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HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

Mașină automată de tuns gazon
Husqvarna Automower® 305 este alegerea perfectă pentru peluze mai mici cu zone
complexe și suprafețe de maxim 600 m². Mașina de tuns gazon automată este dotată
cu cea mai nouă tehnologie, fiind în același timp compactă și ușor de folosit.
Gestionează pasaje înguste și pante de maxim 40%. Echipată cu temporizator meteo,
senzor de îngheț și aplicația Automower® Connect@Home. Maşina de tuns se întoarce
la staţia de încărcare când acumulatorul necesită reîncărcare.
600 m²  

40 %   Automower® Connect@Home

6.000 LEI

5.500 lei

TVA inclus

REDUCERE 500 lei

Oferte speciale în limita stocului disponibil.
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MAȘINI AUTOMATE DE TUNS GAZON

O alegere mai inteligentă
ca niciodată
Suntem mândri să vă ajutăm să vă îmbunătățiți grădina în cel mai eficient mod posibil, oferind
o experiență de utilizare lipsită de griji. Automower® profită de cea mai recentă tehnologie, oferind în
același timp fiabilitatea remarcabilă a ingineriei suedeze.
Soluțiile noastre de ultimă generație pentru îngrijirea gazonului sunt concepute pentru a se potrivi
oricăror tipuri sau dimensiuni de gazon: mici, mari, complexe – fără dureri de cap și cu supraveghere
minimă necesară. Veți obține un gazon de care veți fi mândri și, totodată, mai mult timp pentru a vă
bucura de viață și de propria grădină.

NOU

NOU

AUTOMOWER® 405X

AUTOMOWER® 415X

Peluze complexe de dimensiuni mici
Capacitate zonă de lucru 600 m²
Înclinația maximă 40%
Alarmă / cod PIN/ urmărire prin GPS
Nivel de zgomot 62 dB(A)
Greutate 9,7 kg
Navigare asistată de GPS
Automower® Connect
F O T A (Firmware Over The Air)
Tehnologia AIM

Peluze complexe de dimensiuni medii
Capacitate zonă de lucru 1.500 m²
Înclinația maximă 40%
Alarmă / cod PIN/ urmărire prin GPS
Nivel de zgomot 62 dB(A)
Greutate 9,7 kg
Navigare asistată de GPS
Automower® Connect
F O T A (Firmware Over The Air)
Tehnologia AIM

10.500 LEI

9.500 lei

AUTOMOWER® 430X

AUTOMOWER® 450X

Peluze complexe
Capacitate zonă de lucru 3.200 m²
Înclinația maximă 45%
Alarmă / cod PIN/ urmărire prin GPS
Nivel de zgomot 58 dB(A)
Greutate 13,2 kg
Gestionare automată a pasajelor
Automower® Connect
Urmărire prin GPS în caz de furt

Peluze complexe
Capacitate zonă de lucru 5.000 m²
Înclinația maximă 45%
Alarmă / cod PIN/ urmărire prin GPS
Nivel de zgomot 59 dB(A)
Greutate 13,9 kg
Gestionare automată a pasajelor
Automower® Connect
Urmărire prin GPS în caz de furt

REDUCERE 1.000 lei

13.500 lei

REDUCERE 1.000 lei

18.500 LEI

17.500 lei

Tehnologia AIM îmbunătățește precizia mașinii
robotizate de tuns gazon prin utilizarea GPS-ului
și a senzorilor din dotarea mașinii pentru a vă
cartografia peluza. Această vizualizare generată
a hărții este apoi accesată în aplicația
Automower® Connect, permițând mai multe
beneficii și caracteristici îmbunătățite.

Campania de donații
“Automower® în ajutor”

TVA inclus

14.500 LEI

TVA inclus

TVA inclus

8.000 lei

8.500 LEI

Tehnologia AIM
Automower® Intelligent Mapping

REDUCERE 1.000 lei

REDUCERE 500 lei

TVA inclus
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Ajutăm copiii și familiile vulnerabile când au cea
mai mare nevoie.
La fiecare utilaj Husqvarna Automower® cumpărat,
donăm 50 lei către Organizația SOS Satele Copiilor.

Aflați mai multe

Fără zgomot
Veți fi surprinși de cât de repede veți uita de mașina robotizată
de tuns gazonul. Cu greu o veți observa în timp ce se deplasează
prin grădina dvs. făcându-și treaba rapid, silențios și eficient.

NOU

AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 305

AUTOMOWER® 310 MARK II

Peluze plane
Capacitate zonă de lucru 600 m²
Înclinația maximă 25%
Alarmă / cod PIN
Nivel de zgomot 65 dB(A)
Greutate 6,9 kg

Peluze complexe
Capacitate zonă de lucru 600 m²
Înclinația maximă 40%
Alarmă / cod PIN
Nivel de zgomot 59 dB(A)
Greutate 9,4 kg
Gestionare automată a pasajelor
Automower® Connect@Home

Peluze complexe
Capacitate zonă de lucru 1.000 m²
Înclinațiamaximă 40%
Alarmă / cod PIN
Nivel de zgomot 59 dB(A)
Greutate 9,4 kg
Gestionare automată a pasajelor
Automower® Connect@Home

REDUCERE 500 lei

6.000 LEI

5.500 lei

7.500 LEI

7.000 lei

NOU

AUTOMOWER® 315 MARK II

AUTOMOWER® 420

KIT DE INSTALARE

Peluze complexe
Capacitate zonă de lucru 1.500 m²
Înclinația maximă 40%
Alarmă / cod PIN
Nivel de zgomot 60 dB(A)
Greutate 9,4 kg
Gestionare automată a pasajelor
Automower® Connect@Home

Peluze complexe
Capacitate zonă de lucru 2.200 m²
Înclinația maximă 45%
Alarmă / cod PIN
Nivel de zgomot 58 dB(A)
Greutate 11,5 kg
Gestionare automată a pasajelor
Automower® Connect@Home

Mare – pentru suprafețe de peluză deschisă
de maximum 5.000 m² sau pentru suprafețe de
peluze complexe de maximum 2.500 m².
1.500 lei
1.250 lei TVA inclus

TVA inclus

7.500 lei

11.500 LEI

10.500 lei

TVA inclus

REDUCERE 1.000 lei

REDUCERE 1.000 lei

8.500 LEI

Mediu – pentru suprafețe de peluză deschisă
de maximum 2.000 m² sau pentru suprafețe de
peluze complexe de maximum 1.000 m².
1.100 lei
900 lei TVA inclus
Mic – pentru suprafețe de peluză deschisă de
maximum 800 m² sau pentru suprafețe de peluze
complexe de maximum 400 m².
700 lei
550 lei TVA inclus

TVA inclus

4.500 lei

REDUCERE 500 lei
TVA inclus

5.000 LEI

TVA inclus

REDUCERE 500 lei

MAȘINI AUTOMATE DE TUNS GAZON

Peluze extreme
fără efort
Gestionează pante abrupte
Datorită designului optimizat și comportamentului inteligent, modelele Automower®
435X AWD și 535 AWD pot face față pantelor de până la 70% sau 35°, iar celelalte modele ale noastre gestionează cu ușurință înclinații de până la 45%.

AUTOMOWER® 435X AWD

AUTOMOWER® 535 AWD

AUTOMOWER® 550 EPOS

Peluze complexe cu pante extreme
Capacitate zonă de lucru 3.500 m²
Înclinația maximă 70%
Alarmă / cod PIN/ urmărire prin GPS
Nivel de zgomot 60 dB(A)
Greutate 17,3 kg
Gestionare automată a pasajelor
Automower® Connect
F O T A (Firmware Over The Air)
Tehnologia AIM

Peluze complexe cu pante extreme
Capacitate zonă de lucru 3.500 m²
Înclinația maximă 70%
Alarmă / cod PIN/ urmărire prin GPS
Nivel de zgomot 60 dB(A)
Greutate 17,0 kg
Gestionare automată a pasajelor
Husqvarna Fleet Services™
F O T A (Firmware Over The Air)

Peluze complexe
Capacitate zonă de lucru 5.000 m²
Înclinația maximă 45%
Alarmă / cod PIN/ urmărire prin GPS
Nivel de zgomot 65 dB(A)
Greutate 14,4 kg
Ghidare EPOS virtuală
Husqvarna Fleet Services™
F O T A (Firmware Over The Air)

REDUCERE 1.500 lei

23.500 LEI

22.000 lei

25.500 LEI

24.000 lei

EPOS

Despre EPOS

Sistem de operare
cu poziționare exactă
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Pentru o precizie maximă este necesară o stație
de ghidare EPOS. Stația este fixă și transmite
date de corectare către mașina de tuns gazon.
Stația EPOS gestionează semnalele RTK-GNSS
între mașinile de tuns gazon și sateliți. Poate
gestiona mai multe mașini Automower® EPOS
pe instalație. Zonă de lucru cu o rază de până la
500 metri.

