERS



INNOVATIEF NIEUWS
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GAZONMAAIERS VOOR ALLE SOORTEN GAZONS

BIOCLIP® Mulchen kan helpen om voeding-
stoffen zoals stikstof in de bodem vrij te geven, 
die gunstig zijn voor groei en algemene 
gazonconditie.

ACHTER- OF ZIJ-UITWORP Deze maai- 
systemen hebben een hoge capaciteit en zijn 
meer geschikt voor langere en stevigere 
grassoorten die extensief worden gemaaid.

OPVANGEN Maakt het gazon schoon door 
blad, grasresten en takjes op te vangen voor 
een mooie algemene afwerking.

NETTE RESULTATEN GEZONDE GAZONS EFFICIËNTER MAAIEN

Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl

Robuuste gazonmaaiers met een grotere duurzaamheid, 
gemaakt voor het zware werk. Hun compacte ontwerp geeft  
ze een uitstekende manoeuvreerbaarheid en de handgrepen 
met trillingsdemping maken van elke bediening een 
comfortabele handeling. Eenvoudige en onderhoudsvrije 
voorwielaandrijving voor eenvoudiger manoeuvreren.

All wheel drive, krachtig efficiënt en hoog-presterend. Deze nieuwste 
gazonmaaier van Husqvarna is uitgerust om de meest uitdagende  
en inspannende tuinen aan te kunnen. Intuïtieve snelheidscontrole en  
aandrijving op alle wielen houden in dat steile hellingen en minder 
vaak bewerkte stukken verleden tijd zijn. Hoge maaisnelheid, breed 
maaidek en 3 maaimethodes om uit te kiezen zijn slechts enkele 
eigenschappen die het verschil voor uw gazons zullen maken.

Semi pro series.

De nieuwe LC 356 AWD met  
rijprestaties die nooit eerder op de  
markt te zien zijn geweest.

Het starten van een maaier 
was nooit gemakkelijker.
Wanneer u bekend bent met de start-/stopfunctie in moderne 
auto’s weet u ongeveer wat het nieuwe Instant Startsysteem 
inhoudt dat Husqvarna nu tegelijk met de nieuwe LC 353VI 
gazonmaaier introduceert. Trek aan de hendel en de motor 
start. Laat de hendel los en de motor stopt. Het systeem wordt 
aangedreven door een snelladende accu die makkelijk 
toegankelijk is op de motor.
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PERSONALISEER HET ZOEKEN NAAR EEN PRODUCT 
Met onze nieuwste zoekfunctie kunt u uw zoekopdracht 
specificeren met meer informatie. Dit stelt ons in staat u naar de 
beste machine te leiden voor de eigenschappen die u wenst.

PRODUCTINFORMATIE
Hier op de husqvarna.com / nl website kunt u informatie voor al uw Husqvarna machines 
downloaden en u kunt aanvullende informatie vinden om u bij uw werk te helpen.

BRENG EEN BEZOEK AAN ONZE MOBIELE WEBSITES
We willen het voor onze klant zo makkelijk mogelijk maken om 

informatie van Husqvarna te ontvangen en te vinden. Onze mobiele 
site is speciaal gemaakt voor mobiele telefoons zoals smartphones 

om u te helpen verbinding te maken met onze verschillende  
informatiekanalen: de website, de productcatalogus en ander  

drukwerk, plus onze kanalen op YouTube, Twitter en Facebook.

Voor het laatste nieuws, 
productinformatie en hulp.
De Husqvarna website biedt alle productinformatie die u zou verwachten, maar u vindt  
er nog veel meer om u te helpen perfecte resultaten te behalen voor alle werkzaamheden. 
Er zijn regelmatig campagne-aanbiedingen, hulp en advies over producten en accessoires 
om uw machines veelzijdiger te maken. Plus een uitgebreid assortiment professionele 
beschermende kleding. En spreekt u liever direct met één van onze dealers, dan leidt  
onze dealer locator u naar uw dichtstbijzijnde Husqvarna specialist.

Bekijk alle modellen op de uitklapplaat. 
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BESCHERMENDE KLEDING EN ACCESSOIRES  
OM MET UW MACHINES TE WERKEN.
We hebben een breed assortiment accessoires om te gebruiken 
ter aanvulling van onze producten, van kleding tot reserveonder-
delen tot bosbouwaccessoires. Hierdoor geniet u niet alleen van 
functie, maar ook van veelzijdigheid. Onze originele Husqvarna 
accessoires zullen presteren zoals u dat van ze verwacht en 
zorgen dat u de resultaten bereikt die u wenst. Breng een bezoek 
aan husqvarna.com / nl voor de volledige gids met al onze 
accessoires.

WAT KRIJGT U BIJ ONZE DEALERS
Onze plaatselijke vertegenwoordigers zullen al uw 
vragen beantwoorden, advies geven en u in de richting 
van de beste machine leiden. Ze zijn speciaal opgeleid, 
hebben de kennis, tools en middelen om alle machines 
van Husqvarna te hanteren. Ze zijn tenslotte service-
ver lenende dealers, met service als keurmerk.

 � Hulp en aankoop advies bij alle  
Husqvarna machines

 � Reserveonderdelen en accessoires
 � Service, reparatie en gebruiksadvies

Husqvarna dealers zullen u helpen 
om alles uit uw machines te halen.
Alle Husqvarna machines worden exclusief verkocht bij onze geauthoriseerde dealers,  
die zijn opgeleid en kennis en ervaring hebben met alle machines. U kunt er zeker  
van zijn dat zij u zullen helpen om de juiste oplossing te vinden voor het werk dat  
u in gedachten hebt.

UW DICHTSBIJZIJNDE 
HUSQVARNA DEALER
Op de Husqvarna website vindt u 
een zoekfunctie waar u alleen uw 
postcode maar in hoeft te vullen. 
Een kaart en gegevens geven ver- 
volgens aan waar u een Husqvarna 
dealer bij u in de buurt kunt vinden.

Bekijk alle modellen op de uitklapplaat. 



HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNE™/ 
XP® G AUTOTUNE™

73.5 cm³, 4.2 kW, 45 cm, 6.8 / 7 kg. 
Vanaf € 1.259,–

HUSQVARNA 560 XP® / G
59.8 cm³, 3.5 kW, 38 cm, 5.6 / 5.8 kg.  
Vanaf € 1.079,–

KETTINGZAGEN

HUSQVARNA 372 XP® / G X-TORQ®

70.7 cm³, 4.1 kW, 45 cm, 6.1 / 6.6 kg.   
Vanaf € 1.199,–

HUSQVARNA 3120 XP®

118.8 cm³, 6.2 kW, zonder blad en ketting, 10.4 kg.   
€ 1.499,– 

Benzine kettingzagen

HUSQVARNA 390 XP® / G
87.9 cm³, 4.8 kW, 50 cm, 7.1 / 7.2 kg.   
Vanaf € 1.329,–

HUSQVARNA 135 / e
40.9 cm³, 1.4 kW, 36 cm, 4.4 / 4.6 kg.  
Vanaf € 289,–

HUSQVARNA 435 / e
40.9 cm³, 1.6 kW, 38 cm, 4.2 / 4.4 kg.  
Vanaf € 419,–

HUSQVARNA 440e / TRIOBRAKE™

40.9 cm³, 1.8 kW, 38 cm, 4.4 / 4.6 kg. 
Vanaf € 529,–

HUSQVARNA 450e
50.2 cm³, 2.4 kW, 38 cm, 5.1 kg.   
€ 699,–

HUSQVARNA 555
59.8 cm³, 3.1 kW, 38 cm, 5.6 kg.   
€ 869,–

HUSQVARNA T435
35.2 cm³, 1.5 kW, 30 cm, 3.4 kg.  € 459,–

HUSQVARNA T540 XP®

37.7 cm³, 1.8 kW, 30 cm, 3.7 kg.  € 779,–

HUSQVARNA 550 XP® / G /   
G TRIOBRAKE™

50.1 cm³, 2.8 kW, 38 cm, 4.9 / 5.1 / 5.2 kg.  
Vanaf € 879,–

HUSQVARNA 545 /  TRIOBRAKE™

50.1 cm³, 2.5 kW, 38 cm, 4.9 kg.  
Vanaf € 769,–

HUSQVARNA 455 RANCHER
55.5 cm³, 2.6 kW, 38 cm, 5.8 kg.   
€ 689,–

HUSQVARNA 445e /  TRIOBRAKE™

45.7 cm³, 2.1 kW, 38 cm, 5.1 / 5.2 kg.   
Vanaf € 619,–

HUSQVARNA 236
38.2 cm³, 1.4 kW, 36 cm, 4.7 kg.  € 199,–

HUSQVARNA 543 XP® / G
43.1 cm³, 2.2 kW, 33 cm, 4.5 / 4.7 kg.  
Vanaf € 789,–

HUSQVARNA 536Li XP®

36 V, 330 W, 36 cm, 2.6 kg excl. accu. 
430 × 255 × 230 cm. 
Zonder BLi150 en QC330  € 469,– 
Met 2× BLi150 en QC330  € 949,–

Elektrische  
kettingzagen Accu kettingzagen

HUSQVARNA 317 ELECTRIC
230 V, 1700 W, 36 cm.  € 229,–

HUSQVARNA 321 ELECTRIC
230 V, 2000 W, 40 cm.  € 279‚–

HUSQVARNA 436Li
36 V, 330 W, 30 cm, 2.7 kg excl. accu. 
Zonder BLi150 en QC330  € 419,– 
Met BLi150 en QC330  € 659,–

HUSQVARNA T536Li XP®

36 V, 330 W, BLDC (borstelloos), 30 cm.  
2.4 kg excl. accu. 265 × 215 × 230 cm.  
Zonder BLi150 en QC330  € 469,– 
Met 2× BLi150 en QC330  € 949,–

HUSQVARNA T425
25.4 cm³, 0.96 kW, 25 cm, 3 kg. Vanaf € 509,–

HUSQVARNA 460 RANCHER
60.3 cm³, 2.7 kW, 33 – 50 cm, 5.8 kg.
Vanaf € 769,–

HUSQVARNA 365 
65.1 cm³, 3.4 kW, 38 – 70 cm, 6 kg.
Vanaf € 899,–

HUSQVARNA 465 RANCHER
64.1 cm³, 3.2 kW, 38 – 61 cm, 6.1 kg.
Vanaf € 819,–

HUSQVARNA 439
35.2 cm³, 1.5 kW, 30 – 40 cm, 3.9 kg.
Vanaf € 489,–

HUSQVARNA 395 XP® / G
93.6 cm³, 4.9 kW, 45 – 90 cm, 7.9 / 8.1 kg.
Vanaf € 1.449,–

HUSQVARNA 562 XP® / G
59.8 cm³, 3.5 kW, 45 cm, 5.7 / 5.9 kg.
Vanaf € 1.099,–



GAZONMAAIERS

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 265 ACX
6.000 m² (+/– 20 %).  € 4.649,–

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 305
500 m² (+/– 20 %).  €1.499,–

HUSQVARNA 540
40 cm, 12 – 38 mm,  
9.1 kg. € 149,–

HUSQVARNA 54
40 cm, 12 – 38 mm,  
8.6 kg. € 109,–

HUSQVARNA AUTOMOWER®  

SOLAR HYBRID
2.200 m² (+/– 20 %).  € 3.049,– 

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 220 AC
1.800 m² (+/– 20 %). € 2.199,–

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 308
800 m² (+/– 20 %).  €1.799,–

Robotmaaiers

Handmaaier

HUSQVARNA GX 560
Honda, 50.5 cm.  € 899,–

ZWEEFMAAIER

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 320AC
2.200 m² (+/– 20 %).  € 2.549,–

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 330ACX
3.200 m² (+/– 20 %).  € 3.149,–

