
Prodloužená záruka automower® Care

robotiCké sekačky 
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automower® 
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LET INOVACÍ
AUTOMOWER®

Automower® Care je program, který prodlužuje záruční dobu pro 
robotické sekačky automower® na 5 let

cena od 20 999 kč



akční cena: 28 999 kč
Běžná cena: 30 999 Kč

doporučená 
pracovní plocha 

+/– 20 %

maximální sklon 
sekané plochy

běžná cena

Husqvarna automower® 105 600 m² až 25 % 23 999 Kč 20 999 kč

Husqvarna automower® 305 600 m² až 40 % 30 999 Kč 28 999 kč

Husqvarna automower® 310 1000 m² až 40 % 40 999 Kč 37 999 kč

Husqvarna automower® 315 1500 m² až 40% 46 999 Kč 44 999 kč

Husqvarna automower® 315X 1600 m² až 40% 62 999 Kč
115il aku vyžÍnač set 

vč. akumulátoru a nabíječky zdarma

Husqvarna automower® 420 2200 m² až 45 % 64 999 Kč
115il aku vyžÍnač set 

vč. akumulátoru a nabíječky zdarma

Husqvarna automower® 430X 3200 m² až 45 % 84 999 Kč 79 999 kč

Husqvarna automower® 450X 5000 m² až 45 % 114 999 Kč 107 999 kč

Husqvarna automower® 435X awd 3500 m² až 70 % 129 999 Kč

Husqvarna automower® 305
Kompaktní rozměry v odolném provedení. Snadné ovládání 
a údržba. Ideální pro menší a členité zahrady. K sečení 
úzkých průchozích míst a prudkých svahů. Možnost mytí 
hadicí. Součástí výbavy je meteorologický časovač  
a senzor mrazu. Automower Connect@Home za příplatek.

 ■ Plocha: 600 m2 +/- 20 %
 ■ Sklon: až 40 %

PerFektnÍ vÝsledek
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automower® 
ConneCt  
X-line je řada robotických 
sekaček, které jsou 
vybaveny modulem 
Automower® Connect. Díky němu 
zůstanete ve spojení s vaší sekačkou 
prostřednictvím mobilní aplikace.

akCe

akCe

akCe

akCe

akCe

akCe

bonus

bonus

novinka

Pokročilá naviGaCe
Několik navigačních nástrojů, včetně GPS (na X-line 
sérii), zajišťuje rovnoměrně posekaný trávník i na 
členité zahradě.

automower ConneCt
Provoz vaší robotické sekačky Husqvarna Automower® 
můžete řídit a kontrolovat prostřednictvím vašeho 
smartphonu s operačním systémem iOS nebo Android.

zvládá velké stouPánÍ
Díky optimalizované konstrukci a inteligentnímu 
chování se robotická 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 %.

70%

seká nerovné trávnÍky
Velká kola, chytrá konstrukce podvozku a optimalizované 
vyvážení zajišťují dokonalý výsledek sečení i na 
nerovném trávníku.

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 prvotřídním designem X-Line, kloubovým řízením 
a konstantní trakcí na všech čtyřech kolech zvládne 
i ty nejkomplikovanější trávníky.

ProJede ÚzkÝmi Pasážemi
Husqvarna Automower® rozpozná úzké průchody 
a najde si cestu.

PraCuJe za deŠtĚ
Husqvarna Automower® dosahuje skvělých výsledků za 
každého počasí. Její elektrické části jsou dokonale ukryty 
jak před deštěm, tak před prachem a odstřižky trávy.

novinka

Husqvarna automower® 435X awd

Prvotřídní výsledky 
sečení ve svazích

Pohonné motory s ultratichou technologií 
generují mimořádně nízkou hladinu hluku.

Detekce objektů na dálku přiměje 
sekačku zpomalit, než sekačka 
do objektu narazí!

Automower® Access  
– interaktivní komunikace  
s použitím barevného displeje  
s vysokým rozlišením  
a kruhového ovladače.

Nízká hmotnost  
a promyšlená konstrukce 
umožňují vysokou 
kapacitu a nízkou 
spotřebu energie.