TVA inclus

6.000 lei

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE

LIMITE
VIRTUALE
APLICAȚIE MOBILĂ

STAȚIA DE
REFERINȚĂ

OR

EC

ED
DAT

ZONE DE
EVITAT

REDUCERE 500 lei

6.500 LEI

ARE
ECT

AL

STAȚIE DE GHIDARE
AUTOMOWER® 550 EPOS

TVA inclus

21.000 lei

REDUCERE 1.500 lei
TVA inclus

22.500 LEI

TVA inclus

REDUCERE 1.500 lei
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APARAT DE SPĂLAT PW 235

Aparat de spălat cu presiune
pentru curățarea mobilierului
de grădină și a gardurilor.
Depozitarea accesoriilor și
cablului de alimentare la bord,
și tamburul pentru înfăşurat
furtunul simplifică utilizarea.
Sunt incluse două duze şi un
pulverizator pentru spumă.
Lungime furtun: 7 m
Putere: 1.5 kW
Presiune maximă: 125 bari
Flux de apă: 320-460 litri/oră

Aparat de spălat cu presiune
universal, ideal pentru majoritatea activităţilor de curăţenie
în grădină. Pompa din
aluminiu asigură o durată de
viaţă îndelungată. Două funcţii
de pivotare pentru reglarea
duzei şi conectare rapidă.
Sunt incluse două duze şi un
pulverizator pentru spumă.
Lungime furtun: 8 m
Putere: 1.8 kW
Presiune maximă: 135 bari
Flux de apă: 350-520 litri/oră

REDUCERE 100 lei

1.000 lei

1.100 LEI

APARAT DE SPĂLAT PW 345C

APARAT DE SPĂLAT PW 350

APARAT DE SPĂLAT PW 360

Aparat cu performanţă înaltă
pentru lucrări solicitante, cum
ar fi vehiculele de dimensiuni
medii şi zidurile din piatră.
Pompa metalică asigură
fiabilitate sporită. Roţile mari
şi mânerul telescopic din
aluminiu facilitează
transportul. Sunt incluse două
duze şi un pulverizator
pentru spumă.
Lungime furtun: 8 m
Putere: 2.4 kW
Presiune maximă: 145 bari
Flux de apă: 420-550 litri/oră

Aparat de performanță înaltă,
pentru lucrări solicitante.
Mânerul Low Force activează
declanșatorul cu mai puțin
efort. Motorul cu inducție
și pompa din metal asigură
o durată lungă de viață a
produsului. Sunt incluse două
duze și un pulverizator
pentru spumă.
Lungime furtun: 9 m
Putere: 2.1 kW
Presiune maximă: 150 bari
Flux de apă: 420-500 litri/oră

Aparat de mare performanţă,
specializat pentru lucrări solicitante, cum ar fi vehiculele
de dimensiuni medii şi zidurile
din piatră. Pompa metalică
oferă durabilitate înaltă. Roţile
mari şi mânerul telescopic
facilitează transportul. Sunt
incluse două duze și un
pulverizator pentru spumă.
Lungime furtun: 10 m
Putere: 2.3 kW
Presiune maximă: 160 bari
Flux de apă: 410-500 litri/oră

REDUCERE 150 lei

De câtă apă are nevoie aparatul de
spălat cu presiune de la Husqvarna?
În funcție de model, un aparat de spălat cu presiune are un debit cuprins între 320 și 650 litri/oră.
Aparatele de spălare de la Husqvarna utilizează
cu până la 80 % mai puțină apă pentru a obține
același rezultat de curățare comparativ cu un furtun de gradină simplu. Sistemul automat de pornire/oprire oprește dispozitivul când declanșatorul
este dezactivat, ceea ce economisește energie.

2.000 LEI

1.850 lei

TVA inclus

1.550 lei

REDUCERE 150 lei

2.150 lei

2.300 LEI

APARAT DE SPĂLAT PW 480

APARAT DE SPĂLAT PW 490

Aparat foarte puternic și
robust, pentru cele mai
dificile sarcini de curățare de
exterior. Cu controlul presiunii
puteți regla debitul de apă
și presiunea de funcționare.
Include un rezervor de detergent integrat. Două funcții
de pivotare, pentru reglarea
duzei și conectarea rapidă.
Sunt incluse două duze.
Lungime furtun: 13 m
Putere: 2.9 kW
Presiune maximă: 180 bari
Flux de apă: 540-610 litri/oră

Aparat foarte puternic și
robust, construit pentru cele
mai dificile sarcini de curățare
de exterior. Pompa din alamă
cu pistoane ceramice asigură
durabilitate remarcabilă. Cu
ajutorul controlului presiunii
puteți regla debitul și presiunea apei. Include un rezervor de detergent integrat.
Sunt incluse două duze.
Lungime furtun: 15 m
Putere: 3.3 kW
Presiune maximă: 190 bari
Flux de apă: 570-650 litri/oră
REDUCERE 200 lei

3.100 LEI

2.900 lei

REDUCERE 200 lei
TVA inclus

1.700 LEI

TVA inclus

REDUCERE 150 lei

TVA inclus

TVA inclus

800 lei

900 LEI

REDUCERE 100 lei

TVA inclus

Aflați mai multe

3.400 LEI

3.200 lei

TVA inclus

Aparate de spălat cu presiune
Obțineți un aspect proaspăt
pentru vehiculele, mobilierul
de grădină, pereții exteriori sau
terasa dvs. Funcțiile de rotire,
conexiunile rapide și furtunurile
flexibile cu lungime mare sunt
doar câteva dintre numeroasele
caracteristici care vă ajută să
obțineți un rezultat perfect.

APARAT DE SPĂLAT PW 125
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PRODUSE CU ACUMULATORI

Grădină
eco - smart
Cu soluțiile Husqvarna cu acumulatori puteți utiliza același sistem de încărcare și alimentare pentru
o întreagă gamă de utilaje bucurându-vă de performanța constantă a acestora.
La fel ca toate utilajele Husqvarna, gama noastră alimentată cu acumulatori este proiectată pentru a
fi rezistentă, durabilă și puternică – intuitivă și confortabilă pentru utilizator.
Utilizând cea mai recentă tehnologie pentru acumulatori, utilajele sunt mai puțin zgomotoase, eficiente, cu o durată de funcționare maximă și emisii directe zero.

NOU

MOTOUNEALTĂ GARD VIU 120iTK4-H

MOTOUNEALTĂ GARD VIU 215iHD45

MOTOUNEALTĂ GARD VIU 115iHD45

Motounealtă pentru gard viu, pe acumulator
litiu-ion, cu tijă telescopică de până la 4 m și
arbore pliabil pentru facilitarea transportării. Cap
de tăiere reglabil în 7 unghiuri. Diametrul maxim
recomandat pentru lăstari este de 15 mm.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate fără acumulator: 4.5 kg
Lungimea lamei: 50 cm

Motounealtă pe acumulator, ideală pentru garduri
vii cu dimensiuni mici și medii. Echipată cu interfața de utilizator digitală. Funcția savE™ pentru o
durată maximă de funcţionare. Diametrul maxim
recomandat pentru lăstari este de 25 mm.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate fără acumulator: 3.2 kg
Lungimea lamei: 45 cm

Motounealtă pe acumulator, ideală pentru garduri
vii cu dimensiuni mici până la medii. Este simplu
de utilizat, cu greutate scăzută. Diametrul maxim
recomandat pentru lăstar este de 25 mm.
În prețul utilajului sunt incluse acumulator BLi10 și
un încărcător QC80.
Greutate fără acumulator: 3.2 kg
Lungimea lamei: 45 cm

1.100 LEI

1.000 lei

1.800 LEI

1.600 lei

MOTOUNEALTĂ GARD VIU 520iHD60

MOTOUNEALTĂ GARD VIU 520iHE3

MOTOUNEALTĂ GARD VIU 520iHT4

Motounealtă profesională, foarte silențioasă,
eficientă, și cu o ergonomie excelentă. Mâner
posterior reglabil. Fără emisii de noxe, niveluri
reduse de zgomot și vibrații, respectiv condiții
optime de lucru. Rezistentă la intemperii (IPX4).
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate fără acumulator: 3.8 kg
Lungimea lamei: 60 cm

Motounealtă profesională cu tijă pentru garduri
vii înalte, foarte eficientă, cu o rază de acțiune
de 3.5 m. Reglare a unghiului capului de tăiere și
mod economic savE™. Fără emisii de noxe. Niveluri
reduse de zgomot și vibrații, respectiv condiții
optime de lucru. Rezistentă la intemperii (IPX4).
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate fără acumulator: 4.2 kg
Lungimea lamei: 55 cm

Motounealtă profesională cu tijă pentru garduri
vii înalte, foarte eficientă, cu o rază de acțiune
de 4.5 m. Reglare a unghiului capului de tăiere și
mod economic savE™. Fără emisii de noxe. Niveluri
reduse de zgomot și vibrații, respectiv condiții
optime de lucru. Rezistentă la intemperii (IPX4).
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate fără acumulator: 5.5 kg
Lungimea lamei: 55 cm

REDUCERE 200 lei

2.300 lei

2.800 LEI

2.600 lei

REDUCERE 200 lei

TVA inclus

2.500 LEI

REDUCERE 200 lei

TVA inclus

800 lei

REDUCERE 200 lei
TVA inclus

900 LEI

REDUCERE 100 lei

REDUCERE 100 lei
TVA inclus

Accesoriu opțional pentru
tăiere la înălțime.

3.000 LEI

2.800 lei

TVA inclus

NOU

TVA inclus
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Aflați mai multe

Sistem universal de acumulatori
Un sistem universal de acumulatori pentru întreaga gamă
înseamnă flexibilitate și valoare maxime. Se încarcă
rapid și se schimbă și mai rapid între produse.

