HUSQVARNA
AUTOMOWER®- EN
ACCUMODELLEN 2021

MAAK KENNIS MET DE AUTOMOWER® 405X

De slimme keuze voor
de compacte tuin

VERTROUW DE
MARKTLEIDER
Husqvarna is de afgelopen jaren door onderzoek en innovatie
uitgegroeid tot 's werelds toonaangevende fabrikant van robotmaaiers.
We zijn dan ook trots op het feit dat intussen meer dan twee miljoen
huiseigenaren overal ter wereld op ons vertrouwen om hun gazon in
een perfecte conditie te houden.
Automower®, die werd ontworpen voor een maximale functionaliteit
en duurzaamheid, werkt stil, efficiënt en autonoom en zorgt voor een
mooier gazon dan iedere andere robotmaaier. Hiermee behoudt u altijd
de controle, beschikt u over een gazon dat mag worden gezien en hebt
u meer tijd om van het leven – en van uw tuin – te genieten.
Automower® maakt gebruik van de recentste technologie zoals
gps-navigatie en ingebouwde sensoren, die ervoor zorgen dat uw
volledige gazon gezond en keurig blijft. Dankzij Automower®Connect
kunt u uw maaier ook verbinden met uw smartphone en uw smart home
domoticasysteem. en kunt u hem zelfs met de stem bedienen.
Dankzij ons uitgebreide productenaanbod is er gegarandeerd
een Husqvarna Automower®-model dat perfect bij uw tuin past
en op uw behoeften inspeelt. En u kunt bij ons ook terecht voor
accessoires waarmee u uw maaier aan uw eigen wensen en uw tuin
kunt aanpassen. Bekijk in dat verband zeker ook de mogelijkheid
uw robotmaaier professioneel door uw dealer te laten installeren,
de winteropslag en vele andere voordelen die Husqvarna Care
voor u in petto heeft. Vertrouw op de keuze die honderdduizenden
gazoneigenaren voor u maakten, kies voor Husqvarna Automower®.

ROBOTMAAIERS
VOOR ELKE TUIN
Dankzij Husqvarna Automower® kunt u elk jaar opnieuw van vele uren extra vrije tijd
genieten. Voortaan kunt u in plaats van het gras te maaien, meer tijd besteden aan uw
gezin en vrienden en aan activiteiten en projecten waar u meer plezier aan beleeft.
En intussen kunt u er dankzij uw robotmaaier zeker van zijn dat uw gazon er op elk
moment perfect bij ligt. Die doet zijn werk stil en moeiteloos, welk weer het ook is.
Elke tuin is uniek - ook die van u. In het uitgebreide Automower®-assortiment vindt
u dan ook zeker een model dat perfect bij uw tuin past – ongeacht of dat een
stadstuintje is of een gigantisch grasoppervlak van 5.000 m². Complexe gazons met
afgelegen zones en smalle ruimten in perfecte staat houden is een van de favoriete
speelterreinen van Husqvarna Automower®.
Steile hellingen en een oneffen ondergrond vormen geen enkele uitdaging dankzij
de grote wielen, het lage zwaartepunt en de geoptimaliseerde gewichtsverdeling.
Ook als u een tuin met extreme uitdagingen hebt, kunt u bij ons terecht: ons AWDmodel (waarbij alle wielen worden aangedreven) is zelfs niet bang voor hellingen van
maar liefst 70%.

BESTRIJKT ALLE
OPPERVLAKKEN

HEEFT GEEN LAST MET
KRAPPE RUIMTEN

Met de geleidingsdraad kunt u erop rekenen dat
uw Automower® ook de verste hoeken van uw
gazon onder handen neemt. En de draad zet de
robotmaaier ook op de kortste weg terug naar het
laadstation, zodat u niet alleen energie bespaart,
maar ook sporen in het gras worden voorkomen.

Husqvarna Automower® voelt wanneer er weinig
plaats is en wurmt zich zelfs door de smalste
doorgangen.
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IS NIET BANG VAN WAT REGEN

LAADT AUTOMATISCH OP

MAAKT GEEN GELUID

Husqvarna Automower® levert fantastische
maairesultaten op – ongeacht de
weersomstandigheden. De vitale onderdelen van
de maaier zijn uitstekend beschermd tegen regen,
stof en maaisel.

