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2022

Durata campaniei: 12.09 - 16.12.2022
Oferte speciale în limita stocului disponibil.

Campania 
de toamnă

PRODUSE DE GRĂDINĂ ȘI PĂDURE
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MOTOFERĂSTRAIE

592 XP®
lider de clasă 90 cc
Mai multă putere, eficiență și fiabilitate
Cel mai bun raport putere-greutate și cea mai bună capacitate de tăiere din clasa 90 cc, 
în comparație cu cel mai apropiat concurent din aceeași clasă de cilindree. 
Conceput să reziste provocărilor solicitante datorită puterii, designului centrat pe 
utilizator și manevrabilității excelente. Performanță maximă în orice condiții.
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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
Putere: 3.5 kW

3.600 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 400 lei

4.000 LEI

MOTOFERĂSTRĂU 560 XP®
Motoferăstrău destinat profesioniștilor. Greutatea 
redusă și puterea mare combinate cu un motor 
robust fac acest utilaj potrivit pentru o gamă largă 
de lucrări.
Greutate: 5.3 kg
Șină de ghidaj: 18”
Cilindree: 50.1 cm³
Putere: 3 kW

3.300 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

3.600 LEI

MOTOFERĂSTRĂU 550 XP® Mark II
Motoferăstrău destinat profesioniștilor. Greutatea 
redusă și puterea mare combinate cu un motor 
robust fac acest utilaj potrivit pentru o gamă largă 
de lucrări.
Greutate: 6.4 kg
Șină de ghidaj: 18”
Cilindree: 70.7 cm³
Putere: 3.6 kW

3.400 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

3.700 LEI

MOTOFERĂSTRĂU 365 X-TORQ

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”
Cilindree: 70.6 cm³
Putere: 4.3 kW

4.000 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 400 lei

4.400 LEI

MOTOFERĂSTRĂU 572 XP®
Proiectat pentru muncitori forestieri profesioniști și 
arboricultori. Dispune de soluții inovatoare pentru 
o funcționare eficientă și convenabilă. Filtru de 
aer mare și posibilitate 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”
Cilindree: 59.8 cm³
Putere: 3.5 kW

3.700 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 400 lei

4.100 LEI

MOTOFERĂSTRĂU 562 XP®
Motoferăstrău profesional, conceput pentru 
utilizări foarte solicitante. Echipat cu motor 
X-Torq® pentru consum redus de carburant şi 
emisii reduse. Carterul motorului și arborele cotit 
sunt rezistente la solicitări mari 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
Putere: 4.1 kW

3.900 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

4.200 LEI

MOTOFERĂSTRĂU 372 XP® X-Torq

MOTOFERĂSTRĂU 592 XP®
Oferă o combinație imbatabilă de greutate 
redusă și niveluri ridicate de putere, sporind 
eficiența de lucru. Modelul 592 XP® poate 
antrena cu ușurință șine de ghidaj de 36”. 
AutoTune™, Air Injection™ și vibrații reduse.
Greutate (fără echipament de tăiere): 7.4 kg
Șină de ghidaj de 24”
Cilindree: 92.7 cm³
Putere: 5.6 kW

6.200 lei

REDUCERE 600 lei

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

Puternic și multifuncțional pentru utilizatori care 
apreciază caracteristicile semi-profesionale ale 
utilajului. Comutatorul de Stop cu revenire 
automată și nivelul de carburant vizibil fac acest 
model să fie ușor de utilizat.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.9 kg
Șină de ghidaj de 15”
Cilindree: 45.7 cm³
Putere: 2.1 kW

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

2.550 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

2.850 LEI2.450 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 200 lei

2.650 LEI2.300 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 200 lei

2.500 LEI

1.900 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 200 lei

2.100 LEI

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

1.800 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 200 lei

2.000 LEI

1.300 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

1.450 LEI

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
Putere: 1.4 kW

1.050 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

1.200 LEI

MOTOFERĂSTRĂU 120 Mark II MOTOFERĂSTRĂU 130
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

