JESEŇ VO FARBÁCH
HUSQVARNA

AKCIA

Akcia trvá od 30. 8. do 15. 11. 2017.

Reťazová píla HUSQVARNA 135

Reťazová píla HUSQVARNA 450

Ľahká a výkonná píla pre neprofesionálne využitie. Možno ju veľmi
jednoducho naštartovať a ovládať.
■ Výkon 1,5 kW, dĺžka lišty 35–40 cm / 14"–16", hmotnosť bez rezného
nástroja 4,4 kg.

Výkonná píla pre všestranné použitie. Motor X-Torq® s nižšou spotrebou paliva
a zníženou tvorbou emisií. Jednoduché štartovanie vďaka systému Smart Start.
■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnosť bez rezného
nástroja 4,9 kg.

Akciová cena:

255 €

Akciová cena:

Bežná cena: 275 €

439 €

Bežná cena: 485 €

Reťazová píla HUSQVARNA 550 XP®

Krovinorez HUSQVARNA 525RX

Píla pre skúsených užívateľov a na profesionálnu starostlivosť o stromy. Prielomový design a mnoho inovatívnych riešení pre efektívne a pohodlné ovládanie.
■ Výkon 2,8 kW, dĺžka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnosť bez rezného
nástroja 4,9 kg.

Ľahký a výkonný krovinorez s pohodlným ovládaním. Motor X-Torq®; Smart Start.
Dodávaný s nosným popruhom Balance 35, strunovou hlavou a trávnym nožom.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnosť bez príslušenstva 4,9 kg.

Akciová cena:

629 €

Akciová cena:

Bežná cena: 699 €

395 €
Bežná cena: 425 €

Rider HUSQVARNA
316Ts AWD

Fúkač HUSQVARNA 436LiB (bez bat. a nabíj.)
Tichý, ľahký a jednoducho ovládateľný akumulátorový fúkač. Regulácia
otáčok motora zaisťuje pohodlné odstraňovanie lístia a nečistôt. Fúkač je
vybavený režimom zvýšeného výkonu.
■ Fúkací výkon (rýchlosť vzduchu) 46 m/s, hmotnosť bez batérie 2,4 kg.

Akciová cena:

349 €
Bežná cena: 379 €

Žiadajte informácie o všetkých výrobkoch
v jesennej akciovej ponuke.

Výkonný a všestranný
rider s dvojvalcovým
motorom a výkonom
na všetky kolesá. Možno
k nemu pripojiť kosiace
zariadenie so záberom 93, 103
alebo 112 cm. Kĺbové riadenie a vpredu zavesené kosiace zariadenie
uľahčuje manévrovanie a zlepšuje terénnu dostupnosť.
■ Motor Kawasaki, objem valca 603 cm³, hydrostatická AWD prevodovka,
hmotnosť 246 kg.

Akciová cena:

6 450 €
Bežná cena: 6 860 €