Automower® vindt altijd de weg naar zijn
laadstation terug. Daar laadt hij zijn accu
ongeveer een uur lang op, waarna hij opnieuw aan
de slag gaat - zonder dat u daarvoor ook maar
iets hoeft te doen.

U zult verrast zijn hoe snel u vergeet dat uw
Husqvarna Automower® voor u aan het werk is.
U merkt nauwelijks iets van de robotmaaier terwijl
hij snel, stil en efficiënt de klus klaart.
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RIJDT OOK STEILE HELLINGEN
OP
Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp en het
intelligente gedrag laat de Husqvarna Automower®
435X AWD zich zelfs niet afschrikken door
hellingen tot 70 % of 35°, terwijl onze andere
modellen moeiteloos hellingen tot 45 % oprijden.

SLIMMERE KEUZE
DAN OOIT
We zijn trots op het feit dat we u kunnen helpen om uw persoonlijke
groene ruimten zo efficiënt mogelijk te onderhouden en bieden u daarbij
een zorgeloze ervaring. Automower® maakt gebruik van de recentste
technologie en combineert die met de uitstekende betrouwbaarheid van
Zweedse engineering.

KLAAR VOOR UW SMART HOME
Dankzij Automower® Connect is uw robotmaaier
klaar om in uw smart home-infrastructuur te
worden opgenomen. U kunt de maaier via Amazon
Alexa of Google Home met de stem bedienen
en u kunt hem ook in IFTTT-apps gebruiken.
Of misschien wilt u de robotmaaier parkeren
op het moment dat uw kinderen na school
terug thuis zijn of zijn werking perfect
op het weer afstemmen?

Onze toonaangevende oplossingen worden ontworpen voor elk gazon - hoe
groot het ook is - en vragen zo weinig mogelijk moeite of aandacht. U krijgt
daarmee een gazon waarop u trots kunt zijn ... en extra tijd om van het leven
en van uw tuin te genieten.

BEDIEN DE MAAIER MET EEN APP
GPS-NAVIGATIE
Het ingebouwde gps-systeem maakt een
plattegrond van uw tuin en houdt daarbij ook
rekening met de plaatsen waar de begrenzingsen de geleidingsdraden worden geïnstalleerd.
Husqvarna Automower® onthoudt dan welke
delen van het gazon hij al heeft gemaaid en past
zijn maaipatroon daaraan aan. Hierdoor kunt u
rekenen op een geoptimaliseerde dekking van het
gazon en een uitstekend maairesultaat.

Dankzij de gps-tracering en de volledige connectiviteit kunt
u op elk moment uw Automower® volgen en de instellingen
updaten – waar u zich ook bevindt. Automower® Connect
is standaard beschikbaar op alle X-Line-modellen.
Voor Automower®-modellen die met Connect@Home
(Bluetooth®-aansluiting) zijn uitgerust, is de Automower®
Connect Kit als accessoire verkrijgbaar.

WEERTIMER
Deze functie past de maaitijd aan, zodat de
Automower® vaker aan het werk wordt gezet in
perioden dat het gras stevig groeit en minder vaak
bij droog en zonnig weer.

INCLUSIEF
10 JAAR
GRATIS
CONNECTIVITEIT*

* Vereist een mobiele dataverbinding van een lokale telecomprovider. Een
dataplan voor de hele levensduur van het product (10 jaar) is inbegrepen.
(We kunnen alleen de werking van het product zelf garanderen, niet de
uptime of dekking van de dataverbinding van derden)

U HOEFT ALLEEN WATER TE GEVEN

MAAIEN IN SPIRAALVORM
Wanneer Automower® een zone bereikt met
hoger gras dan gemiddeld, begint hij in een
geconcentreerd systematisch spiraalvormig
patroon te werken om op die manier de
hoogteverschillen weg te werken.