MOTOFERĂSTRĂU 435 II

1.400 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

1.550 LEI

Motoferăstrău solid, fiabil și ușor de folosit 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 135 Mark II

MOTOFERĂSTRĂU 440 II

MOTOFERĂSTRĂU 445 II MOTOFERĂSTRĂU 455 Rancher
Puternic și multifuncțional pentru utilizatori care 
apreciază caracteristicile semi-profesionale ale 
utilajului. Comutatorul de Stop cu revenire 
automată și nivelul de carburant vizibil fac acest 
model să fie ușor de utilizat.
Greutate (fără echipament de tăiere): 4.9 kg
Șină de ghidaj de 15”
Cilindree: 50.2 cm³
Putere: 2.4 kW

MOTOFERĂSTRĂU 450 II
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3.450 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

3.750 LEI 2.000 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

2.300 LEI

3.350 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

3.650 LEI3.150 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

3.450 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

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 șinei de ghidaj: 10”

Motoferăstrău pe benzină pentru îngrijirea 
arborilor, foarte ușor și puternic. Greutatea redusă 
și designul suplu îl fac ideal pentru utilizarea de la 
nivelul solului sau dintr-o nacelă.
Putere: 1.5 kW • Cilindree: 35.2 cm³
Greutate (fără echipament de tăiere): 3.4 kg
Emisii de zgomot: 103 dB(A)
Lungimea șinei de ghidaj: 12”

MOTOFERĂSTRĂU ELAGAJ 525 P5S
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 șinei de ghidaj: 12”

MOTOFERĂSTRĂU ELAGAJ 525 P4S
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 șinei de ghidaj: 12”

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. 

Aflați mai multe

2.050 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 250 lei

1.500 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 250 lei

2.500 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

2.300 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

2.600 LEI

MOTOUNEALTĂ 
GARD VIU 522HDR60X
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

2.800 LEI

MOTOUNEALTĂ 
GARD VIU 522HDR75X
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

1.750 LEI

REFULATOR 125BVX
SERIA HOBBY
Refulator puternic + kit de aspirare. 
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

2.300 LEI

REFULATOR 525BX
SERIA PROFESIONALE
Refulator profesional cu motor 
X-Torq® și Cruise control.
Putere: 0.9 kW • Cilindree: 25.4 cm³
Greutate: 4.3 kg
Viteza aerului: 86 m/s
Forță de refulare: 15 N
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3.300 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

3.600 LEI

1.650 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

2.350 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

1.800 LEI 2.500 LEI

3.000 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

3.300 LEI

1.050 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 100 lei

APARAT DE SPĂLAT PW 125

850 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 100 lei

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

950 LEI 1.150 LEI

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.

Aflați mai multe

APARAT DE SPĂLAT PW 235
Aparat de spălat cu presiune 
universal, ideal pentru majori-
tatea activităţilor de curăţenie 
în grădină. Pompa din 
aluminiu asigură o durată de 
viaţă îndelungată. Două funcţii 
de pivotare pentru reglarea 
duzei și conectare rapidă. 
Sunt incluse două duze și un 
pulverizator pentru spumă.
Lungime furtun: 8 m
Putere: 1.8 kW
Presiune maximă: 135 bari
Flux de apă: 350-520 litri/oră

2.000 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

2.150 LEI

APARAT DE SPĂLAT PW 350
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 SPĂLAT PW 360
Aparat de mare performanţă, 
specializat pentru lucrări 
solicitante, cum ar fi 
vehiculele de dimensiuni 
medii și zidurile din piatră. 
Pompa metalică oferă 
durabilitate înaltă. Roţile mari 
și 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

APARAT DE SPĂLAT PW 345C
Aparat cu performanţă înaltă 
pentru lucrări solicitante, cum 
ar fi vehiculele de dimensiuni 
medii și zidurile din piatră. 
Pompa metalică asigură 
fiabilitate sporită. Roţile mari 
și mânerul telescopic din
aluminiu facilitează
transportul. Sunt incluse două 
duze și un pulverizator
pentru spumă.
Lungime furtun: 8 m
Putere: 2.4 kW
Presiune maximă: 145 bari
Flux de apă: 420-550 litri/oră

De câtă apă are nevoie aparatul de 
spălat cu presiune de la Husqvarna?
În funcție de model, un aparat de spălat cu presi-
une 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 fur-
tun de gradină simplu. Sistemul automat de porni-
re/oprire oprește dispozitivul când declanșatorul 
este dezactivat, ceea ce economisește energie.