NOU

TRIMMER 115iL PENTRU GAZON

TRIMMER 110iL PENTRU GAZON

TRIMMER 115iL PENTRU GAZON

Trimmer cu greutate redusă, ideal pentru tunderea
marginilor gazonului. Cu acumulator, comod şi uşor
de pornit, pentru utilizare domestică. Funcţionează
silenţios cu acumulator litiu ion.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate (fără echipament de tăiere): 2.98 kg
Lăţimea de tăiere: 33 cm

Trimmer cu acumulator, ideal pentru grădini mici.
Mod de finisare pentru marginile gazonului cu
roată de sprijin integrată. Tija pliabilă facilitează
transportarea și depozitarea.
În prețul utilajului sunt incluse acumulator BLi10 și
un încărcător QC80.
Greutate (fără echipament de tăiere): 3.13 kg
Lăţimea de tăiere: 30 cm

Trimmer cu greutate redusă, ideal pentru tunderea marginilor gazonului. Cu acumulator, comod
şi uşor de pornit, pentru utilizare domestică.
Funcţionează silenţios cu acumulator litiu ion.
În prețul utilajului sunt incluse acumulator BLi10 și
un încărcător QC80.
Greutate (fără echipament de tăiere): 2.98 kg
Lăţimea de tăiere: 33 cm

REDUCERE 100 lei

Un set de 4 produse potrivit pentru lucrări mai puțin
solicitante. Acest set este format din:
• Trimmer pentru gazon 115iL
• Motounealtă gard viu 115iHD45 cu lamă de 45 cm
• Acumulator universal BLi10
• Încărcător QC80

MOTOCOASĂ 535iRX
Motocoasă profesională pe acumulator. Este
ușoară, bine echilibrată și cu putere echivalentă
motocoaselor pe benzină de 35cc. Rezistentă la
intemperii (IPX4). Ham Balance 55 și cuțit cu 3
dinţi pentru iarbă incluse.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.9 kg
Lăţimea de tăiere: 45 cm

2.200 LEI

2.000 lei

TVA inclus

1.600 lei

Motocoasă profesională pe acumulator, pentru
iarbă dură, cu o ergonomie excelentă și cap de
trimmer T25B cu 2 direcții de rotație. Cuțit cu 3
dinţi pentru iarbă inclus. Rezistentă la intemperii
(IPX4). Ham Balance 35 B inclus.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate (fără echipament de tăiere): 3.8 kg
Lăţimea de tăiere: 40 cm
REDUCERE 200 lei

TVA inclus

2.300 lei

1.700 LEI

MOTOCOASĂ 520iRX

REDUCERE 200 lei

2.500 LEI

1.300 lei

REDUCERE 200 lei

2.700 LEI

2.500 lei

TVA inclus

SET TRIMMER ȘI MOTOUNEALTĂ
PENTRU GARD VIU

1.400 LEI

TVA inclus

1.000 lei

REDUCERE 100 lei

TVA inclus

1.100 LEI

TVA inclus

REDUCERE 100 lei

HUSQVARNA CAMPANIA PRIMĂVARĂ 2022

Aflați mai multe

MOTOFERĂSTRĂU ELAGAJ 530iP4

MOTOFERĂSTRĂU ELAGAJ 530iPT5

Motoferăstrău profesional pentru elagaj, robust
pentru îngrijirea eficientă a arborilor. Rază de acțiune de maxim 400 cm. Ușor și bine echilibrat, cu
o viteză ridicată a lanțului. Rezistent la intemperii
(IPX4).
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lungime șină de ghidaj: 25 cm
Greutate: 3.4 kg

Motoferăstrău profesional pentru elagaj, robust, cu
tijă telescopică pentru o rază maximă de acțiune
de 500 cm. Greutate scăzută și performanță
ridicată, fără emisii directe. Niveluri scăzute de
vibrații. Rezistent la intemperii (IPX4).
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lungime șină de ghidaj: 25 cm
Greutate: 5 kg

REDUCERE 200 lei

2.400 lei

TVA inclus

2.600 LEI

REDUCERE 200 lei

3.100 LEI

2.900 lei

TVA inclus

Motoferăstraie pentru elagaj
Realizați orice lucrare cu
încredere, indiferent de
situațiile cu care vă confruntați.
Motoferăstraiele cu tijă pentru
elagaj de la Husqvarna sunt ușor
de manevrat și sunt un ajutor de
nădejde mulțumită accelerației
rapide. Acestea vă ajută să
obțineți rezultatele dorite.

Refulatoare alimentate
cu acumulatori
Indiferent că sunteți
proprietar de casă sau
peisagist profesionist,
refulatoarele cu acumulatori
de la Husqvarna vă vor ușura
munca. Aceste produse sunt
echipate cu acumulatori
litiu-ion de 36 de volți,
care produc un flux de aer
asemănător cu cel produs
de suflantele pe benzină. În
funcție de model, acestea
oferă o durată de funcționare
de până la o oră și jumătate.
Totul cu mai puțin zgomot și
impact redus asupra mediului
înconjurător.

Aflați mai multe

REFULATOR 120iB

REFULATOR 120iB

REFULATOR 525iB

Refulator alimentat cu acumulator, cu greutate
redusă, ușor de utilizat și silențios pentru grădini
mici și medii. Pornire ușoară, accelerație rapidă,
trei moduri de operare.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate fără acumulator: 2 kg
Viteza aerului: 46 m/s

Refulator alimentat cu acumulator, cu greutate
redusă, ușor de utilizat și silențios pentru grădini
mici și medii. Pornire ușoară, accelerație rapidă,
trei moduri de operare.
În prețul utilajului sunt incluse
acumulator BLi20 și un încărcător QC80.
Greutate fără acumulator: 2 kg
Viteza aerului: 46 m/s

Refulator profesional care asigură un confort
sporit. Silențios, grație modelului de ventilator
și acumulatorului litiu-ion. Ham simplu inclus.
Rezistent la intemperii (IPX4).
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Greutate fără acumulator: 2.4 kg
Viteză aer, mod amplificare: 56 m/s
Viteza aerului: 48 m/s

1.000 lei

1.700 LEI

1.500 lei

2.000 LEI

1.800 lei

TVA inclus

1.100 LEI

REDUCERE 200 lei

TVA inclus

REDUCERE 200 lei

REDUCERE 100 lei
TVA inclus
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Mașină pentru tuns gazon, alimentată cu
acumulator, comodă, pentru utilizare domestică.
Fără carburant lichid sau cabluri. Ușor de pornit.
Manevrabilitate excelentă datorită unei punți
compacte de tăiere.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lăţimea de tăiere: 41 cm
Greutate: 18.6 kg
REDUCERE 200 lei
Împingere

1.200 lei

1.300 LEI

2.000 LEI

1.800 lei

LC 347iVX

Pentru peluze de dimensiuni medii. Dispune de
o masă de tăiere din material compozit pentru
manevrare ușoară. Tastatură intuitivă și slot dublu
pentru 2 baterii Husqvarna de tip Bli universale,
pentru timp îndelungat de funcționare.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lăţimea de tăiere: 47 cm
Greutate: 24 kg
REDUCERE 200 lei
Împingere

Mașină de tuns gazon autopropulsată, alimentată
cu acumulator, control digital al vitezei, concepută
pentru o tundere comodă cu întreținere minimă.
Conectivitate prin Bluetooth. Dispune de un slot
dublu pentru 2 baterii Husqvarna BLi pentru o
durată prelungită de funcționare.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lăţimea de tăiere: 47 cm
REDUCERE 200 lei
Greutate: 26 kg
Autopropulsie

2.400 LEI

2.200 lei

2.900 LEI

2.700 lei

TVA inclus

LC 247i

Mașină pentru tuns gazon, alimentată cu acumulator, cu viteză variabilă, comodă, pentru utilizare
domestică. Fără carburant lichid sau cabluri.
Manevrabilitate excelentă datorită unei punți
compacte de tăiere.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lăţimea de tăiere: 41 cm
Greutate: 21.5 kg
REDUCERE 200 lei
Autopropulsie
TVA inclus

LC 141iV

3.400 LEI

3.200 lei

SCARIFICATOR S138i

Scarificator 2 în 1, alimentat cu acumulator. Dispune de un slot dublu pentru 2 baterii.. Adâncime
de lucru reglabilă și motor puternic. Acest utilaj
îndepărtează în mod eficient iarba uscată și
mușchiul din gazon.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lățime de lucru 37.5 cm
Adâncime de lucru: -8 mm
REDUCERE 200 lei
Greutate: 19.5 kg
Împingere

Scarificator 2 în 1, alimentat cu acumulator. Dispune de un slot dublu pentru 2 baterii.. Adâncime
de lucru reglabilă și motor puternic. Acest utilaj
îndepărtează în mod eficient iarba uscată și
mușchiul din gazon.
În prețul utilajului sunt incluse
acumulator BLi20 și un încărcător QC80.
Lățime de lucru 37.5 cm
Adâncime de lucru: -8 mm
REDUCERE 200 lei
Greutate: 19.5 kg
Împingere

1.200 LEI

1.050 lei

1.700 LEI

1.500 lei

TVA inclus

SCARIFICATOR S138i

Scarificator cu cablu electric, fiabil și ușor, 2 în 1 cu
înlocuire ușoară a lamei (greblă pentru mușchi /
scarificator). Designul compact și mânerul pliabil îl
face ușor de transportat și depozitat.
Colectare/Evacuare posterioară.
Colector cu filtru de praf, de 45 litri
Lățime de lucru 37.5 cm
Adâncime de lucru: -8 mm
Greutate: 19 kg
REDUCERE 150 lei
Împingere
TVA inclus

SCARIFICATOR S138C

2.600 LEI

2.400 lei

TVA inclus

Ușor de utilizat, perfectă pentru tunderea peluzelor de dimensiuni mici sau pentru întreținerea
zonelor complexe. Datorită punții compacte de
tăiere și a mânerului ergonomic, este simplu de
manevrat chiar și în locuri înguste.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lăţimea de tăiere: 37.5 cm
Greutate: 15 kg
REDUCERE 100 lei
Împingere

TVA inclus

Aflați mai multe

LC 141i

TVA inclus

Mașini de tuns gazon, pe acumulatori
Fără cabluri sau benzină, mașinile noastre de tuns gazon cu
acumulatori reprezintă o soluție
eficientă pentru întreținerea grădinii. Mulțumită greutății reduse
și manevrabilității excelente,
lucrul cu mașinile noastre electrice este mai puțin obositor.