Pohon všech kol a unikátní kloubová 
konstrukce těla s prvotřídní 
ovladatelností pro členité zahrady 
a svažité terény.

svĚtovÝ lÍdr 
v robotiCkém 
sekánÍ
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akční cena: 9 499 kč akční cena: 10 499 kčakční cena: 9 499 kč

Foukač 
Husqvarna 525ib

 ■ Hmotnost (bez akumulátoru): 
2,4 kg, foukací výkon (rychlost 
vzduchu): 48 m/s

Foukač 
Husqvarna 120ib

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

PlotostřiH 
Husqvarna 520iHd60

 ■ Délka lišty: 60 cm, hmotnost 
bez akumulátoru: 3,8 kg.

PlotostřiH 
Husqvarna 115iHd45

 ■ Délka lišty: 45 cm, hmotnost 
bez akumulátoru: 3,2 kg.

PlotostřiH 
Husqvarna 520iHe3

 ■ Délka lišty: 55 cm, hmotnost 
bez akumulátoru: 4,15 kg

Foukač 
Husqvarna 320ib

 ■ Hmotnost (bez 
akumulátoru): 2,4 kg, 
foukací výkon (rychlost 
vzduchu): 46 m/s

PlotostřiH 
Husqvarna 520iHt4 

 ■ Délka lišty: 55 cm, hmotnost 
bez akumulátoru: 5,5 kg.

CelodennÍ 
ProFesionálnÍ 
PoužitÍ 

PřÍležitostné 
PoužitÍ

akumulátorové vyvĚtvovaCÍ Pily Husqvarna (profesionální použití)
Hmotnost bez 

řezné části  
a akumulátoru

dosah délka lišty běžná cena akční cena

Husqvarna 530iP4 3,4 kg až 4 m 25-30 cm 12 499 Kč 11 999 kč cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 530iPt5 5 kg až 5 m 25-30 cm 13 999 Kč 12 999 kč cena bez akumulátoru a nabíječky

akumulátorové vyvĚtvovaCÍ Pily Husqvarna (příležitostné použití)
Hmotnost bez 
řezné části a 
akumulátoru

dosah délka 
lišty běžná cena

Husqvarna 115iPt4 4,1 kg až 4 m 25 cm 4 999 Kč Celoročně nízká cena cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 115iPt4 set 
(bli10 + qC80)

4,1 kg až 4 m 25 cm 7 499 Kč Celoročně nízká cena cena včetně akumulátoru a nabíječky

akumulátorové Pily Husqvarna (příležitostné použití)
Hmotnost bez 
řezné části a 
akumulátoru

max. 
rychlost 
řetězu

délka 
lišty běžná cena

Husqvarna 120i 3 kg 11,5 m/s 30 cm 4 999 Kč Celoročně nízká cena cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 120i set 
(bli20 + qC80)

3 kg 11,5 m/s 30 cm 7 999 Kč Celoročně nízká cena cena včetně akumulátoru a nabíječky

akumulátorové Pily Husqvarna (profesionální použití)
Hmotnost bez 

řezné části  
a akumulátoru

max. rychlost 
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 cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna t535i XP 2,4 kg 20 m/s 25-35 cm 12 499 Kč 11 999 kč cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 540i XP 2,9 kg 24 m/s 35 cm 15 999 Kč cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna t540i XP 2,5 kg 24 m/s 35 cm 15 999 Kč cena bez akumulátoru a nabíječky

akumulátorové křovinořezy a vyžÍnače Husqvarna (profesionální použití)
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 cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 535irX 4,9 kg strunová hlava, travní nůž 14 499 Kč cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 520ilX 3 kg vyžínací struna  8 499 Kč 7 999 kč cena bez akumulátoru a nabíječky

akumulátorové vyžÍnače Husqvarna (příležitostné použití)
Hmotnost bez 

řezné části  
a akumulátoru

Pracovní nástroj běžná cena 

Husqvarna 115il 3,45 kg vyžínací struna 4 999 Kč Celoročně 
nízká cena cena bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 115il set 
(bli20 + qC80)