APARAT DE SPĂLAT PW 480
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 integrat 
de detergent. 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 DE SPĂLAT PW 490
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 presi-
unea apei. Include un rezer-
vor integrat de detergent. 
Sunt incluse două duze.
Lungime furtun: 15 m
Putere: 3.3 kW
Presiune maximă: 190 bari
Flux de apă: 570-650 litri/oră
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2.300 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

2.450 LEI2.100 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

2.250 LEI

1.500 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

1.650 LEI1.400 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 150 lei

1.550 LEI

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 l
Vacuum max.: 235 mbar
Putere: 1.2 kW

1.500 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 250 lei

1.750 LEI

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 l
Vacuum max.: 210 mbar
Putere: 1 kW

1.000 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 200 lei

1.200 LEI

Generator de dimensiuni medii, cu ieșire nominală 
de 2.0 kW, 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 2.8 kW, este fiabil și ușor de 
utilizat. Dispune de un motor pe benzină cu porni-
re 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

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.

Aflați mai multe

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.

Aflați mai multe

ASPIRATOR WDC 325LASPIRATOR WDC 220

POMPĂ DE APĂ W50P
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 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: 54.000 litri/oră

GENERATOR G2500P GENERATOR G3200P

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. Echi-
pate cu un tablou de bord ușor 
de folosit și un rezervor mare 
pentru a asigura o funcționare 
continuă și durabilitate maximă.

Aflați mai multe
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2.600 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

2.900 LEI

Motocoasă multifuncţională, perfectă pentru 
gospodării. Motorul X-Torq® furnizează putere 
brută și o economie de carburant. Echipată cu 
mâner reglabil, ham dublu standard, cap trimmy 
semi-automat și cuţit Multi 300-3 pentru iarbă. 
Greutate (fără echipament de tăiere): 6.8 kg
Putere: 1.4 kW
Cilindree: 34.6 cm³
Lăţime de tăiere: 47 cm
Lungimea tijei: 148 cm

MOTOCOASĂ 135R

2.400 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

2.700 LEI 3.600 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

3.900 LEI

Motocoasă profesională. Motorul X-Torq® 
furnizează putere brută și economie de carburant. 
Echipată cu ham Balance X, cap trimmy și cuțit 
Multi 300-3 pentru iarbă.
Greutate (fără echipament de tăiere): 8.9 kg 
Putere: 2.1 kW
Cilindree: 45.7 cm³
Lăţime de tăiere: 49 cm
Lungimea tijei: 146 cm

MOTOCOASĂ 525RX
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
Lăţime de tăiere: 45 cm
Lungimea tijei: 148 cm

MOTOCOASĂ 545RX

1.100 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

1.400 LEI

MOTOCOASĂ 333 R Mark II
Motocoasă cu pornire ușoară și comenzi intuitive. 
Cap trimmy de tip Tap-n-Go. Ham dublu standard.
Greutate (fără echipament de tăiere): 7.2 kg
Putere: 1.0 kW
Cilindree: 32.6 cm³
Lăţime de tăiere: 43 cm
Lungimea tijei: 149 cm
Include cuțit 4T pentru tăiat iarbă

1.600 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 300 lei

1.900 LEI

Motocoasă 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 
Grass 255-4, ham dublu standard și cap trimmy.
Greutate (fără echipament tăiere): 5.4 kg
Putere: 0.85 kW
Cilindree: 27.6 cm³
Lăţime de tăiere: 43 cm
Lungimea tijei: 148 cm