GRONDFREZEN

HUSQVARNA  
TR 530
Subaru, EX21, 53 cm.  
€ 1.629,– 

HUSQVARNA  
TR 430
Subaru, EX17, 43 cm.  
€ 1.169,–

HUSQVARNA  
TF 434
Subaru, EP17, 80 cm.  
€ 1.015,– 

HUSQVARNA  
TF 334
Subaru, EP17, 80 cm.  
€ 865,–

HUSQVARNA  
TF 324
Subaru, EP16, 60 cm.  
€ 709,–

HUSQVARNA  
TF 224
Subaru, EP16, 60 cm.  
€ 589,– 

HUSQVARNA T300RH 
COMPACT PRO
Subaru, EH035, 24 cm.  
€ 529,–

SNEEUWBLAZERS

HUSQVARNA LC 146S
B & S, self-propelled, TrioClip,  
46 cm.  € 519,–

HUSQVARNA LC 348V
B & S, self-propelled, collect/AFTech,  
48 cm.  € 749,–

HUSQVARNA LC 348VE
B & S, self-propelled, collect/AFTech, 
48 cm.  € 859,–

HUSQVARNA LC 353V
B & S,  AutoWalk2, collect / AFTech, 
53 cm.  € 859,–

HUSQVARNA LC 353VE
B & S,  AutoWalk2, collect / AFTech,  
53 cm.  € 959,–

HUSQVARNA LC 353VB
B & S,  AutoWalk2, collect / AFTech, 
53 cm.  € 959,–

HUSQVARNA LC 356 V
Honda, AutoWalk2, TrioClip®,  
56 cm  € 669,–

HUSQVARNA ST 121
LCT, eentraps, 53 cm. 
€ 649,–

HUSQVARNA ST 324P
LCT, tweetraps, 61 cm. 
€ 2.549,–

HUSQVARNA ST 327P
LCT, tweetraps, 68 cm. 
€ 2.749,–

HUSQVARNA ST 327PT
LCT, tweetraps, 68 cm. 
€ 3.349,–

HUSQVARNA ST 330PT
LCT, tweetraps, 76 cm. 
€ 3.649,–

HUSQVARNA ST 151
LCT, eentraps, 53 cm. 
€ 699,–

HUSQVARNA ST 224
LCT, tweetraps, 61 cm. 
€ 1.349,–

HUSQVARNA ST 227P
LCT, tweetraps, 68 cm. 
€ 1.849,–

HUSQVARNA ST 230P
LCT, tweetraps, 76 cm. 
€ 2.249,–



RIDERS

BLADBLAZERS

HUSQVARNA RIDER ACCU
135 Ah, 3×12 V, 85 cm.  € 4.299,–
Compleet met accu en lader. 

RIDERS

Rider Accu

HUSQVARNA R 422Ts AWD
B & S, 12.6 kW @ 3000 rpm, 
hydrostatisch AWD, 112 – 122 cm.   
€ 11.399,–*

HUSQVARNA R 316T AWD
Kawasaki, 9.6 kW @ 2900 rpm, 
hydrostatisch AWD, 94 – 112 cm.   
€ 7.599,–*

HUSQVARNA R 216
B & S, 9.6 kW @ 2900 rpm, 
hydrostatisch, 94 cm.  € 4.799,–**

HUSQVARNA R 418Ts AWD
Kawasaki, 10.6 kW @ 2900 rpm, 
hydrostatisch AWD, 94 – 112 cm.   
€ 9.499,–*

HUSQVARNA R 316T
Kawasaki, 9.6 kW @ 2900 rpm, 
hydrostatisch, 94 – 112 cm.   
€ 5.999,–*

HUSQVARNA R 213C
B & S, 6.7 kW @ 3000 rpm, 
hydrostatisch, 94 cm.  € 4.299,–**

HUSQVARNA R 320 AWD
B & S, 10.6 kW @ 2900 rpm, 
hydrostatisch AWD, 94 – 112 cm.   
€ 6.099,–*

HUSQVARNA R 115C
B & S, 9.5 kW @ 3000 rpm, 
hydrostatisch, 95 cm.  € 3.699,–**

HUSQVARNA R 316TXs AWD
Kawasaki, 9.8 kW @ 3100 rpm, 
hydrostatisch AWD, 94 – 112 cm. 
€ 8.599,–*

HUSQVARNA R 318
B & S, 9.6 kW @ 2900 rpm, 
hydrostatisch, 94 – 112 cm.   
€ 5.199,–*

HUSQVARNA R 112C
B & S, 6.8 kW @ 3000 rpm, 
hydrostatisch, 85 cm.  € 3.099,–**

HUSQVARNA R 316Ts AWD
Kawasaki, 9.6 kW @ 2900 rpm, 
hydrostatisch AWD, 94 – 112 cm.   
€ 7.999,–*

HUSQVARNA R 216 AWD
B & S, 9.6 kW @ 2900 rpm, 
hydrostatisch AWD, 94 cm. 
€ 5.599,–**

HUSQVARNA R 112C5
B & S, 6.8 kW @ 3000 rpm, 
handmatig, 85 cm.  € 2.699,–**

* Excl. maaidek.     ** Incl. maaidek.

HUSQVARNA R 215TX
B & S, 12.8 kW @ 3100 rpm, 
hydrostatisch, 103 cm.  € 5.798,–**

TUINTRACTOREN

HUSQVARNA 580BTS
75.6 cm³, 25.7 m³/min,  
11.8 kg. € 869,–

HUSQVARNA 570BTS
65.6 cm³, 21.8 m³/min,  
11.2 kg. € 789,–

HUSQVARNA 530BT
29.5 cm³, 10.2 m³/min,  
6.7 kg. € 469,–

HUSQVARNA 125BVX
28 cm³, 12.03 m³/min,  
4.35 kg. € 399,–
Incl. zuigset.

HUSQVARNA 125B
28 cm³, 12.03 m³/min,  
4.26 kg. € 309,– 

HUSQVARNA TC 130
B & S, 6.3 kW @ 2800 rpm, hydrostatisch, 
77 cm. € 2.399,–

HUSQVARNA TC 138
B & S, 8.6 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
97 cm. € 2.699,–

HUSQVARNA TC 142
B & S, 11.1 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
107 cm. € 3.299,–

HUSQVARNA TS 346
B & S, 13.8 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
117 cm. € 4.699,–

HUSQVARNA TS 342
B & S, 11.1 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
107 cm. € 3.699,–

HUSQVARNA TC 338
B & S, 11.1 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
97 cm. € 4.199,–

HUSQVARNA TC 342
B & S, 13.8 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
107 cm. € 4.999,–

HUSQVARNA TS 238
B & S, 8.9 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
97 cm. € 2.599,–

HUSQVARNA TS 242
B & S, 9.4 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
107 cm. € 2.999,–

HUSQVARNA TC 238
B & S, 9.2 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
97 cm. € 3.399,–

HUSQVARNA TC 242
B & S, 9.4 kW @ 2600 rpm, hydrostatisch, 
107 cm. € 3.799,–

HUSQVARNA TS 138
B & S, 8.6 kW @ 2600 rpm, CVT, 96.5 cm. 
€ 2.099,–

HUSQVARNA 350BT
50.2 cm³, 14 m³ / min,  
10.21 kg. € 579,–

HUSQVARNA 525BX
€ 379,–



HUSQVARNA 536LiR
36 V, 330 W, 25/35 min, 3.8 kg excl. accu. 
1850 × 211 × 291 mm.  
Zonder accu en lader € 419,–
Met 2 × BLi 150 en 1 × QC 330 € 909,–  

HUSQVARNA 536LiL
36 V, 330 W, 25/35 min, 3 kg excl. accu. 
1850 × 211 × 291 mm.  
Zonder accu en lader € 369,–
Met 1 × BLi 150 en 1 × QC 330 € 649,–

HUSQVARNA 136LiC
36 V, 120 W, 3.1 kg excl. accu.   
Zonder accu en lader € 259,–
Met 1 × BLi 150 en 1 × QC 120 € 499,–

Accu trimmer

HUSQVARNA 543RS
40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg.  € 699,–

HUSQVARNA 135R
34.6 cm³, 1.4 kW, 6.8 kg.  € 599,–

 * Inclusief grasmes en Balance X™. ** Inclusief trimmerkop, grasmes en ergonomisch harnas Balance XT™.