3,45 kg vyžínací struna 7 499 Kč Celoročně 
nízká cena

cena včetně akumulátoru  
a nabíječky

Husqvarna 325ilk 3,8 kg strunová hlava 10 499 Kč cena bez akumulátoru a nabíječky

Běžná cena: 9 999 Kč
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

běžná cena: 4 499 kč 
(cena bez akumulátoru  
a nabíječky) nebo 7 999 kč 
(včetně akumulátoru Bli20  
a nabíječky QC80)

Běžná cena: 11 499 Kč
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

Celoročně nízká cena: 
4 999 kč (cena bez 
akumulátoru a nabíječky) 
nebo 7 499 kč (včetně 
akumulátoru BLi10  
a nabíječky QC80)

Běžná cena: 10 499 Kč
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

Běžná cena: 7 499 Kč

Cena bez akumulátoru a nabíječky.

dostatek energie a výkonu 
pro celodenní, náročné, 
profesionální použití

Pro použití při 
práci na zahradě

akCe

akCe

akCe

akCe

akCe

akCe

akCe

akCe

akCeakCe

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

akční cena: 6 999 kč

běžná cena: 13 499 kč
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akumulátorová 
sekačka Je 
oPravdu tiCHá
sekačka má snadné ovládání 
i údržbu. Je intuitivní  
a výsledky jsou skvělé.

Husqvarna lC 141i 
Komfortní akumulátorová sekačka pro domácí použití se 
snadným startováním, bez pojezdu. Kompaktní žací ústrojí 
pro prvotřídní ovladatelnost.

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

Husqvarna 
lC 141i set 
Akumulátorová 
sekačka včetně 
akumulátoru BLi20  
a nabíječky QC80.

Husqvarna 
lC 141iv set 
Akumulátorová 
sekačka včetně 
akumulátoru BLi20  
a nabíječky QC80.

Husqvarna lC 141iv 
Akumulátorová sekačka s intuitivním ovládáním je schopna 
bez problémů posekat průměrně velkou zahradu rychle 
a tiše na jedno nabití. S pojezdem.

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

Husqvarna s138i
Akumulátorový odmechovač 
s pohonem až na dva akumulátory. 
Efektivně odstraňuje chomáče 
travní plsti a mech z trávníku. 

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

Husqvarna s138C
Elektrický odmechovač pro 
univerzální použití. Efektivně 
odstraňuje chomáče travní plsti  
a mech z trávníku. 

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

Běžná cena: 5 999 Kč

Husqvarna lC 347ivX
Tichý pomocník do středně 
velkých zahrad. Dva 
akumulátorové sloty zajišťují 
delší a pohodlnější sekání. 
S vlastním pohonem  
a variabilní rychlostí.

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

Husqvarna lC 353ivX
Akumulátorová sekačka 
s kompozitovým skeletem a centrálně 
nastavitelnou výškou sečení. Plynule 
regulovatelný pojezd zadních kol. 
Funkce Bluetooth. S vlastním pohonem  
a variabilní rychlostí. 

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

Cena bez akumulátoru a nabíječky.
Běžná cena: 17 999 Kč
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

akCe

akCe

akční cena: 10 999 kč

akční cena: 11 999 kč
akční cena: 15 999 kč

akční cena: 16 999 kč

Běžná cena: 11 499 Kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

Běžná cena: 12 999 Kč 
Cena bez akumulátoru a nabíječky. Běžná cena: 16 999 Kč 

akCe

akCe akCe

akCe

Běžná cena: 9 499 Kč
Cena bez akumulátoru a nabíječky.

akční cena: 8 999 kč

akční cena: 5 499 kč

Nově lze zakoupit i jako set včetně akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80. 
Cena setu je 12 999 kč.