MOTOCOASĂ 129R

3.950 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 250 lei

3.150 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 250 lei

2.150 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 250 lei

1.950 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 250 lei

2.200 LEI

MAȘINĂ DE TUNS GAZON 
LC 140P
Pentru peluze mai mici. Masă de 
tăiere din oțel. Colectare/evacuare 
posterioară. Împingere.
Putere: 1.95 kW
Lăţime de tăiere: 40 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 25.2 kg

2.400 LEI

MAȘINĂ DE TUNS GAZON
LC 140SP
Pentru peluze mai mici. Masă de 
tăiere din oțel. Colectare/evacuare 
posterioară. Autopropulsată.
Putere: 1.95 kW
Lăţime de tăiere: 40 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 26.8 kg

3.400 LEI

MAȘINĂ DE TUNS GAZON
LC 151S
Masă de tăiere din oțel. Colectare/
BioClip®/evacuare laterală. 
Autopropulsată
Putere: 2.7 kW
Lăţime de tăiere: 51 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 32.3 kg

4.200 LEI

MAȘINĂ DE TUNS GAZON
LC 356VP
Pentru peluze mari. Masă de tăiere 
din oţel. Colectare/BioClip®/
evacuare laterală. Autopropulsată.
Putere: 3.1 kW
Lăţime de tăiere: 56 cm
Înălţime de tăiere: 25-75 mm
Greutate: 37.5 kg

5.800 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 500 lei

6.300 LEI

Scarificator profesional conceput pentru sarcini 
grele. Cuțitele mobile împreună cu motorul 
puternic, îndepărtează ușor stratul de frunze și de 
mușchi de pe gazon. Modelul compact și mânerul 
pliabil îl fac ușor de transportat. Pentru peisagiști, 
manageri de facilități și de municipalități.
Împingere.
Putere: 4.5 kW
Lăţime de lucru: 50 cm
Adâncime de lucru: 0.5 cm
Greutate: 65 kg

SCARIFICATOR S500 PRO
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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

Contactați distribuitorii autorizați Husqvarna.  

Produse de gădină și pădure. Oferte speciale în limita stocului disponibil.
Durata campaniei: 12.09 - 16.12.2022

28.500 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 1.500 lei30.000 LEI

18.000 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 1.500 lei19.500 LEI

Tractor compact potrivit pentru proprietarii 
de case care doresc o mașină de tuns gazon 
eficientă și multifuncțională. Datorită accesoriilor 
disponibile, acest Rider poate efectua o mulțime 
de operații în afară de tunderea gazonului.
Masă de tăiere Combi 95 inclusă în prețul 
tractorului.
Putere: 9.5 kW
Cilindree: 500 cm³

Tractoare Rider de gădină
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. Cu Rider puteți 
tunde cu ușurință marginile 
gazonului.

Aflați mai multe

TRACTOR RIDER R115C
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. Masa de tăiere nu este 
inclusă în prețul tractorului.
Putere: 10.5 kW
Cilindree: 500 cm³

TRACTOR RIDER R320X AWD

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

Aflați mai multe

Tractor cu colector posterior integrat de 320 litri, 
operat de la pedală, cu transmisie hidrostatică. 
BioClip®, scaun Deluxe de 15”, faruri LED și volan 
ergonomic. Protecție frontală.
Putere: 14.1 kW
Cilindree: 726 cm³
Lăţime de tăiere: 108 cm
Colector inclus

28.000 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 1.500 lei29.500 LEI

Tractor cu colector posterior integrat de 320 litri, 
transmisie hidrostatică acționată de pedală. 
BioClip®, scaun Deluxe de 15”, faruri LED și volan 
ergonomic. Protecție frontală.
Putere: 10.08 kW
Cilindree: 656 cm³
Lăţime de tăiere: 97 cm
Colector inclus

23.000 lei TV
A 

in
cl

us

REDUCERE 1.500 lei24.500 LEI

TRACTOR TC 238 TX TRACTOR TC 242 TX
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