HUSQVARNA 555RXT
53.3 cm³, 2.8 kW, 9.2 kg.  € 1.439,– **

HUSQVARNA 545RXT
45.7 cm³, 2.1 kW, 8.5 kg.  € 1.119,– **

HUSQVARNA 535RXT
34.6 cm³, 1.6 kW, 6.2 kg.  € 829 ,–*

HUSQVARNA 122C
21.7 cm³, 0.6 kW, 4.4 kg.  € 199,–
Inclusief trimmerkop.

HUSQVARNA 129R
27.6 cm³, 0.8 kW,  4.8 kg  € 399,–

HUSQVARNA 129LK
27.6 cm³, 0.8 kW, 4.7 kg. € 439,–

HUSQVARNA 129C
27.6 cm³, 0.8 kW, 4.4 kg. € 249,–

HUSQVARNA 525LK
25,4 cm³, 1,0 kW, 4.7 kg. € 609,–

HUSQVARNA 525 RXT
25,4 cm³, 1,0 kW, 5.4 kg.  € 599,–

HUSQVARNA 525 RX
25,4 cm³, 1,0 kW, 5.1 kg.  € 499,–

STOKZAGEN

HUSQVARNA 327P5X
Afneembare schacht. 
24.5 cm³, 0.9 kW, 6.4 kg.  € 829,–
Inclusief ergonomisch harnas Balance Flex™.

HUSQVARNA 327PT5S
Telescopische buis.   
24.5 cm³, 0.9 kW, 7.3 kg.  € 879,–
Inclusief ergonomisch harnas Balance Flex™.

MOTORZEISEN

TRIMMERS

HEGGENSCHAREN

HUSQVARNA  
580HD 56EL
580 W, 56 cm, 3.3 kg.  € 189,– 

HUSQVARNA  
700HD 60EL
700 W, 60 cm, 3.6 kg.  € 239,– 

HUSQVARNA 136LiHD50
30/40 min, 3.8 kg  (gewicht excl. accu, het gewicht 

van een Bli60 accu is 0.8 kg).  
Zonder accu en lader  € 329,– 
Met BLi80 en QC120  € 519,– 

Elektrische heggenschaar

Accu heggenschaar

HUSQVARNA 122HD45
21.7 cm³, 0.6 kW, 45 cm, 4.6 kg.
€ 399,– 

HUSQVARNA 327HE4X
24.5 cm³, 0.9 kW, 55 cm, 6.6 kg.
€ 779,–

HUSQVARNA 226HS75S
23.6 cm³, 0.85 kW, 75 cm, 5.8 kg.
€ 649,– 

HUSQVARNA 122HD60
21.7 cm³, 0.6 kW, 60 cm, 4.9 kg.
€ 469,– 

HUSQVARNA 226HD60S
23.6 cm³, 0.85 kW, 60 cm, 5.7 kg.
€ 629,– 

HUSQVARNA 226HD75S
23.6 cm³, 0.85 kW, 75 cm, 5.9 kg.
€ 669,–

HUSQVARNA 327HDA65X
24.5 cm³, 0.9 kW, 65 cm, 6.2 kg.
€ 729,–

HUSQVARNA 327HE3X
24.5 cm³, 0.9 kW, 55 cm, 6.5 kg.
€ 749,–

HUSQVARNA 536LiHD60X
36 V, PMDC (4-koolborstels), 60 cm.
Zonder accu en lader € 409,–
Met 1 × BLi150 en 1 × QC330 € 699,–

HUSQVARNA 536LiHD70X
36 V, PMDC (4-koolborstels), 70 cm.
Zonder accu en lader € 459,–
Met 1 × BLi150 en 1 × QC330 € 749,–



Grasmaaien is nog nooit  
zo inspirerend geweest.
Husqvarna Riders staan voor uitzonderlijke designkenmerken en engineering 
van hoge kwaliteit. Maar u zult zien dat een Husqvarna maaier meer is dan dat. 
Met zo veel verschillende soorten grasvelden en werkomstandigheden, is ons 
assortiment machines specifiek ontworpen om verschillende werkoplossingen 
voor verschillende wensen te bieden. We zijn vol vertrouwen dat u de juiste  
machine zult vinden en we weten absoluut zeker dat u het ook leuk zult vinden 
om er één te rijden.

RIDERS

Kijk hoe veel plezier 
u met een Husqvarna 
Rider kunt hebben, 
het hele jaar door.

MAAIDEK AAN VOORZIJDE Geeft 
uitstekend overzicht over het werkgebied, 
waardoor u randen kunt bijwerken en makkelijk 
in hoeken en onder struiken kunt komen.

COMFORTABEL ZITTEN Veiligheid,  
stabiliteit en tractie op zowel vlakke onder-
grond als hellingen. Het lage zwaartepunt van  
de Rider draagt bij tot extra goede tractie  
en gebruikers comfort.

STUURSYSTEEM De achterasbesturing zorgt 
voor een eersteklas manoeuvreerbaarheid en 
maakt het gemakkelijk rond obstakels zoals 
bomen, struiken en bloembedden te rijden.

MAAIBEREIK GEOPTIMALISEERDE  
POSITIE BESTUURDERSUPERIEURE  

MANOEUVREERBAARHEID
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RIDERS VOOR ALLE SOORTEN GAZONS
Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl

De 400-series is een uitstekende 
keuze voor landgoederen, sportclubs 
en hotels waar professionele kracht, 
comfort en capaciteit vereist is.  
En omdat ze AWD hebben, doen  
ze het werk met fantastische 
resultaten en gemak.

De 100-series biedt compacte machines, 
die perfect zijn voor de kleinere tuinen 
en hebben alle karakteristieke Rider-
eigenschappen die u kunt verwachten, 
maar in een kleiner, compacter pakket.

Deze veelzijdige machines uit de 
300-series kunnen het hele jaar door 
gebruikt worden, dankzij het brede 
assortiment accessoires. Kies uit drie 
verschillende Combimaaidekken om 
te voldoen aan de eisen van zowel 
landgoederen als kleinere tuinen.

Deze Riders uit de 200-series zijn 
geschikt voor huizenbezitters, die  
een hoge efficiëntie, gebruiksgemak, 
eerste klas manoeuvreerbaarheid en 
resultaten wensen. Kies AWD voor 
nog meer grip of het X-model voor 
extra efficiëntie en minder geluid.