sekačky Husqvarna

Pohon kol motor Šířka 
sekání

výška 
sekání

objem 
koše

aFtech / 
instart

metoda 
sečení běžná cena akční cena

Husqvarna lC 140s Pojezd, jedna 
rychlost

Briggs  
& Stratton 

125 cm3
40 cm 25-75 mm 50 l ne / ne

sběr  
a zadní 
výhoz

9 999 Kč       9 499 kč

Husqvarna lC 153s Pojezd, jedna 
rychlost

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
53 cm 25-75 mm 60 l ne / ne

sběr, boční 
a zadní 
výhoz

12 999 Kč

Husqvarna lC 247s Pojezd, jedna 
rychlost

Briggs  
& Stratton 

125 cm3
47 cm 20-75 mm 55 l ne / ne

sběr  
a zadní 
výhoz

12 499 Kč

Husqvarna lC 247sP Pojezd, jedna 
rychlost

Briggs  
& Stratton 

140 cm3
47 cm 20-75 mm 55 l ne / ne

sběr  
a zadní 
výhoz

13 999 Kč       12 999 kč

Husqvarna lC 253s Pojezd, jedna 
rychlost

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
53 cm 20-75 mm 60 l ne / ne

sběr  
a zadní 
výhoz

15 999 Kč       14 999 kč

Husqvarna lC 347v
Pojezd, 

variabilní 
rychlost

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
47 cm 20-75 mm 55 l ne / ne

sběr, zadní 
výhoz, 

mulčování
15 999 Kč

Husqvarna lC 347vi Pojezd, vari-
abilní rychlost

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
47 cm 20-75 mm 55 l ne / ano

sběr, zadní 
výhoz, 

mulčování
17 999 Kč       16 999 kč

Husqvarna lC 353v Pojezd, vari-
abilní rychlost

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
53 cm 25-75 mm 60 l ano / ne

sběr  
a zadní 
výhoz

16 999 Kč

Husqvarna lC 353vi Pojezd, vari-
abilní rychlost

Briggs  
& Stratton 

163 cm3
53 cm 25-75 mm 60 l ano / ano

sběr  
a zadní 
výhoz

18 999 Kč       17 999 kč

Husqvarna lC 353awd AutoWalkTM 2 
(AWD)

Honda OHC 
GCVX170 
166 cm3

53 cm 25-75 mm 70 l ne / ne
sběr, boční 

a zadní 
výhoz

17 999 Kč

Husqvarna lC 356vP AutoWalkTM 2
Honda OHC 

GCVX170 
166 cm3

56 cm 25-75 mm 70 l ne / ne
sběr, boční 

a zadní 
výhoz

15 999 Kč

akCe

akCe

akCe

akCe

akCe

novinka

novinka

novinka

zdravÝ  
a udržovanÝ 
trávnÍk

nechceš trávit víkend 
sekáním trávníku?
nebaví tě vysypávat trávu? 
sekat, když je vedro?
tak se vraŤ na stranu č. 3

nevadÍ ti to? 
máme výkonné, odolné  
a účinné sekačky!běžná cena: 14 999 kč

běžná cena: 15 999 kč
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Husqvarna 550XP mark ii
Výkonná řetězová pila o objemu 50 ccm, se snadným ovládáním, 
špičkovým výkonem a vysokou kapacitou řezání je určena jak pro kácení, 
odvětvování a přeřezávání menších a středně vzrostlých stromů, tak pro 
náročné úkoly při péči o stromy. 

 ■ Výkon* 3,0 kW, délka lišty 33 - 50 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,3 kg.

Husqvarna 572XP
Profesionální pila nejvyšší kvality pro celodenní použití. 
Disponuje velkou řeznou kapacitou a skvělou manévrovatelností. 

 ■ Výkon*⃰4,3 kW, délka lišty 38 – 70 cm, hmotnost bez lišty  
a řetězu 6,6 kg.