LC 137i

TVA inclus
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MOTOFERĂSTRĂU 120i

Motoferăstrău uşor, comod, cu acumulator litiu-ion
pentru utilizare ocazională. Fără unelte, uşor de
pornit şi cu o tastatură intuitivă. Funcție savE™
pentru o durată maximă de funcţionare.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lungimea şinei de ghidaj: 12”
Greutate fără acumulator: 2.95 kg

Motoferăstrău uşor, comod, cu acumulator litiu-ion
pentru utilizare ocazională. Fără unelte, uşor de
pornit şi cu o tastatură intuitivă. Funcție savE™
pentru o durată maximă de funcţionare.
În prețul utilajului sunt incluse
acumulator BLi20 și un încărcător QC80.
Lungimea şinei de ghidaj: 12”
Greutate fără acumulator: 2.95 kg

REDUCERE 100 lei

1.300 LEI

REDUCERE 200 lei

1.200 lei

2.100 LEI

1.900 lei

TVA inclus

Aflați mai multe

TVA inclus

Motoferăstraie pe acumulatori
Motoferăstraiele noastre
fără cabluri, alimentate de
acumulatori, asigură putere și
performanță pentru profesioniști
și proprietarii de case. Aceste
produse vă permit să lucrați în
medii sensibile la zgomot, fără
a-i deranja pe cei din jur.

MOTOFERĂSTRĂU 120i

Un sistem universal
de acumulatori potrivit
pentru toate utilajele

Puternic și eficient cu acumulator, echivalent cu
motoferăstraiele pe benzină de 40cc, atunci când
este echipat cu acumulator BLi300. Este destinat
profesioniștilor în domeniul îngrijirii copacilor. Ideal
pentru îndepărtarea copacilor mici și mijlocii.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lungimea şinei de ghidaj: 16”
Greutate
REDUCERE 200 lei
fără acumulator: 2.9 kg

2.400 LEI

Motoferăstraie pentru arboricultori
Motoferăstraie cu mâner superior, alimentate cu acumulatori,
concepute pentru munca în
coronamentul copacilor.
Destinate profesioniștilor din domeniul îngrijirii arborilor, pentru
activități de tăiere la înălțime și
cățărare.

#wearebatterypower

2.200 lei

3.000 LEI

2.800 lei

MOTOFERĂSTRĂU T535i XP ®

MOTOFERĂSTRĂU T540i XP ®

Motoferăstrău ușor, de înaltă performanță, cu
mâner superior, conceput special pentru
specialiștii din domeniul îngrijirii arborilor. Ușor de
utilizat, cu viteză mare a lanțului, vibrații reduse și
fără emisii directe. Rezistent la intemperii (IPX4).
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lungimea şinei de ghidaj: 12”
Greutate
REDUCERE 200 lei
fără acumulator: 2.4 kg

Motoferăstrău cu mâner superior, pe acumulator,
echivalent cu un motoferăstrău pe benzină de
40 cc atunci când este echipat cu acumulator
BLi300. Utilajul ideal pentru profesioniști în
îngrijirea arborilor.
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lungimea şinei de ghidaj: 14”
Greutate
REDUCERE 200 lei
fără acumulator: 2.5 kg

2.600 LEI

2.400 lei

3.000 LEI

2.800 lei

TVA inclus

MOTOFERĂSTRĂU 540i XP ®

Motoferăstrău ușor, eficient, cu mâner posterior,
perfect pentru furnizori de servicii, tâmplari
și alți profesioniști. Un motoferăstrău de înaltă
performanță, fără emisii directe. Niveluri scăzute
de vibrații. Rezistent la intemperii (IPX4).
În prețul utilajului nu sunt incluse acumulator și
încărcător.
Lungimea şinei de ghidaj: 14”
Greutate
REDUCERE 200 lei
fără acumulator: 2.6 kg
TVA inclus

MOTOFERĂSTRĂU 535i XP ®

TVA inclus

Pentru motoferăstraie nu sunt
recomandați acumulatori BLi10
sau BLi100.

TVA inclus
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ACUMULATOR 40-B70

ACUMULATOR 40-B140

ACUMULATOR BLi950X

Acumulator puternic pentru utilizare ocazională.
Durată de funcționare îndelungată într-un design
compact. Asigură o răcire eficientă și este prevăzut
cu un indicator de încărcare cu 4 LED-uri.
Până la 600 de reîncărcări
36 V
2 Ah
75.6 Wh
Greutate: 0.8 kg

Acumulator puternic pentru utilizare ocazională.
Durată de funcționare îndelungată într-un design
compact. Asigură o răcire eficientă și este prevăzut
cu un indicator de încărcare cu 4 LED-uri.
Până la 600 de reîncărcări
36 V
4 Ah
146 Wh
Greutate: 1.25 kg

Acumulator de tip rucsac cu putere durabilă și
performanță de cea mai înaltă clasă, pentru a putea lucra cu mai puține întreruperi și cu o eficiență
sporită. Confort deosebit datorită bretelelor late,
căptușite și a curelei de șold.
36 V
31.1 Ah
1119 Wh
Greutate: 9.4 kg

7.200 LEI

TVA inclus

750 lei

900 LEI

REDUCERE 600 lei

6.600 lei

ACUMULATOR BLi300

Acumulator integrat pentru utilizare profesională
sau în regim semi-profesional. Asigură o durată de
funcționare îndelungată într-o formă compactă.
Este prevăzut cu un indicator de încărcare cu 4
LED-uri, cu funcționare pe orice vreme și răcire
excelentă. Până la 1500 de reîncărcări.
36 V
5 Ah
180 Wh
REDUCERE 250 lei
Greutate: 1.31 kg

Acumulator integrat pentru utilizare profesională sau semi-profesională. Asigură o durată de
funcționare excelentă și unul din cele mai bune
raporturi capacitate/greutate. Este prevăzut cu un
indicator de încărcare cu 4 LED‑ uri, cu funcționare pe orice vreme și răcire excelentă. Până la
1500 de reîncărcări.
36 V
9.4 Ah
REDUCERE 250 lei
337 Wh
Greutate: 1.9 kg

850 LEI

700 lei

1.250 LEI

1.000 lei

TVA inclus

ACUMULATOR BLi200

Acumulator integrat pentru utilizare profesională
sau în regim semi-profesional. Asigură o durată de
funcționare îndelungată într-o formă compactă.
Este prevăzut cu un indicator de încărcare cu 4
LED-uri, cu funcționare pe orice vreme și răcire
excelentă. Până la 1500 de reîncărcări.
36 V
2.6 Ah
93 Wh
REDUCERE 150 lei
Greutate: 0.84 kg
TVA inclus

ACUMULATOR BLi100

1.750 LEI

1.500 lei

ÎNCĂRCĂTOR 40-C80

ÎNCĂRCĂTOR QC250

ÎNCĂRCĂTOR QC330

ÎNCĂRCĂTOR QC500

Încărcător de birou compact cu
un singur suport, adecvat pentru
încărcarea pe timp de noapte.
50 Hz
100-240 V
Greutate: 0.41 kg

Încărcător cu răcire activă a acumulatorilor și design convenabil
pentru birou/suprafața de lucru.
50 Hz
220-240 V
Greutate: 0.7 kg

Încărcător rapid pentru utilizări
profesionale sau în regim
semi-profesional. Cu răcire activă
a acumulatorilor, și indicator de
stare cu 2 LED-uri.
50-60 Hz
200-240 V
Greutate: 1.5 kg 700 LEI

Încărcător extrem de rapid pentru
utilizare profesională. Răcire activă
a acumulatorilor, indicator de stare
cu 2 LED-uri și putere înaltă de
ieșire.
50-60 Hz
220-240 V
Greutate: 1.5 kg 1.000 LEI

250 lei

400 lei

REDUCERE 100 lei

600 lei

REDUCERE 150 lei

850 lei

TVA inclus

REDUCERE 50 lei

TVA inclus

REDUCERE 50 lei

TVA inclus

450 LEI
TVA inclus

300 LEI

TVA inclus

600 lei

REDUCERE 150 lei

TVA inclus

700 LEI

TVA inclus

REDUCERE 100 lei
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MOTOFERĂSTRĂU ELAGAJ 525 P4S