Rider Accu met 90 minuten bedrijfs-
tijd afhankelijk van de staat van uw 
gazon. Deze Rider Accu zorgt voor 
een comfortabele rit, met weinig 
ge luid en geen directe emissie.  
Geniet van Husqvarna prestaties  
met uitstekende resultaten. Een  
ideale machine voor milieubewuste 
villa-eigenaren.

Onze meest  
geavanceerde Riders.

Fantastische resultaten 
het hele jaar door.

Klaar de klus met zo  
min mogelijk inspanning.

Kleinere machines met  
de kenmerken van Riders. Een snelle en comfortabele Rider.

Mechanische afsluiting.

Ergonomische grip.
Filmpje over jerrycan.

Jerrycan voor Riders en  
tuintractoren.
De drie uniek geplaatste ergonomische grepen maken de 
hantering van de jerrycan zeer gemakkelijk. De speciaal 
ontworpen schenktuit zorgt voor een optimale, constante 
stroom en heeft een auto-stopfunctie. Hiermee bent u in staat 
uw machine snel bij te tanken zonder spetteren en knoeien.

INNOVATIEF NIEUWS



Bekijk de Husqvarna 
tuintractoren in actie, 
het hele jaar door.

NIEUWE BESTURINGSTECHNOLOGIE  
U kunt meer verwachten van onze tuintractoren 
uit het topsegment met de U-cut™ besturings-
technologie. Minder niet gemaaide stukken, extra 
efficiënt maaien en een betere wendbaarheid. 

MINDER NIET  
GEMAAIDE STUKKEN EENVOUDIGE  

PEDAALBEDIENING EERSTEKLAS  
MAAIRESULTATEN

PEDAALBEDIENDE HYDROSTATISCHE 
TRANSMISSIE De pedaalbediende hydro- 
statische transmissie zorgt voor eenvoudige 
controle van snelheid en richting.  Aparte pedalen 
voor vooruit en achteruit.

ROBUUSTE MAAIDEKKEN De versterkte 
en poedergecoate maaidekken gaan langer mee 
en zijn beter bestand tegen corrosie.

Tuintractoren gemaakt om 
u het hele jaar te helpen.
Een breed assortiment accessoires en geïntegreerde keuze van maaimethode 
geven onze tuintractoren een uitstekende bruikbaarheid. Ideaal voor efficiënt 
gazononderhoud en diverse taken op uw land. Kies uit drie verschillende maai  
systemen voor gazon onderhoud en plaats vervolgens een aanhanger, strooier, 
sneeuwblazer of een andere accessoire voor meer veelzijdigheid.

TUINTRACTOREN



TUINTRACTOREN VOOR ALLE SOORTEN GRASMAAIEN

INNOVATIE

RapidReplace™  
messen systeem.
U verwijdert en vervangt de maaimessen makkelijk 
zonder gereedschap. Dit betekent veilige en snelle 
service van de messen – en met scherpere messen 
krijgt u een gezonder gazon.

Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl
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De nieuwe Husqvarna TS / TC 300-series is ontworpen 
voor wie de tractoren het hele jaar door veelvuldig 
gebruikt op grote terreinen. Deze tuintractoren hebben 
een hoog uitrustingsniveau met makkelijke functies zoals 
SmartSwitch™ voor starten zonder sleutel, RapidReplace™ 
voor het verwijderen van de maaimessen zonder 
gereedschap, U-Cut™ voor een echt kleine draaicirkel en 
LED koplampen voor een betere zichtbaarheid.

De tuintractoren uit de nieuwe Husqvarna TS / TC 
100-series zijn gebruiksvriendelijk en ontworpen voor 
een gemakkelijke bediening. Ze starten zonder choke en 
hebben pedaalbediende automatische transmissie voor 
een makkelijke en veilige werking. Ze hebben bovendien 
een indicator voor de accustatus met een gemakkelijk 
bereikbare laadaansluiting.

De nieuwe Husqvarna TS / TC 200-series is ontworpen 
voor huis- en tuineigenaren die een comfortabele en 
duurzame tuintractor met een grote wendbaarheid nodig 
hebben. Met de U-Cut™ functie is een zeer kleine 
draaicirkel mogelijk en minder ongemaaide stukken.  
U maait makkelijker en efficiënter door het versterkte 
maaidek en de elektrische inschakeling van de maaimessen.

Met het nieuwe assortiment tuintractoren van Husqvarna worden alle soorten gazons comfortabel en 
efficiënt gemaaid. De TC-modellen hebben een geïntegreerde opvangbak voor extra nette maairesultaten. 
De TS-modellen bieden maaidekken met zij-uitworp voor lang en ruw gras dat minder frequent wordt 
gemaaid. Alle tuintractoren kunnen worden uitgerust met accessoires voor BioClip® (mulchen) maaien. 

We introduceren nu een compleet  
nieuw assortiment Husqvarna tuintractoren.

Comfortabele tractoren  
voor grote tuinen.

Tuintractoren met hoge  
capaciteit voor jaar-rond gebruik.

Gebruiksvriendelijke tractoren 
voor middelgrote tuinen.



Eén machine – vele opties.
Pas uw Husqvarna Rider of tuintractor aan alle seizoenen en diverse taken aan met dit uitgebreide 
assortiment accessoires. Kies uit aanhangers, borstels, sneeuwblazers, strooiers, verticuteerharken en 
dergelijke om uw machine totaal veelzijdig te maken – klaar voor het ene karwei na het andere.

STROOIER
Efficiënte strooier voor gelijkmatige 
gazontoepassingen zoals meststoffen  
en onkruidbeheersing.

AANHANGERS
Ruime aanhangers gemaakt van 
stevig staal.  Afneembare laadklep 
voor makkelijk laden en lossen.

BORSTEL
Draaiende borstel om 
blad, sneeuw e.d. weg te 
vegen. Kan twee kanten  
op gedraaid worden.

RIDER EN TUINTRACTOR ACCESSOIRES

Lees meer op husqvarna.com / nl
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De 200-series heeft een kleiner assortiment 
aan de voorzijde gemonteerde accessoires; 
een sneeuwschuif en een borstel. De 
100-series kunt u in enkele minuten tijd 
uitrusten met een sneeuwschuif.

TOOLFRAME
De 300- en 400-serie Riders zijn uitgerust 
met een toolframe om makkelijk te kunnen 
wisselen tussen een maaidek en aan de 
voorzijde gemonteerd gereedschap zoals 
een klepelmaaier, borstel, sneeuwblazer of 
sneeuwschuif.