řetĚzové Pily Husqvarna

výkon* délka lišty Hmotnost bez  
lišty a řetězu běžná cena akční cena

Husqvarna 120 1,4 kW 35 cm 4,85 kg 4 399 Kč 4 199 kč
Husqvarna 135 ii 1,6 kW 35 cm 4,7 kg 6 499 Kč 6 199 kč
Husqvarna 445 2,1 kW 38 cm 4,9 kg 11 999 Kč 10 999 kč
Husqvarna 450 2,4 kW 38 cm 4,9 kg 13 499 Kč 12 499 kč
Husqvarna 545 mark ii 2,7 kW 38 cm 5,3 kg 18 999 Kč 17 999 kč
Husqvarna 550XP mark ii 3,0 kW 38 cm 5,3 kg 19 999 Kč 18 499 kč
Husqvarna 565 3,7 kW 38 cm 6,5 kg 22 999 Kč 21 499 kč
Husqvarna 562XP 3,5 kW 46 cm 6,1 kg 22 999 Kč 21 499 kč
Husqvarna 572XP 4,3 kW 46 cm 6,6 kg 27 999 Kč 25 999 kč
Husqvarna t435 1,5 kW 30 cm 3,4 kg 10 999 Kč 10 499 kč
Husqvarna 525Pt5s 1,0 kW 25 cm 7,0 kg 21 999 Kč 20 999 kč

akCe

Husqvarna 120
Robustní, všestranná a snadno použitelná 
pila se systémem Low Vib® pro majitele 
nemovitostí. Snadná údržba a nižší emise díky 
technologii X-Torq®. 

 ■ Výkon* 1,4 kW, délka lišty 35 cm, hmotnost 
bez lišty a řetězu 4,85 kg

Husqvarna 450 
Pila druhé generace s profesionálními 
parametry pro všestranné použití. Zeštíhlené 
tělo pily. S touto pilou vybavenou moderními 
funkcemi můžete prořezávat, odvětvovat, 
kácet, řezat palivové dříví, atd. 

 ■ Výkon* 2,4 kW, délka lišty 38 cm, 
hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Husqvarna 545 mark ii
Výkonná a snadno ovladatelná pila o objemu 
50 ccm určená pro kácení, odvětvování a 
přeřezávání menších a středně vzrostlých 
stromů. Zeštíhlené provedení pro účinnou, 
spolehlivou a komfortní práci. 

 ■ Výkon* 2,7 kW, délka lišty 33 – 50 cm, 
hmotnost bez lišty a řetězu 5,3 kg

akCe akCe akCe

Viditelná hladina 
paliva a bezpečnostní 
uzávěr paliva se závity 
umožňující postupné 
uvolnění tlaku jako 
ochrany proti vylití paliva

Technologie Air Injection™  
a nová verze systému AutoTune™ 
pro optimální a spolehlivý provozMimořádně dobře 

vyvážené tělo pily  
s nízkými gyroskopickými 

silami pro skvělou 
ovladatelnost a manipulaci

Nová a vylepšená konstrukce 
motoru pro ještě lepší chlazení 
a delší životnost

Nově navržený filtr pro profesionální použití 
s vylepšeným a robustnějším těsněním mezi 
filtrem a držákem filtru, který se vypořádá  
i s mimořádně prašným prostředím  
a velkými nečistotami

Ergonomicky tvarované rukojeti pro bezpečné  
a komfortní držení. Model G má vyhřívané rukojeti

Ne všechny uvedené funkce jsou 
dostupné pro všechny modely.

Zvýšená kapacita řezání 
(zvýšení až o 15 % ve 

srovnání s předchozí verzí)

akCe   motor X-torq 
 Technologie X-Torq snižuje škodlivé emise 
 až o 75 % a spotřebu paliva až o 20 %.

 snadné startovánÍ
 Smart Start – motor a startér byly navrženy 
 tak, aby stroj nastartoval při minimální námaze.

  vÍCeÚčelovÝ
 Dělitelná nosná trubka usnadňuje výměnu 
 řezacích nástrojů. Dává vám také větší 
 flexibilitu při vaší práci. Přeprava  
 a skladování nečiní nikdy problém.