MOTOFERĂSTRĂU ELAGAJ 525 P5S

Solid, eficient, bine echilibrat și ușor cu
tijă telescopică pentru rază lungă de acțiune,
Lungime: 243 cm.
Putere: 1 kW • Cilindree: 25,4 cm³
Viteza lanţului la turaţie maximă: 24,5 m/s
Greutate (fără echipament de tăiere): 5,3 kg
Emisii de zgomot la urechea operatorului: 91 dB(A)
Lungimea şinei de ghidaj: 12”

Solid, eficient, bine echilibrat și ușor cu
tijă telescopică pentru rază foarte lungă de acțiune.
Tija detașabilă simplifică transportul.
Lungime: 340 cm
Putere: 1 kW • Cilindree: 25,4 cm³
Viteza lanţului la turaţie maximă: 24,5 m/s
Greutate (fără echipament de tăiere): 6,4 kg
Emisii de zgomot la urechea operatorului: 90 dB(A)
Lungimea şinei de ghidaj: 12”

REDUCERE 250 lei

3.500 LEI

3.250 lei

MOTOFERĂSTRĂU ELAGAJ 525 PT5S

MOTOFERĂSTRĂU T435

Solid, bine echilibrat și ușor cu tijă telescopică
pentru o rază de acțiune lungă și flexibilă.
Lungime 402 cm.
Putere: 1 kW • Cilindree: 25,4 cm³
Viteza lanţului la turaţie maximă: 20,5 m/s
Greutate (fără echipament de tăiere): 7 kg
Emisii de zgomot la urechea operatorului: 89 dB(A)
Lungimea şinei de ghidaj: 10”

Motoferăstrău pe benzină pentru îngrijirea
arborilor, foarte uşor şi puternic. Greutatea redusă
şi designul suplu îl fac ideal pentru utilizarea de la
nivelul solului sau de pe o macara.
Putere: 1,5 kW • Cilindree: 35,2 cm³
Greutate (fără echipament de tăiere): 3,4 kg
Emisii de zgomot: 103 dB(A)
Lungimea şinei de ghidaj: 12”

3.600 LEI

3.350 lei

TVA inclus

REDUCERE 250 lei

Motoferăstrău cu mâner superior
Proiectate pentru utilizarea
de către arboricultori, motoferăstraiele Husqvarna pentru
îngrijirea arborilor sunt ideale
pentru lucrul la înălțime. Aceste
utilaje sunt dotate cu numeroase
funcții utile, care permit o pornire
ușoară și rapidă.

Aflați mai multe

REDUCERE 150 lei

2.200 LEI

2.050 lei

SET ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
FUNCTIONAL utilizare profesională

SET ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
CLASSIC utilizare ocazională

SET ECHIPAMENTE PENTRU
GRĂDINĂRIT utilizare ocazională

Setul include:
• Cască forestieră de protecție Functional
• Pantaloni de protecție Functional
• Mănuși Functional cu piele naturală
• Bretele cu cleme metalice

Setul include:
• Cască forestieră de protecție Classic
• Pantaloni de protecție Classic
• Mănuși Classic Light cu piele naturală
• Bretele cu cleme metalice

Setul include:
• Antifoane cu vizieră de protecție din plexiglas
• Bluză de lucru pentru grădinărit, atunci când
lucrați cu o motounealtă sau un trimmer de iarbă
• Pantaloni de lucru pentru grădinărit

1.643 LEI

1.300 lei

902 LEI

670 lei

REDUCERE 351 lei
TVA inclus

REDUCERE 232 lei

REDUCERE 343 lei

TVA inclus

3.050 lei

TVA inclus

3.300 LEI

REDUCERE 250 lei

TVA inclus

Aflați mai multe

1.531 LEI

1.180 lei

TVA inclus

Motoferăstraie de elagaj, pe benzină
Concepute pentru a asigura
acoperire și echilibru superioare,
motoferăstraiele noastre cu tijă
sunt ușoare și puternice. Aceste
utilaje pentru elagaj sunt proiectate pentru tăierea ramurilor
groase și greu accesibile din
coroanele copacilor și pomilor.

TVA inclus
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MOTOCOASĂ 333 R MARK II

Trimmer de tuns iarbă pentru uz casnic cu zgomot redus și greutate scăzută, cu funcții pentru
utilizare ușoară, cum ar fi Smart Start® pentru
pornire ușoară. Comenzi intuitive și cap trimmy
comod de tip Tap-n-Go.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.4 kg
Putere: 0.6 kW
Cilindree: 21.7 cm³
Lăţime de tăiere: 43 cm

Motocoasă cu pornire ușoară și comenzi intuitive.
Cap trimmy de tip Tap-n-Go.
Greutate (fără echipament de tăiere): 7.2 kg
Putere: 1.0 kW
Cilindree: 32.6 cm³
Lăţime de tăiere: 43 cm
Include cuțit 4T pentru tăiat iarbă.

Aflați mai multe

REDUCERE 200 lei
TVA inclus

1.000 LEI

REDUCERE 200 lei

800 lei

1.300 LEI

1.100 lei

TVA inclus

Motocoase pe benzină
Buruieni, arbuști mici sau tufișuri?
Pentru utilizare profesională sau
ocazională - există o motocoasă
Husqvarna pentru nevoile dvs.
Toate motocoasele noastre sunt
concepute pentru a vă desfășura
activitatea în mod eficient, fiind
totodată ușor de transportat și
manevrat.

TRIMMER 122C PENTRU IARBĂ

129R

128R

MOTOCOASĂ 325R

MOTOCOASĂ 135R

Motocoase cu pornire ușoară datorită sistemului
Smart Start®, pompei pentru carburant și
comutatorului de oprire cu revenire automată.
Motor E-Tech® pentru emisii reduse. Cap trimmy
comod de tip Tap-n-Go. Include cuțit pentru iarbă,
ham dublu standard și cap trimmy semi-automat.
Greutate (fără echipament tăiere): 5.8 kg / 5.4 kg
Putere: 0.7 kW / 0.85 kW
Cilindree: 28 cm³ / 27.6 cm³
Lungimea tijei:
REDUCERE 300 lei
117 cm / 148 cm

Motocoasă construită pentru sarcini exigente. Ușor
de pornit datorită funcției SmartStart® și
comutatorului de oprire cu revenire automată.
Echipată cu cap trimmy și cuțit pentru iarbă,
permițându-vă să tăiați atât iarbă, cât și arboret cu
un singur utilaj.
Greutate (fără echipament de tăiere): 5.5 kg
Putere: 0.85 kW
Cilindree: 27.6 cm³
Lungimea tijei:
REDUCERE 300 lei
148 cm

Motocoasă multifuncţională, perfectă pentru gospodării. Motorul X-Torq® furnizează puterea brută
şi o economie de carburant. Echipată cu mâner
reglabil, ham dublu, cap trimmy semi-automat şi
cuţit pentru iarbă.
Greutate (fără echipament de tăiere): 6.8 kg
Putere: 1.4 kW
Cilindree: 34.6 cm³
Lungimea tijei:
148 cm

1.950 lei

2.750 LEI

2.450 lei

MOTOCOASĂ 525RX

MOTOCOASĂ 535RX

MOTOCOASĂ 545RX

Motocoasă de înaltă performanță pentru
arbuști, pentru utilizare profesională. Puternică și
manevrabilă. Echipată cu ham Balance 35, cap
trimmy şi cuțit Grass 255-4 pentru iarbă.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.9 kg
Putere: 1.0 kW
Cilindree: 25.4 cm³
Lungimea tijei: 148 cm
Lăţimea de tăiere: 45 cm

Motocoasă profesională pentru arbuști.
Performanţa înaltă este asigurată prin puterea
brută, ergonomia unică şi durabilitate. Echipată cu
ham Balance 35, cap trimmy şi cuțit Multi 300-3
pentru iarbă. Lungimea tijei: 148 cm • Lăţimea
de tăiere: 47 cm • Greutate (fără echipament de
tăiere): 6.1 kg • Putere: 1.6 kW • Cilindree: 34.6 cm³
Cadou antifoane cu vizieră de protecție

Motocoasă profesională. Motorul X-Torq®
furnizează putere brută şi economie de carburant.
Echipată cu ham Balance X, cap trimmy şi cuțit
Multi 300-3 pentru iarbă. Lungimea tijei: 146.5
cm • Lăţimea de tăiere: 49 cm • Greutate (fără
echipament de tăiere): 8.9 kg • Putere: 2.1 kW •
Cilindree: 45.7 cm³
Cadou antifoane cu vizieră de protecție

2.250 lei

TVA inclus

2.550 LEI

3.150 LEI

2.850 lei

REDUCERE 300 lei
TVA inclus

REDUCERE 300 lei

REDUCERE 300 lei

TVA inclus

2.250 LEI

3.750 LEI

3.450 lei

TVA inclus

1.400 lei

REDUCERE 300 lei

TVA inclus

1.700 LEI

TVA inclus

MOTOCOASE 128R / 129R
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LC 140P

LC 140SP

Potrivită pentru peluze cu dimensiuni mai mici.
Dispune de o masă de tăiere din oțel. Colectare/
evacuare posterioară.
Putere: 1.95 kW
Lăţimea de tăiere: 40 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 25.2 kg
Sistem tracţiune: împingere