VOORWERPDETECTIE VAN OP
AFSTAND

AUTOMATISCHE
WERKING MET DOORGANGEN

De Automower® 450X en 435X AWD gebruiken
ultrasoontechnologie om voorwerpen op hun
maaipad te ontdekken. Bij detectie van een
voorwerp verlaagt de maaier zijn snelheid, rijdt
zacht tegen het obstakel aan, maakt rechtsomkeer
en zet zijn werk voort.

Alle Automower®-modellen kunnen in doorgangen
tot 60 cm smal blijven werken. Door de
automatische doorgangsfunctie kan het systeem
gemakkelijker worden geïnstalleerd en worden
bandensporen tot een minimum beperkt.
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Voortaan kunt u nog verstandiger met uw tuin omgaan als u
uw Automower® op het performante Gardena Smart System
aansluit. Automower® zorgt voor een perfect gemaaid en
gezond gazon, terwijl het Gardena Smart System – dat
de vochtigheid van de bodem, de buitentemperatuur en
de lichtintensiteit meet en vervolgens indien nodig water
toevoegt – het gras groen en vers houdt. Gardena Smart
System werkt met alle producten die met Automower®
Connect zijn uitgerust.
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HOE WERKT HET?
BEGRENZINGSDRAAD
GELEIDINGSDRAAD

EFFICIËNTE MAAITECHNIEK
• Het gras wordt met drie fijne vlijmscherpe messen gemaaid.
• De drie vrij draaiende messen zijn op een schijf gemonteerd
en kunnen gemakkelijk worden vervangen.
• De messen kunnen in de schijf terugdraaien wanneer ze
tegen harde voorwerpen zoals stenen, takken enz. stoten,
zodat de schade beperkt blijft.
• Het maaisel is zo fijn en klein dat het niet hoeft te worden
opgevangen.

OPLADEN
Wanneer de accu bijna leeg is, vindt de maaier op een van de
volgende manieren zijn weg naar het laadstation terug:
• door het signaal te volgen dat afkomstig is van de antenne
van het laadstation;
• door de geleidingsdraad terug naar het laadstation te volgen;
• door de begrenzingsdraad te volgen tot hij binnen het bereik
van het signaal van het laadstation komt.

MAAICYCLUS

ONGEËVENAARD MAAIRESULTAAT

• De werking is gebaseerd op een concept dat
erop gericht is om kort gras kort te houden.
• Husqvarna Automower® vindt het laadstation
automatisch terug.
• De laadtijd bedraagt ongeveer 60 minuten.
• Begint opnieuw te maaien, dag in, dag uit
ongeacht het weer (behalve bij sneeuw).

Husqvarna Automower® maakt gebruik van vlijmscherpe
messen om elk grassprietje te maaien, wat resulteert in een
groen gazon vol mals gras dat met conventionele messen
niet kan worden gerealiseerd. Het maaisel doet na het maaien
dienst als natuurlijke meststof en houdt het gazon mals, groen
en mosvrij.

BOTSING- EN HEFSENSOREN
Botsing- en hefsensoren zorgen voor meer veiligheid. Wanneer
de maaier een voorwerp tegenkomt, rijdt hij achteruit, keert hij
om en verandert hij van richting. Als hij wordt opgetild, worden
de messen en de maaier onmiddellijk uitgeschakeld.

GEMAKKELIJK IN TE STELLEN

HOE BEREKENT U
DE HELLINGSHOEK VAN UW GAZON?

Het werkoppervlak en de oppervlakken die uw Husqvarna
Automower® moet vermijden, worden gedefinieerd door
een begrenzingsdraad, die eenvoudig rond het gewenste
maaioppervlak wordt gelegd.

Plaats een luchtbelwaterpas op de grond en houd het
horizontaal. Meet de afstand tussen de grond en het uiteinde
van het waterpas dat de grond niet raakt. Deel vervolgens
die afstand door de lengte van het waterpas. U krijgt dan de
hellingshoek in %. Voorbeeld: Als de afstand 10 cm bedraagt en
uw waterpas 50 cm lang is, bedraagt de hellingsgraad 20 %.

Op husqvarna.com komt u hierover meer te weten.