křovinořezy a vyžÍnače Husqvarna

objem válce výkon* Hmotnost bez 
příslušenství běžná cena akční cena

Husqvarna 122C 21 cm3 0,6 kW 4,4 kg 4 099 Kč Celoročně nízká cena

Husqvarna 128r 28 cm3 0,8 kW 5,0 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 10 499 kč
Husqvarna 535rX 34,6 cm3 1,6 kW 6,1 kg 16 999 Kč 15 499 kč
Husqvarna 545rX 45,7 cm3 2,1 kW 8,9 kg 21 999 Kč 19 999 kč

   nÍzká Hmotnost a velkÝ vÝkon 
Lehká, přitom však robustní konstrukce a výkonné 
a hospodárné motory jsou u našich strojů zárukou vysokého 
poměru výkonu k hmotnosti. 

 oPtimalizované rozloženÍ zatÍženÍ
Kvalita a konstrukce nosného popruhu vám při celodenní 
práci s těžkým vybavením pozitivně nebo negativně mohou 
ovlivnit průběh práce. Záleží jak na vaší tělesné konstituci, tak 
na typu stroje, který nosíte. Kompletní řada Husqvarna zahrnuje 
ergonomické popruhy, které zohledňují všechny aspekty.

PlotostřiHy Husqvarna

objem válce výkon* délka střihací 
lišty

Hmotnost bez 
příslušenství běžná cena akční cena

Husqvarna 122Hd60 21,7 cm3 0,6 kW 60 cm 4,9 kg 9 499 Kč Celoročně nízká cena

Husqvarna 522Hd60X 21,7 cm3 0,6 kW 60 cm 4,9 kg 16 999 Kč 15 999 kč

Foukače Husqvarna

 objem válce výkon* Hmotnost Foukací výkon běžná cena akční cena

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 9 999 kč
Husqvarna 350bt 50,2 cm3 1,6 kW 10,21 kg 80 m/s 14 499 Kč 13 499 kč

akční cena: 18 499 kč

akční cena: 4 199 kč akční cena: 12 499 kč akční cena: 17 999 kč

akční cena: 25 999 kčBěžná cena: 19 999  Kč Běžná cena: 27 999  Kč

Běžná cena: 4 399  Kč Běžná cena: 13 499  Kč Běžná cena: 18 999  Kč

Pro tĚžkou 
PráCi
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sekánÍ a sbÍránÍ 
Žací ústrojí na rideru se 
sběrem má speciální 
provedení s protiběžnými 
rotačními noži, které účinně 
sekají trávu a odřezky 
odhazují dozadu ke šneku. 
Dostupné s šířkami záběru 
103 cm nebo 112 cm.

vÍCe sekánÍ, ménĚ 
vykláPĚnÍ koŠe 
Za tajemstvím nadprůměrné sběrné 
kapacity se skrývá kombinace  
výkonného šneku pro stlačení trávy  
a velkoobjemového sběrného koše. 
Rider se sběrem pojme oproti tradičním 
sekačkám s funkcí sběru až dvojnásobné 
množství trávy, takže můžete posekat větší 
plochu, než bude potřeba vysypat koš.

novinka

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

radost 
ze sekánÍ 
kdykoliv 

PředstavuJeme rider se sbĚrem: Husqvarna rC 320ts awd

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

Větší sběrný koš 
vyprázdníte pohodlně 
stlačením tohoto tlačítka.

ridery Husqvarna

motor
čistý výkon při 

přednastavených 
otáčkách, kw

Převodovka Šířka 
sekání Hmotnost běžná cena akční cena

Husqvarna r112C5 Briggs&Stratton 
PowerBuilt

6,4 kW @ 3000 
ot./min manuální 85 cm 190 kg 61 999 Kč

Husqvarna r214tC Briggs&Stratton 
Intek

9,9 kW @ 3100  
ot./min hydrostatická 94 cm 244 kg 109 999 Kč vyžínač 

115il set

Husqvarna r216t awd Briggs&Stratton 
Intek

9,7 kW @ 3100  
ot./min

hydrostatická 
AWD

94 nebo 
103 cm 226 kg 139 999 Kč* vyžínač 

115il set

Husqvarna r316tsX awd Kawasaki FS 
Series

9,8 kW @ 2900 
ot./min

hydrostatická 
AWD

94, 103 
nebo 112 cm 248 kg 199 999 Kč* 189 999 kč*

Husqvarna rC 320ts awd Briggs&Stratton 12,6 kW @ 3100 
ot./min

hydrostatická 
AWD

103 nebo  
112 cm 328 kg 239 999 Kč*

* (Cena bez žacího ústrojí.)