Potrivită pentru peluze cu dimensiuni mai mici.
Dispune de o masă de tăiere din oțel. Colectare/
evacuare posterioară.
Putere: 1.95 kW
Lăţimea de tăiere: 40 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 26.8 kg kg
Sistem tracţiune: autopropulsată

REDUCERE 200 lei

1.800 lei

2.200 LEI

2.000 lei

LC 151

LC 151S

LC 247

Mașină de tuns gazon cu masă de tăiere din oțel.
Sistem de tăiere: colectare/BioClip® (mulcire)/
evacuare laterală.
Putere: 2.7 kW
Lăţimea de tăiere: 51 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 30.3 kg
Sistem tracţiune: împingere

Mașină de tuns gazon cu masă de tăiere din oțel.
Sistem de tăiere: colectare/BioClip® (mulcire)/
evacuare laterală.
Putere: 2.7 kW
Lăţimea de tăiere: 51 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 32.3 kg
Sistem tracţiune: autopropulsată

Pornire automată cu șoc, masă de tăiere rezistentă din material compozit. Sistem de tăiere:
colectare/BioClip®/evacuare posterioară.
Putere: 1.8 kW
Lăţimea de tăiere: 47 cm
Înălţime de tăiere: 20-75 mm
Greutate: 27 kg
Sistem tracţiune: împingere

REDUCERE 200 lei

2.400 lei

3.000 LEI

2.800 lei

REDUCERE 200 lei
TVA inclus

2.600 LEI

TVA inclus

REDUCERE 200 lei

2.600 LEI

2.400 lei

LC 247S

LC 253S

LC 356VP

Pornire automată cu șoc, masă de tăiere rezistentă din material compozit. Sistem de tăiere:
colectare/BioClip®/evacuare posterioară.
Putere: 1.8 kW
Lăţimea de tăiere: 47 cm
Înălţime de tăiere: 20-75 mm
Greutate: 29 kg
Sistem tracţiune: autopropulsată

Mașină de tuns gazon ușor de utilizat, cu masă de
tăiere din material compozit. Colectare/BioClip®/
evacuare posterioară.
Putere: 2.4 kW
Lăţimea de tăiere: 53 cm
Înălţime de tăiere: 20-75 mm
Greutate: 32.5 kg
Sistem tracţiune: autopropulsată

Pentru grădini cu dimensiuni mari. Masă de tăiere
robustă din oţel. Sistem de tăiere: colectare/
BioClip®/evacuare laterală.
Putere: 3.1 kW
Lăţimea de tăiere: 56 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 37.5 kg
Sistem tracţiune: autopropulsată

2.900 LEI

2.700 lei

3.300 LEI

3.000 lei

REDUCERE 300 lei
TVA inclus

REDUCERE 300 lei

REDUCERE 200 lei

TVA inclus

TVA inclus

2.000 LEI

REDUCERE 200 lei

TVA inclus

Aflați mai multe

3.800 LEI

3.500 lei

TVA inclus

Mașini de tuns gazon, pe benzină
Mașini de tuns gazon cu diferite
metode de tăiere și sisteme de
transmisie. Puternice și fiabile,
indiferent dacă preferați să
colectați sau să lăsați iarba tăiată
pe gazon, cu un flux puternic de
aer și cuțit de tăiere de dimensiuni mari, optimizat pentru un
rezultat de tăiere perfect.

TVA inclus
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MAȘINĂ DE
TUNS GAZON
LC 551VBP

Mașină de tuns gazon robustă și extrem de eficientă, cu tracțiune integrală.
Excelentă pentru grădini de dimensiuni mari, cu pante abrupte sau zone mai
puțin administrate cu iarbă mai mare. Masă de tăiere din oțel sudat. Prevăzută cu
un motor OHC puternic și ușor de pornit. LC 353AWD oferă, de asemenea, trei
metode de tăiere: colectare/BioClip®/evacuare posterioară.
Putere: 3.6 kW
Lăţimea de tăiere: 53 cm
Înălţime de tăiere: 25.4 - 101.6 mm
Greutate: 41.7 kg
REDUCERE 300 lei
Sistem tracţiune: tracțiune integrală (all-wheel drive)

Mașină de tuns gazon profesională, durabilă, compactă, cu motor puternic marcă
Kawasaki, rezervor de combustibil mare. Prevăzută cu viteză variabilă, control de
frânare a cuțitului și protecție laterală. Această mașină de tuns gazon reprezintă
alegerea perfectă pentru profesioniștii care au nevoie de o calitate accesibilă cu
performanțe fiabile și rezultate excelente. Trei metode de tăiere: colectare/BioClip®/evacuare posterioară. Dispune de o masă de tăiere din aluminiu.
Putere: 2.9 kW
Lăţimea de tăiere: 51 cm
Înălţime de tăiere: 26 - 74 mm
REDUCERE 300 lei
Greutate: 53 kg
Sistem tracţiune: autopropulsată

Tractoare de gădină
Tractoarele noastre pentru grădină
pot fi folosite în orice sezon. O
gamă variată de accesorii vor
transforma acest utilaj într-o
Aflați mai multe
mașină versatilă. Puteți atașa
remorci, lame pentru deszăpezire, perii și altele. Trei sisteme
de tăiere: colectare, BioClip®
(mulcire) sau evacuare.

4.100 lei

6.900 LEI

TRACTOR TC 138

TRACTOR TC 242T

Tractor compact, eficient cu colector posterior
integrat de 220 litri operat de la pedală, transmisie
hidrostatică, scaun cu spătar medium 13” și volan
ergonomic.
Cilindree: 500 cm³
Putere: 8.4 kW
Lăţimea de tăiere: 97 cm
Colector inclus

Tractor cu colector posterior integrat de 320 litri,
operat de la pedală, cu transmisie hidrostatică.
BioClip®, scaun reglabil de 15” și volan ergonomic.
Cilindree: 656 cm³
Putere: 10.1 kW
Lăţimea de tăiere: 108 cm
Colector inclus

REDUCERE 500 lei
TVA inclus

16.500 LEI

REDUCERE 1.000 lei

16.000 lei

TRACTOR TC 238 TX

TRACTOR TC 242 TX

Tractor cu colector posterior integrat de 320
litri, transmisie hidrostatică acționată de pedală.
BioClip®, scaun de lux de 15”, faruri LED și volan
ergonomic. Protecție frontală.
Cilindree: 656 cm³
Putere: 10.1 kW
Lăţimea de tăiere: 97 cm
Colector inclus

Tractor cu colector posterior integrat de 320 litri,
operat de la pedală, cu transmisie hidrostatică.
BioClip®, scaun de lux de 15” , faruri LED și volan
ergonomic. Protecție frontală.
Cilindree: 726 cm³
Putere: 14,1 kW
Lăţimea de tăiere: 108 cm
Colector inclus

TVA inclus

21.000 lei

26.500 LEI

24.500 lei

TVA inclus

REDUCERE 2.000 lei

REDUCERE 1.500 lei

22.500 LEI

6.600 lei

21.500 LEI

20.500 lei

Accesorii pentru tractoare de gădină
Faceţi echipă cu tractorul dvs.
Husqvarna pentru tuns gazon şi
cu accesoriile acestuia. Un tractor
Husqvarna este capabil de mult
mai mult decât tunderea gazonu- Aflați mai multe
lui. Cu o gamă variată de accesorii
special concepute, tractorul poate
deveni un partener versatil în
grădină, pe tot parcursul anului.

TVA inclus

4.400 LEI

TVA inclus

MAȘINĂ DE
TUNS GAZON
LC 353AWD

TVA inclus

NOU
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Datorită punții de tăiere montate
frontal, și profilului său coborât,
nu numai că veți evita să treceți
peste iarbă înainte de a o tăia, ci
veți avea și o vedere completă
a zonei de lucru, ceea ce vă va
permite să tundeți cu ușurință
marginile și să ajungeți în colțuri
sau sub alte obstacole.

Aflați mai multe

TRACTOR RIDER R214 TC

Tractor compact potrivit pentru proprietarii de
case care doresc o mașină de tuns eficientă și
multifuncțională. Tracțiunea pe roțile din spate
oferă putere de mișcare suplimentară, atunci când
tundeți în pante. Datorită accesoriilor disponibile,
acest Rider poate efectua o mulțime de operații în
afară de tunderea gazonului.
Masă de tăiere Combi 95 inclusă.
Cilindree: 500 cm³
Putere: 9.5 kW
Cadou aparat PW 125

Acest Rider de tuns iarbă îngrijește cu ușurință
peluze mai mari. Dispune de un volan cu prindere
moale și scaun confortabil. Motor cu doi cilindri
și o masă de tăiere de 94 cm care oferă două
metode de tăiere – mulcire BioClip® și tăiere cu
evacuare spate pentru iarba mai înaltă și mai dură.
Masa de tăiere nu este inclusă în prețul
tractorului.
Cilindree: 586 cm³
Putere: 12 kW
REDUCERE 500 lei
Cadou aparat PW 125
TVA inclus

Tractoare Rider de gădină

TRACTOR RIDER R115C

18.500 lei

TRACTOR RIDER RC 320TS AWD

Sistemul de direcție articulat și masa de tăiere
montată frontal permit operarea intuitivă și privire
de ansamblu asupra zonei de lucru. Sistemul AWD
(tracțiune integrală) crește nivelul de manipulare
pe suprafețe neuniforme, umede și alunecoase,
precum și în pante. Evacuare posterioară a
resturilor tăiate.
Masa de tăiere nu este inclusă în prețul
tractorului.
Cilindree: 500 cm³
REDUCERE 1.000 lei
Putere: 10.5 kW
Cadou aparat PW 125

Tractor Rider cu specificații înalte cu noul concept
de colectare a ierbii. Servodirecție și tracțiune
integrală hidrostatică. Punți de tăiere opționale:
Combi 103, 112 cm. Colectorul integrat este ușor
de golit de pe scaunul operatorului, prin apăsarea
unui buton.
Masa de tăiere nu este inclusă în prețul
tractorului.
Cilindree: 656 cm³
Putere: 12.6 kW
REDUCERE 1.500 lei
Cadou aparat PW 125

28.500 LEI

27.500 lei

49.500 LEI

48.000 lei

21.000 lei

Cadou aparat de spălat PW 125
Pentru fiecare tractor Rider
de tuns gazon, prezentat aici,
oferim cadou un aparat
de spălat cu presiune
Husqvarna PW 125.