AFDEKZIJL VOOR  
TRACTOR EN RIDER

SNEEUWSCHUIF
Brede, stabiele sneeuwschuif  
om bijv. paden en garageopritten 
schoon te schuiven.

SNEEUWBLAZER
Tweetraps sneeuwblazer 
voor het efficiënt ruimen 
van sneeuw op opritten 
en paden.



STUURBEKRACHTIGING Een makkelijke 
te hanteren besturing stelt u in staat iedere  
wiel /rupsband afzonderlijk te bedienen voor 
bochten tot 180º.

KAN WISSELENDE  
OMSTANDIGHEDEN AANUITSTEKENDE  

WENDBAARHEID

SNEEUWBLAZERS

SNEEUWBLAZERS VOOR ALLE SOORTEN WERK

Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl
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De nieuwe Husqvarna ST 300-series is 
ontworpen voor huiseigenaren die een 
stevige en duurzame machine nodig 
hebben met voldoende capaciteit om 
allerlei soorten sneeuw te ruimen op 
grote terreinen, ook natte en verijsde 
sneeuw.

Uw buurt.

Hoe goed wilt u 
voorbereid zijn?
Hoeveel prestaties u ook nodig heeft, er is altijd een Husqvarna 
sneeuwblazer van hoge kwaliteit die dat aankan. In onze nieuwe 
modellenreeks met de 100-, 200- en 300-series vindt u altijd de 
prestaties die u nodig heeft. De 100-series maakt gebruik van een 
ééntrapssysteem, om enkele centimeters vers gevallen sneeuw  
te ruimen, terwijl de 200- en 300-series tweetrapssystemen 
waarmee ook diepe, zware sneeuw wordt weggeblazen.

De nieuwe Husqvarna ST 100-series is 
ontworpen voor huiseigenaren die een 
compacte, gemakkelijk te gebruiken en 
efficiënte sneeuwblazer nodig hebben 
om verse sneeuw te verwijderen van 
opritten en smalle paden. 

De nieuwe Husqvarna ST 200-series is 
ontworpen voor huiseigenaren die de 
hoge blaascapaciteit van een twee traps-
systeem nodig hebben om alle soorten 
sneeuw te verwijderen van lange opritten 
en paden.

Uw pad.Uw oprit.

LED KOPLAMPEN Met de heldere LED 
koplampen kunt u ook ’s morgens vroeg en ’s 
avonds laat sneeuwruimen.

GEEN DAGLICHT NODIG

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE 
Bediening via een hendel op het gebruikerspaneel. 
Variabele aandrijving voor- en achteruit verbetert 
de wendbaarheid en zorgt voor optimale prestaties.



MOTORZEISEN, TRIMMERS  
EN BOSMAAIERS

X-TORQ® De motortechnologie X-Torq® zorgt 
voor een hoog koppel en verlaagt het brand stof-
verbruik tot wel 20 % en de uitlaatemissie met 
maximaal 75 %.

BRUTE  KRACHT LANGE BEDIENING ZORGELOOS STARTEN

High-end resultaten  
voor al uw wensen.
Het kan moeilijk zijn de juiste machine te vinden voor uw specifieke wensen. 
Onze motorzeisen, trimmers en bosmaaiers combineren hoog vermogen met 
een laag gewicht.  Ze zijn makkelijk en ergonomisch te hanteren en zorgen dat  
u resultaten krijgt om trots op te zijn.  Ze zijn uitzonderlijk duurzaam en 
makkelijk te gebruiken. En de innovatie stopt daar niet. Om te zorgen dat het 
werk op de meest comfortabele manier wordt gedaan, verdeelt een Husqvarna 
draagtuig het gewicht optimaal over schouders, borst en rug voor de meest 
efficiënte werkhouding.

LOW VIB® De motoren zijn voorzien van zeer 
doeltreffende anti-trildempers, die trillingen 
absorberen en zo uw armen en handen sparen 
om u tijdens langere werkperioden comfortabeler 
te laten werken.

SMART START® De motor en starter zijn 
ontwikkeld om de machine snel en met weinig 
inspanning te kunnen starten, zodat u makkelijker 
kunt beginnen.
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VEELZIJDIG Een deelbare steel maakt het 
makkelijk om maaigereedschap te wisselen. Het 
geeft u ook een grotere flexibiliteit in uw werk. 
Transport en opbergen zijn nooit een probleem.

Wat u krijgt. En hoe wij het doen.

ERGONOMIE De handgrepen hebben een 
ontwerp, dat verstelbaar is en trillingsdemping 
heeft. Hoge handgrepen maken het werk op 
hellingen ook efficiënter.

ROBUUST DESIGN BALANCE DESIGN MULTI-PURPOSE

COMMERCIËLE KWALITEIT  
Alle Husqvarna motorzeisen hebben met elkaar 
gemeen dat het krachtige, industriële machines 
zijn met ergonomisch design voor vele jaren 
veeleisend gebruik.



MOTORZEISEN, TRIMMERS EN BOSMAAIERS

We willen u laten 
zien wat een verschil 
het dragen van een 
draagtuig kan maken 
voor uw werk.

Wanneer u op zoek bent naar een veelzijdige trimmer, waarmee uw moeilijke 
grasmaaitaken makkelijker en minder vermoeiend worden, is een combi-trimmer 
iets voor u. Door de multipurpose-accessoires kunt u zelfs gras trimmen, hagen 
knippen, vegen, blazen, snoeien, randjes bijwerken en grond frezen met één  
en dezelfde basisunit.

ACCESSOIRES

Verbeter efficiëntie en 
comfort en werk veiliger.
De juiste accessoires, beschermingsmiddelen en kleding 
maken uw werk veiliger en efficiënter. Ons assortiment 
accessoires voor bosmaaiers, motorzeisen en trimmers 
bevat alles wat u nodig heeft voor welzijn, werkom-
standig heden en productiviteit. Inclusief draagtuigen met 
de meest geavanceerd ergonomie op de markt, die zeer 
efficiënt het gewicht van de machine verdelen om een 
maximale balans te krijgen. De machine voelt lichter en 
wendbaarder aan en is daardoor minder inspannend om 
mee te werken.

Lees meer over Husqvarna 
bosbouwaccessoires op bladzijde 38.

Houd uw hele tuin bij met maar één machine.

ÉÉN MACHINE VOOR VEEL KLUSSEN.
De Husqvarna 525LK is een lichtgewicht, hoogpresterende 
combi-machine, uitgerust met kleine, krachtige Husqvarna 
X-Torq® motor en zachte en comfortabele handvatten. Er zijn 
diverse hulpstukken verkrijgbaar als accessoire, die deze machine 
in een borstel, kantensnijder, heggenschaar met groot bereik, 
frees of stoksnoeizaag veranderen.



Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl
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INNOVATIEF NIEUWS

Gras

Gras

Opslag Kleine bomen

Makkelijk te bedienen, stevige bosmaaiers met  
hoge prestaties. Korte en gladde schacht met de 
hoekoverbrenging 24 graden gekanteld,  
vereenvoudigt het gericht omzagen in  
dicht begroeid bos.

Kleine bomen

Husqvarna motorzeisen hebben vele gezichten. Ze zijn 
uitgerust met een grasmes, trimmerkop of zaagblad,  
die gemakkelijk aan te brengen zijn. Een groot aantal 
modellen worden bovendien geleverd met een 
X-Torq® motor, die zorgt voor een hoog koppel  
en verlaagt het brandstofverbruik tot wel 20 %  
en de uitlaatemissie met maximaal 75 %.

Deze reeks trimmers garandeert fantastische resultaten 
onder de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn 
gemakkelijk op te bergen en geven finishing touch  
aan een goed uitgevoerd stuk werk.

Harde werker.

Zaagt kleine bomen om.

Voor de finishing touch.

Makkelijker starten  
kan niet.
De nieuwe Husqvarna 525 series trimmers en motor-
zeisen zijn uitgerust met nieuwe intuïtieve knoppen voor 
ontluchten en choken. De SmartStart® minimaliseert de 
moeite waarmee aan het startkoord moet worden 
getrokken en de stopschakelaar gaat automatisch terug 
naar de “Aan” stand. Hiermee kan de startprocedure bijna 
niet mislukken.



BESCHERMENDE KLEDING

Kleding ontworpen  
voor veiligheid en hoog 
draagcomfort. 
Goede beschermingsuitrusting moet tegen veeleisende omstandigheden  
kunnen en de benodigde veiligheid brengen. Daarom gebruiken we alleen  
maar materialen van hoge kwaliteit. Iedere taak kent verschillende eisen.  
Ons assortiment beschermende kleding houdt rekening met alle soorten 
werkzaamheden die moeten worden gedaan. Ons uitgebreide assortiment 
veiligheidskleding, met de nieuwste innovaties op het gebied van design  
en materialen, biedt u het beschermingsniveau en het comfort dat nodig  
is om de klus te klaren.



Lees meer op husqvarna.com / nl
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HANDSCHOENEN
De nieuwe reeks veiligheidshand-
schoenen van Husqvarna, gemaakt 
van geitenleer, zijn ontworpen 
voor veeleisende karweien en 
zorgen voor comfortabele 
bediening. Ook verkrijgbaar met 
zaagbescherming.

BETROUWBARE  
VEILIGHEID

BESCHERMENDE KLEDING VOOR ALLE SOORTEN WERK IN HET BOS

Bescherming van top tot teen.  
Wij beschermen u helemaal.
Een uitgebreid assortiment Husqvarna beschermende kleding, voor ieder 
niveau van werk, helpt u om veiliger, eenvoudiger en efficiënter te werken.

ETIKETTEN GEVEN DE 
BESCHERMINGS KLASSE WEER  
Geclassificeerd afhankelijk van hun vermogen om 
de ketting te stoppen bij verschillende snelheden.

COMFORTABELE EN BESCHERMENDE 
KLEDING Wij maken onze beschermings-
uitrusting en kleding zo comfortabel en 
ergonomisch, dat u ze kunt gebruiken zonder  
dat ze u in het werk beperken of storen.

REGELMATIGE TESTEN Alle beschermende 
kleding moeten het CE keurmerk dragen.  
Het EuroTest® label geeft aan dat de uitrusting 
regelmatig wordt gecontroleerd door een 
geaccrediteerd instituut.

BESCHERMINGCOMFORTABEL  
EN ERGONOMISCH

VEILIGHEIDSHELM, 
TECHNICAL
Een stevige, maar lichte helm 
met een compleet nieuw 
ontwerp.  Vol slimme oplossin-
gen die het gewicht verlagen, 
een meer persoonlijke pasvorm 
mogelijk maken en ook tijdens 
lange werkdagen zorgen voor 
een betere temperatuur van  
uw hoofd. 

Serieuze bescherming voor zwaar werk.
 
De Technical Extreme reeks bestaat uit werkkleding die is 
ontworpen voor veeleisend gebruik. De allerbeste kleding, gemaakt 
van sterk materiaal met een nauw aansluitende comfortabele 
pasvorm. Met waterafstotende ritsen en versterkingen op alle 
kritieke gebieden.
 
Bescherming en comfort in evenwicht.
 
De Technical reeks gebruikt geavanceerd kettingzaag 
beschermingsmateriaal en is ontworpen om lichter, sterker en 
flexibel te zijn. De eigenschappen maken het verschil bij het dragen 
tijdens lange werkdagen.

Combineert duurzaamheid  
met bescherming.
 
De Functional reeks bestaat uit beschermende kleding met 
robuuste en duurzame materialen, die goed passen en ontworpen 
zijn voor alle seizoenen.

Voldoet aan veiligheidsnormen.
 
De Classic reeks biedt betaalbare beschermende kleding die 
ademt.  Met een net en modern design en kwaliteit in de details, 
waardoor ze ideaal zijn voor werk dat af en toe gedaan moet  
worden, maar wel veeleisend is.

VEILIGHEIDSSCHOENEN 
MET ZAAGBESCHERMING
De Classic 20 is een comforta-
bele en lichtgewicht leren 
schoenen die is ontworpen  
om te voldoen aan hoge eisen. 
De voering en stabiliteit maken 
deze schoen perfect voor  
lange werkdagen.



BOSBOUWACCESSOIRES

Kijk hoe de 
professionals veilig  
en efficiënt met  
een Husqvarna 
kettingzaag werken.

Husqvarna accessoires, 
ontworpen voor al uw 
werkzaamheden.
Originele Husqvarna accessoires zullen presteren naar verwachting. Bovendien 
leveren ze een hoog niveau van productiviteit voor een goed werkregime.   
U zult ontdekken dat ons uitgebreide assortiment accessoires u in al uw 
werksituaties kan ondersteunen.



Lees meer op husqvarna.com / nl
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Robuust bosbouwgereedschap.

Verhoog de prestaties.

Een tandje beter dan de rest.

We bieden een breed assortiment robuust 
en betrouwbar gereedschap om uw werk 
makkelijker te maken; bijlen, messen,  
tilhaken, velhefbomen enzovoorts.