NAVIGATIE
• De begrenzings- en de geleidingsdraden worden met
pennen in het gazon vastgezet of worden vlak onder het
oppervlak begraven. De draden die met pennen op hun
plaats worden gehouden, verdwijnen na enkele weken in
het gazon.
• De maaier blijft binnen het oppervlak dat met de
begrenzingsdraad rond de perimeter van het werkoppervlak
werd afgebakend.
• Het laadstation zendt een signaal naar de draad die de
maaier naar het gras leidt dat moet worden gemaaid en leidt
hem daarna ook terug naar het laadstation.

ONREGELMATIG MAAIPATROON
• Hiervoor is geen specifieke programmering nodig.
• Bestrijkt alle delen - zelfs op een complex gazon
en/of een gazon met bomen, bloemenperken,
doorgangen enz.
• Het gras wordt hierdoor in verschillende richtingen
gemaaid, waardoor het er als een zacht tapijt uitziet.

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
KOOPGIDS
x/y =
% helling

husqvarna.com/roboticbuyingguide
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AUTOMOWER® X-LINE
De Husqvarna X-Line is ons aanbod modellen met alle functies, die werden ontworpen voor
wie de beste robotmaaier op zijn gazon wil loslaten. Deze robotmaaiers zijn uitgerust met
het X-Line-functiepakket, waaronder Automower® Connect met gps antidiefstaltracering,
gps-navigatie, led-koplampen, een rubberen bumper vooraan en het X-Line ontwerp.
Maximaal werkgebied van de maaier

AUTOMOWER®
CONNECT
Alle Automower X-Line-modellen zijn uitgerust
met Automower® Connect, waardoor ze in
smart home domoticasystemen kunnen worden
geïntegreerd, via gps kunnen worden getraceerd
en van gelijk waar ter wereld via een app kunnen
worden bediend.

De maximale helling die hij aankan

OVERZICHT AUTOMOWER®-ASSORTIMENT

AUTOMOWER®



AUTOMOWER®-SERIE

Modellen uit onze Automower®-serie beschikken over een hoge maaicapaciteit, werken
stil en zijn uitgerust met geavanceerde functies. In dit ruime aanbod vindt u modellen die
alles aankunnen – van kleine tot grote gazons, complexe en eenvoudige werkgebieden –
en daarbij telkens weer een uitstekend resultaat opleveren. Ze kunnen via de intuïtieve
gebruikersvriendelijke display gemakkelijk worden geprogrammeerd.
Maximaal werkgebied van de maaier
De maximale helling die hij aankan

AUTOMOWER®
CONNECT@HOME
Connect@Home (Bluetooth®) is standaard
voorzien op alle niet-X-modellen, behalve de 105.
Hiermee kunt u de werking van uw maaier binnen
een bereik van 30 meter met uw smartphone
bedienen. Volledige connectiviteit is beschikbaar
met Automower® Connect Kit – zie pagina 16
voor meer informatie.

MODEL NR.

SUPERIEUR GAZON

MOBIEL
NETWERK

Standaard



AUTOMOWER® X-LINE-SERIE

105

305

310

315

420

440

315X

405X

415X

430X

450X

435X AWD

Oppervlaktecapaciteit

600 m²

600 m²

1.000 m²

1.500 m²

2.200 m²

4.000 m²

1.600 m²

600 m²

1.500 m²

3.200 m²

5.000 m²

3.500 m²

Prestaties op hellingen

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

70 %

Zoekmethoden

1

3

3

3

4

5

3

3

3

4

5

4

Geleidingsdraad

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

3

2

×2

×3

×3

×3

×5

×5

×3

×3

×3

×5

×5

×5





























Startpunten op afstand
Elektrische instelling van
maaihoogte
Vorstbeveiliging
Automatische werking met
doorgangen



programmation
nécessaire













Automower® Access

AUTOMOWER® 440

's Werelds eerste AWD Husqvarna™ Automower® (waarvan alle wielen worden aangedreven) maakt
werk licht op de lastigste gazons met een oppervlakte tot 3.500 m². Dit model heeft geen moeite
met hellingen met een hellingshoek tot een indrukwekkende 70 % (35°) en levert prachtige
resultaten op – zelfs in de lastigste heuvelachtige grasvlakken.