Despre PW 125

TVA inclus

TRACTOR RIDER R320X AWD

21.500 LEI

Proiectat pentru locuri înguste
Tractoarele Rider de tuns gazon rezidențiale cu tăiere frontală de la Husqvarna vă oferă confortul, versatilitatea și controlul de care aveți nevoie pentru tăierea perfectă. Direcția articulată unică a tractoarelor
Husqvarna Rider permite roților din spate să oscileze sub tractor. Rezultatul este o manevrabilitate grozavă și
o operare intuitivă – ceea ce înseamnă că puteți ocoli ușor obstacolele.

Accesorii pentru tractoare Rider
Puține utilaje gestionează zonele
complexe și înguste precum un
tractor de tuns gazon cu tăiere
frontală. Prin completarea acesteia
cu accesorii originale, devine şi Aflați mai multe
mai flexibil şi versatil. Tractoarele
Rider sunt o soluție versatilă
pentru toate anotimpurile datorită
gamei variate de accesorii.

TVA inclus
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TVA inclus

1.050 lei

1.600 lei

1.700 LEI

POMPĂ DE APĂ W50P

POMPĂ DE APĂ W80P

Pompă de apă pe benzină, de dimensiuni medii
pentru irigare. Dispune de un cadru care protejează utilajul de deteriorări și se poate folosi drept
mâner de ridicare.
Cilindree: 196 cm³
Consum de carburant: 395 g/kWh
Debit maxim: 32.000 litri/oră
Greutate: 26 kg

Pompă de apă pe benzină, de dimensiuni medii
pentru irigare. Dispune de un cadru care protejează utilajul de deteriorări și se poate folosi drept
mâner de ridicare.
Cilindree: 196 cm³
Consum de carburant: 395 g/kWh
Debit maxim: 54.000 litri/oră

1.500 LEI

1.400 lei

REDUCERE 100 lei

1.600 LEI

1.500 lei

GENERATOR G2500P

GENERATOR G3200P

Generator de dimensiuni medii, cu ieșire nominală
de 2.0kW, pentru alimentarea locuințelor. Dispune
de un motor Husqvarna pe benzină și un rezervor
de combustibil de 14 litri.
Putere: 2.000 W
Cilindree: 196 cm³
Consum de carburant: 395 g/kWh
Greutate: 43 kg

Proiectat pentru alimentarea locuințelor și a
imobilelor cu altă destinație, acest generator de
dimensiuni medii, de 2.8kW, este fiabil și ușor de
utilizat. Dispune de un motor pe benzină cu pornire ușoară și un rezervor de combustibil de 14 litri.
Putere: 2.800 W
Cilindree: 212 cm³
Consum de carburant: 395 g/kWh
Greutate: 49 kg

Aflați mai multe

REDUCERE 100 lei

2.200 LEI

2.100 lei

TVA inclus

REDUCERE 100 lei

REDUCERE 100 lei

2.400 LEI

2.300 lei

TVA inclus

Aflați mai multe

Generatoare pe benzină
Cu un motor performant și
greutate scăzută, generatoarele
Husqvarna oferă o sursă fiabilă
de energie, concepute să reziste
celor mai dificile condiții. Echipate cu un tablou de bord ușor
de folosit și un rezervor mare
pentru a asigura o funcționare
continuă și durabilitate maximă.

Aspirator umed-uscat compact, pentru aplicații
solicitante. Dezvoltat pentru a lucra în tandem cu
utilaje electrice, cu funcție intuitivă de pornire/
oprire și controlul vitezei variabile. Filtru lavabil
pentru păr de animale, depozitare inteligentă.
Lungimea furtunului: 3.5 m.
Lungime a cablului: 5 m.
Capacitate recipient: 25 de litri
Vacuum max.: 235 mbar
REDUCERE 100 lei
Putere: 1.2 kW

1.150 LEI

Pompe de apă, pe benzină
Pompele noastre pe benzină
sunt potrivite pentru irigare.
Specificațiile înalte și motorul cu
pornire ușoară permit eficiență
și fiabilitate chiar și în condiții
dificile. Pompele facilitează
utilizarea apei din lacuri și râuri,
și permit drenarea eficientă a
zonelor și clădirilor inundate.

Aspirator umed-uscat compact, construit să ofere
performanță și durabilitate de înaltă calitate pentru activități de curățare. Performanță de aspirare
puternică și fiabilă, comenzi intuitive, filtru lavabil
pentru păr de animale și depozitare inteligentă.
Lungimea furtunului: 2.5 m.
Lungime a cablului: 5 m.
Capacitate recipient: 20 de litri
Vacuum max.: 210 mbar
REDUCERE 100 lei
Putere: 1 kW

TVA inclus

Aflați mai multe

ASPIRATOR WDC 325L

TVA inclus

Aspiratoare
Aspiratoarele Husqvarna cu aspirare umedă și uscată pot face
față celor mai complexe activități
de curățenie din casa, garajul
sau vehiculul dvs. Datorită rotilelor solide cu pivotare la 360°,
aveți parte de o manevrabilitate
extraordinară în orice zonă.

ASPIRATOR WDC 220

TVA inclus
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Aflați mai multe

MOTOFERĂSTRĂU 130

Motoferăstrău universal, solid, ușor de utilizat cu
sistem LowVib® pentru vibrații scăzute, destinat
utilizatorilor casnici. Întreținere ușoară și emisii
reduse datorită tehnologiei X-Torq®. Pentru
doborârea ocazională a copacilor și tăierea
lemnelor de foc.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.85 kg
Șină de ghidaj de 14”
Cilindree: 38.2 cm³
REDUCERE 150 lei
Putere: 1.4 kW

Motoferăstrău pentru doborârea ocazională a copacilor și tăierea lemnelor de foc. Ușor de pornit
și de manevrat. Filtru de aer cu evacuare rapidă și
comutator de oprire cu revenire automată.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.7 kg
Șină de ghidaj de 14”
Cilindree: 38 cm³
Putere: 1.5 kW

1.150 lei

MOTOFERĂSTRĂU 435 II

MOTOFERĂSTRĂU 440 II

Motoferăstrău solid, fiabil și ușor de utilizat pentru
utilizatori casnici. Ușor de pornit și manevrat.
Dispozitivul de tensionare a lanţului este montat
lateral. Ușor de pornit datorită faptului că necesită
o forță mai mică de acționare a șnurului demaror.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.7 kg
Șină de ghidaj de 16”
Cilindree: 38 cm³
Putere: 1.6 kW

Motoferăstrău multifuncțional cu greutate redusă,
uşor de pornit şi manevrat. Dispune de motor
X-Torq® care reduce consumul de carburant şi
emisiile de gaze. Pentru o pornire uşoară motoferăstrăul este echipat cu pompă de amorsare
şi buton de stop cu revenire automată.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.2 kg
Șină de ghidaj de 15”
Cilindree: 40.9 cm³
REDUCERE 200 lei
Putere: 1.6 kW

Motoferăstrău multifuncțional cu greutate redusă.
Dispune de motorul X-Torq® care reduce
consumul de carburant şi emisiile de gaze. Pentru
o pornire uşoară motoferăstrăul este echipat cu
sistemul Smart Start®, pompă de amorsare şi
buton de stop cu revenire automată.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.4 kg
Șină de ghidaj de 15”
Cilindree: 40.9 cm³
REDUCERE 200 lei
Putere: 1.8 kW

1.400 LEI

1.250 lei

TVA inclus

REDUCERE 150 lei

1.900 LEI

1.700 lei

TVA inclus

MOTOFERĂSTRĂU 135 MARK II

2.000 LEI

1.800 lei

MOTOFERĂSTRĂU 455 RANCHER

365 X-TORQ / 550 XP® MARK II

MOTOFERĂSTRĂU 560 XP®

Motoferăstrău ideal pentru posesorii de păduri şi
utilizatorii semi- profesionişti care doresc un utilaj
puternic şi fiabil pentru toate condiţiile de lucru.
Acest model beneficiază de noi tehnologii şi o
ergonomie îmbunătăţită.
Greutate (fără echipament de tăiere): 6 kg
Șină de ghidaj de 18”
Cilindree: 55.5 cm³
Putere: 2.6 kW

Motoferăstraie destinate profesioniştilor. Greutatea
redusă şi puterea mare combinate cu un motor
robust fac aceste utilaje potrivite pentru o gamă
largă de lucrări.
Greutate: 6.4 kg / 5.3 kg
Șină de ghidaj: 18” / 18”
Cilindree: 70.7 cm³ / 50.1 cm³
Putere: 3.6 kW / 3 kW

Destinat muncitorilor forestieri profesioniști.
Soluții inovatoare pentru o funcționare eficientă și
convenabilă. Tehnologia noastră X-Torq® pentru
motor asigură o putere mai mare atunci când
aveți nevoie, cu până la 20% mai puțin consum de
combustibil și 75% mai puține noxe.
Greutate (fără echipament de tăiere): 5.9 kg
Șină de ghidaj de 18”
Cilindree: 59.8 cm³
REDUCERE 300 lei
Putere: 3.5 kW

2.600 LEI

2.400 lei

REDUCERE 300 lei
Prețul este pentru 1 utilaj.