zaHradnÍ traktory Husqvarna

motor
čistý výkon při 

přednastavených 
otáčkách, kw

Šířka 
sekání

sběrný 
koš Převodovka běžná cena akční cena

Husqvarna tC 138l Husqvarna 8,1 kW 97 cm 220 l hydrostatická 71 999 Kč vyžínač 
115il set

Husqvarna tC 238t Briggs & Stratton 
Intek 11,1 kW 97 cm 320 l hydrostatická 84 999 Kč 79 999 kč

Husqvarna tC 238tX Briggs & Stratton 
Endurance 11,1 kW 97 cm 320 l hydrostatická 109 999 Kč 104 999 kč

Husqvarna tC 242t Briggs & Stratton 
Intek 11,1 kW 108 cm 320 l hydrostatická 94 999 Kč 89 999 kč

Husqvarna tC 242tX Kawasaki FR 
series 16,0 kW 108 cm 320 l hydrostatická 119 999 Kč 114 999 kč

bonus

bonus

bonus

novinka

Husqvarna tC 138l
Efektivní traktor v kompaktním provedení 
s integrovaným sběrným košem vzadu, 
hydrostatická převodovka s páčkovým 
ovládáním, sedadlo se středně vysokým 
opěradlem a ergonomický volant. +

bonus
115il aku 

vyžÍnač set, 
včetně akumulátoru 

a nabíječky 
zdarma!

 ■ Motor Husqvarna, výkon 
8,7 kW, šířka sekání 97 
cm, sběrný koš 220 l. 
Manuálně ovládaná spojka, 
hydrostatická převodovka. 

 

Cena: 71 999 kč

 vÝkonné čiŠtĚnÍ

 bezProblémová 
 PřePrava  
 a skladovánÍ

 vŠestranné PoužitÍ

 robustnÍ ProvedenÍ

 suCHé i mokré vysávánÍ

 vysokÝ vÝkon a odolnost

 intuitivnÍ ovládaCÍ Prvky

 inteliGentnÍ skladovánÍ  
 a snadná PřePrava

vysokotlaké čističe Husqvarna
maximální 

tlak
Průtok 
vody

délka 
hadice běžná cena akční cena

Husqvarna Pw 125 125 bar
320-

460 l/h
7 m 3 799 Kč 3 499 kč

Husqvarna Pw 235r 135 bar
350-

520 l/h
8 m 5 999 Kč 5 499 kč

Husqvarna Pw 350 150 bar
420-

500 l/h
9 m 8 999 Kč 8 499 kč

Husqvarna Pw 460 160 bar
570-

650 l/h
15 m 16 999 Kč 15 999 kč

vysavače Husqvarna

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

vÍCe čistoty 
– ménĚ vody

Účinné čiŠtĚnÍ

Samotná voda nabízí jako přírodní čisticí kapalina netušené možnosti při čištění 
kolem domu a na zahradě. Vysokotlaké čističe spotřebují asi o 80 % méně vody 
oproti běžným hadicím se stejným výsledkem čištění.

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka
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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 11. 3. 2020 do 17. 6. 2020 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, 
specifikaci a vybavení výrobků bez předchozího upozornění.

* 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.

Hladina hluku našich akumulátorových strojů je až o 13 db (a) nižší než  
u tradičních benzínových strojů, což oceníte vy i vaši sousedé. 

navštivte nejbližšího autorizovaného dealera Husqvarna.
více informací získáte na www.husqvarna.cz 
nebo na bezplatné infolince 800 110 220.

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 © 2020 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.  
Husqvarna a další značky produktů a funkcí jsou obchodní známky skupiny Husqvarna Group.

sledujte nás
na Facebooku

sledujte nás i na  
instagramu – Husqvarna Cz & sk

vytvořte tiCHé 
sousedstvÍ