Onze trimmerkoppen, trimmerdraden en maaimessen zijn 
gemaakt om fantastisch werk te doen. Ze bieden optimale 
prestaties en efficiëntie op ieder niveau.

Husqvarna zaagbladen en kettingen zijn gemaakt 
volgens dezelfde hoge normen als onze ketting-
zagen. Door hoogkwalitatieve materialen te 
combineren met productontwikkeling, kunnen we 
maximale efficiëntie en veiligheid leveren wanneer 
ze worden gebruikt op onze kettingzagen.

INNOVATIEF NIEUWS

BOSBOUWACCESSOIRES VOOR ALLE SOORTEN WERK

Nieuwe combican  
met geoptimaliseerd design.
Ontworpen voor het veilig, comfortabel en efficiënt vervoeren en bijvullen 
van brandstof en kettingolie. De verhouding brandstof/olie is optimaal 
afgestemd op moderne kettingzagen en het peil kan eenvoudig gecontroleerd 
worden door de kijkglazen. De jerrycan heeft ook een nieuw ontwikkelde 
gereedschapstas voor het vervoer van veel gebruikt gereedschap, 
reserveonderdelen en accessoires voor de kettingzaag.



HEGGENSCHAREN

Zorg dat u uw hagen  
altijd knipt met een 
eersteklas resultaat.
Het kost tijd en zorg om een gezonde en mooie haag te krijgen.  Een goed 
bijgehouden haag bezorgt u privacy en geeft de tuin vaste lijnen en een visuele 
aantrekkelijkheid.  Voor verschillende hagen is verschillend gereedschap nodig. 
Bovendien is het belangrijk om aan de omgeving te denken als u een heggenschaar 
koopt.  Alle Husqvarna heggenscharen zijn krachtig, nauwkeurig en efficiënt om 
iedere keer weer fantastische resultaten te leveren.



Stokheggenscharen zijn perfect wanneer u bij moeilijke 
plaatsen moet kunnen komen zonder aan resultaat in  
te boeten. Met een superieure ergonomie, makkelijk  
te starten, geschikt voor zowel hoge als lage hagen en 
met inklapbare knipbalken, zijn ze ook makkelijk op te  
bergen en te vervoeren.

Enkelsnijdende heggenscharen maken het makkelijker 
om heel nauwkeurig recht te knippen en maken het 
mogelijk langere messen te gebruiken om brede hagen 
in één zwaaibeweging te knippen.

HEGGENSCHAREN VOOR ALLE SOORTEN WERK

Dubbelsnijdende heggenscharen zijn ontworpen voor 
in vorm gesnoeide hagen. Ze bieden een efficiënte en 
comfortabele bediening met eigenschappen zoals 
Smart Start® en Low Vib® en een instelbare handgreep 
op de meeste modellen.

Flexibele hantering onder  
elke hoek.

Bereik waar anderen worstelen.

Recht knippen in één beweging.
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X-TORQ® De motortechnologie X-Torq® zorgt 
voor een hoog koppel en verlaagt het brandstof-
verbruik tot wel 20 % en de uitlaatemissie met 
maximaal 75 %.

LAAG GELUIDSNIVEAU Innovatieve 
technologie die een laag motorgeluid oplevert. 
Een belangrijke eigenschap voor wie werkt  
in woonwijken.

ROBUUST DESIGN Het robuuste design 
verlengt de levensduur en zorgt dat de heggen-
schaar klaar is voor het zware werk.

GEMAAKT OM  
LANG MEE TE GAAN OOG VOOR HET MILIEU STILLE OMGEVING

Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl
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OPZUIGEN MOGELIJK Sommige blazers 
kunnen veranderd worden in een stofzuiger om 
vuil te verzamelen.

MOTOREN MET HOGE SPECS  
Krachtig genoeg om het blad en tuinafval bijeen 
te vergaren en te verplaatsen naar de plaats  
waar u het wilt hebben.

HOOG VERMOGEN BLAZEN OF STOFZUIGEN STIL TERWIJL HIJ BLAAST

Ruggedragen bladblazers zijn krachtige 
machines die de gebruiker totale  
controle geven. Ze zijn ideaal voor  
grote gebieden en lange perioden  
van zwaar werken.

Onze handgedragen bladblazers, die perfect 
zijn voor kleine tuinkarweitjes, combineren 
een hoog vermogen met vriendelijke  
ergonomie, geschikt voor een grote  
verscheidenheid aan  
lichtere taken.

Bewerkt met gemak grote gebieden. Veelzijdig en efficiënt.

Blaas het zware  
werk weg.
Laat blad, strootjes, gras, spinnenwebben, zand, grind én  
het harde werk verdwijnen. Husqvarna bladblazers zijn 
ergonomisch ontworpen, efficiënt en prettig om mee te 
werken. En met een reeks taken in gedachten kunt u erop 
rekenen dat deze blazers de klussen moeiteloos klaren.

BLADBLAZERS

Bekijk alle modellen  
op de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl

WEINIG GELUID De Husqvarna 356BTX is 
een uitzonderlijk stille bladblazer, wat hem 
geschikt maakt voor woonwijken.
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ERGONOMISCH STUUR Ergonomisch 
ontworpen stuur met comfortabele soft-grip  
en makkelijk bereikbare hendels.

ERGONOMISCH

Voor grote en meer open oppervlakken 
geeft een contra roterende freesmessen 
u de kracht om hard  
opeengepakte aarde  
doeltreffend open te  
breken. De hantering is 
comfortabel, dankzij het 
ergonomische design.

Voor diverse tuintaken is een  
grondfrees met freesunit voorop  
aan te raden. Door  
accessoires toe te voegen  
kunt u ook harken,  
kantensnijden, beluchten,  
aanaarden en ploegen.

Heavy duty gebruik. Kleinere grondfrezen.

Krachtige, veelzijdige 
grondfrezen.
De Husqvarna grondfrezen, ontworpen om een zware  
behandeling aan te kunnen, zijn gemaakt om jarenlang intensief 
gebruikt te worden. Hun comfortabele handgreepsysteem en 
goed bijeengeplaatste hendels maakt ze makkelijk om mee  
te werken. Daarnaast breekt de, tegen de klok in draaiende 
freesunit, de grond met gemak en efficiëntie open. 

GRONDFREZEN

Bekijk alle modellen op  
de uitklapplaat

Lees meer op husqvarna.com / nl

KRACHTIG DUURZAAM

BETROUWBARE TRANSMISSIE Duur-
zaam en afneembaar transmissiehuis met een 
smeernippel voor makkelijk onderhoud.

MOTOREN MET HOGE SPECIFICATIES 
Betrouwbare en krachtige motoren met lage 
emissie tijdens belasting.
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