3.500 LEI

3.200 lei

TVA inclus

REDUCERE 200 lei

3.800 LEI

3.500 lei

TVA inclus

1.300 LEI

TVA inclus

950 lei

1.100 LEI

REDUCERE 150 lei

TVA inclus

Gama de motoferăstraie Husqvarna oferă
combinația ideală de manevrabilitate, durabilitate și capacitate de tăiere, personalizate pentru aproape orice cerință, ceea ce transformă
orice provocare, indiferent cât de dificilă, într-o
muncă ușoară.

MOTOFERĂSTRĂU 120 MARK II

TVA inclus

Motoferăstraie pe benzină

TVA inclus
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MOTOFERĂSTRĂU 572 XP®

Motoferăstrău profesional, conceput pentru utilizări foarte solicitante. Echipat cu motor X-Torq®
pentru consum redus de carburant şi emisii
reduse. Carterul motorului şi arborele cotit sunt
rezistente la solicitări puternice iar carburatorul
este prevăzut cu amortizor de vibraţii.
Greutate (fără echipament de tăiere): 6.6 kg
Șină de ghidaj de 18”
Cilindree: 70.7 cm³
REDUCERE 300 lei
Putere: 4.1 kW

Ideal pentru o funcționare productivă, și atunci
când se utilizează șine de ghidaj de mare lungime. Sistemul de răcire este optimizat pentru
a vă oferi un motoferăstrău fiabil pentru orice
sarcină. Cu AutoTune™, Air Injection™ și vibrații
reduse, este construit pentru a funcționa timp
îndelungat.
Greutate (fără echipament de tăiere): 6.6 kg
Șină de ghidaj de 18”
REDUCERE 300 lei
Cilindree: 70.6 cm³
Putere: 4.3 kW

3.900 LEI

3.600 lei

4.000 LEI

3.700 lei

TVA inclus

MOTOFERĂSTRĂU 372 XP® X-Torq

Proiectat pentru muncitori forestieri profesioniști și
arboricultori. Dispune de soluții inovatoare pentru
o funcționare eficientă și convenabilă, cu filtru de
aer mare și posibilitatea de a monta șine de ghidaj
de 28”. Tehnologia noastră unică X-Torq® pentru
motor asigură cu până la 20% mai puțin consum
de combustibil și 75% mai puține noxe.
Greutate (fără echipament de tăiere): 6.1 kg
Șină de ghidaj de 18”
REDUCERE 300 lei
Cilindree: 59.8 cm³
Putere: 3.5 kW

TVA inclus

MOTOFERĂSTRĂU 562 XP®

4.200 LEI

3.900 lei

TVA inclus
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Aflați mai multe

REFULATOR 125BVX
Refulator puternic și ușor de utilizat. Include kit de
aspirare cu funcție de mulcire, conductă de aer în
linie și Cruise control.
Cilindree: 28 cm³
Putere: 0.8 kW
Greutate: 4.35 kg
Viteza aerului: 76 m/s
Forță de refulare: 12.5 N
Kit de aspirare inclus

Refulatoare pe benzină

1.600 LEI

Indiferent dacă îndepărtați frunze, iarba tăiată sau alte tipuri de resturi,
refulatoarele pentru frunze de la Husqvarna își fac treaba cu ușurință.

1.400 lei

TVA inclus

REDUCERE 200 lei

REFULATOR 580BTS

Refulator profesional, din gama de dimensiuni medii de 50 cc, echipat cu un motor puternic X-Torq®
cu consum și emisii reduse. Hamul și sistemul de
control sunt proiectate ergonomic, pentru productivitate sporită și ușurință în utilizare.
Viteza aerului: 80.47 m/s
Forță de refulare: 21 N
Cilindree: 50.2 cm³
Putere: 1.6 kW
REDUCERE 200 lei
Greutate: 10.21 kg

Refulator profesional, extrem de puternic, cu viteză
ridicată a aerului generată de un design eficient
al ventilatorului împreună cu motorul X-Torq®.
Filtrul de aer profesional oferă timp de funcționare
îndelungat. Dispune de bretele confortabile pentru
umeri, mânere reglabile și Cruise control.
Viteza aerului: 92.2 m/s
Forță de refulare: 40 N
Cilindree: 75.6 cm³
REDUCERE 200 lei
Putere: 3.3 kW
Greutate: 11.8 kg

2.050 LEI

1.850 lei

TVA inclus

REDUCERE 200 lei

2.900 LEI

2.700 lei

3.200 LEI

3.000 lei

TVA inclus

REFULATOR 350BT

Refulator profesional, puternic, bine echilibrat.
Design special al ventilatorului și motor X-Torq®
pentru o capacitate mare de suflare. Cruise
control.
Viteza aerului: 86 m/s
Forță de refulare: 15 N
Cilindree: 25.4 cm³
Putere: 0.9 kW
Greutate: 4.3 kg

TVA inclus

REFULATOR 525BX
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Aflați mai multe

Motouneltele noastre vă
vor transforma gardul viu în
punctul de atracție al grădinii.
Amortizoarele antivibrații vă
protejează brațele și mâinile.
Mulțumită poziției motorului,
gazele de eșapament la
modelele pe benzină, sunt
deviate departe de operator.

MOTOUNEALTĂ
GARD VIU 122HD45

MOTOUNEALTĂ
GARD VIU 122HD60

Motounealtă pe benzină, cu
greutate mică, pentru uz casnic.
Funcţie Smart Start® pentru o
pornire ușoară.
Cilindree: 21.7 cm³ • Putere: 0.6 kW
Lungimea lamei: 45 cm
Greutate: 4.7 kg

Motounealtă pe benzină, cu
greutate mică, pentru uz casnic.
Funcţie Smart Start® pentru o
pornire ușoară. şi mâner reglabil.
Cilindree: 21.7 cm³ • Putere: 0.6 kW
Lungimea lamei: 59 cm
Greutate: 4.9 kg

1.700 LEI

1.500 lei

REDUCERE 200 lei
TVA inclus

REDUCERE 200 lei

1.800 LEI

1.600 lei

TVA inclus

Motounelte pe benzină
de tuns gard viu

MOTOUNEALTĂ
GARD VIU 522HDR60X

MOTOUNEALTĂ
GARD VIU 522HDR75X

MOTOUNEALTĂ
GARD VIU 525HE3

MOTOUNEALTĂ
GARD VIU 525HE4

Motounealtă profesională, pe
benzină, pentru sarcini grele.
Mâner cu poziții multiple și
greutate redusă.
Cilindree: 21.7 cm³ • Putere: 0.6 kW
Lungimea lamei: 60 cm
Greutate: 5.0 kg

Motounealtă profesională, pe
benzină, pentru sarcini grele.
Mâner cu poziții multiple și
greutate redusă.
Cilindree: 21.7 cm³ • Putere: 0.6 kW
Lungimea lamei: 75 cm
Greutate: 5.2 kg

Motounealtă profesională, pe
benzină. Rază de acțiune de
până la 3 metri și reglare la 135°
a unghiului.
Cilindree: 25.4 cm³ • Putere: 1 kW
Lungimea lamei: 60 cm
Greutate: 5.9 kg

Motounealtă profesională, pe
benzină. Rază de acțiune de
până la 4 metri și reglare la 135°
a unghiului.
Cilindree: 25.4 cm³ • Putere: 1 kW
Lungimea lamei: 60 cm
Greutate: 6.3 kg

2.500 lei

3.600 LEI

REDUCERE 200 lei

3.400 lei

3.700 LEI

REDUCERE 200 lei

3.500 lei

Produse de gădină. Oferte speciale în limita stocului disponibil.
Durata campaniei: 1.03 - 31.07.2022

Contactați distribuitorii autorizați Husqvarna.

Prețurile includ TVA și sunt cele recomandate spre comercializare. Husqvarna își rezervă dreptul de a face modificări în structura de prețuri în funcție de evoluția
cursului valutar leu/euro stabilit de B.N.R. Promoția se desfășoară în limita stocului disponibil. Ofertele nu se cumulează.
Husqvarna Pădure & Grădină S.R.L., 013601 București, sector 1, Șos. Odăi 33-37, Tel: 021-352.18.01, Mobil: 0372.740.818
office@husqvarna.ro, www.husqvarna.com/ro

TVA inclus

2.300 lei

REDUCERE 200 lei
TVA inclus

REDUCERE 200 lei

2.700 LEI

TVA inclus

2.500 LEI

TVA inclus
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