Een stevige en betrouwbare robotmaaier voor grote gazons. Dit model vindt ook zijn weg in
complexe gebieden en smalle doorgangen en heeft geen moeite met oneffen terrein en steile
hellingen.

70 %

AUTOMOWER® 450X
Het meest geavanceerde en best uitgeruste tweewielaangedreven model op de markt. Voor grote
tuinen met een oppervlakte tot 5.000 m² met grotere uitdagingen, met moeilijke, complexe en
afzonderlijke gazons met meer dan één doorgang en steilere hellingen.

45 %

AUTOMOWER® 415X
Dit model combineert de hoogste prestaties met een maximaal gebruiksgemak en is daarom de
perfecte keuze voor elke middelgrote tuin. Maait gecompliceerde gazons met een oppervlakte
tot 1.500 m², heeft geen moeite met smalle doorgangen en hellingen tot 40 % en levert daarbij
perfecte resultaten. Kan gemakkelijk met een tuinslang worden schoongemaakt en gewassen.
1.500 m²
NIEUW

45 %

AUTOMOWER® 315
Een betrouwbare maaier voor middelgrote tuinen met verschillende hindernissen. Dit model kan
overweg met meer algemene hellingen.
1.600 m²

Krachtig en toch gebruikersvriendelijk model dat geschikt is voor kleinere gazons. Maait gecompli
ceerde gazons met een oppervlakte tot 600 m², heeft geen moeite met smalle doorgangen en
hellingen tot 40 % en levert daarbij perfecte resultaten. Kan gemakkelijk met een tuinslang
worden schoongemaakt en gewassen.

Een stevige maaier voor kleine tot middelgrote gazons met vaak voorkomende hindernissen. Dit
model kan overweg met meer algemene hellingen.







Automower® Connect@Home













Gps-navigatie
Mogelijk om met het
Gardena Smart System te
combineren



Profielen (geheugen instellingen)



Slope Control





Smart Home-integratie



Maaien in spiraalvorm



Maaien op specifieke punten



Systematisch maaien van smalle
doorgangen



Weertimer



Balansregeling messenschijf





Diefstalbeveiliging









































































































































































































































Grote display



Eco-modus
Slijtplaat



De perfecte keuze voor kleinere gazons met complexe zones. Uitgerust met de recentste
technologie en toch compact en gebruiksvriendelijk.
40 %

AUTOMOWER® 105

Meest geavanceerde model in de 300-serie. Maait gecompliceerde gazons met een oppervlakte
tot 1.600 m², heeft geen moeite met smalle doorgangen en hellingen tot 40 % en blijft ook op
zwaar terrein onverstoord doorgaan.

Compacte maaier met 3 wielen voor het efficiënt maaien van kleine, vlakke en open gazons. Dit
is een gebruikersvriendelijk model dat op verschillende manieren aan uw persoonlijke voorkeuren
kan worden aangepast. (geen Bluetooth®-aansluiting)
25 %
11








Gemakkelijk schoonmaken






























































































Ultrastille aandrijving

AUTOMOWER®-SERIE

AUTOMOWER® 305

600 m²





Rubberen bumper

MODEL NR.

600 m²





Voorwerpdetectie van op afstand

40 %

40 %

40 %



Display/toetsenpaneel met
achtergrondverlichting

AUTOMOWER® 315X

1.600 m²



Scharnierende messen

40 %

AUTOMOWER® 310
1.000 m²



Led-koplampen

40 %

AUTOMOWER® 405X

600 m²

2.200 m²

VEILIG

Premiummodel en de perfecte keuze voor alle tuinen - zelfs bijzonder complexe tuinen met een
oppervlakte tot 3.200 m², met afzonderlijke gazons, smalle doorgangen, bomen, struiken en steile
hellingen.

NIEUW

Goed uitgeruste grote robotmaaier voor efficiënt maaien van moeilijke graspercelen. Geschikt voor
grotere percelen en niet bang voor steile hellingen.

45 %

AUTOMOWER® 430X

3.200 m²

AUTOMOWER® 420

ECOSMART

5,000 m²

45 %

AUTOMOWER® X-LINE-SERIE

105

305

310

315

420

440

315X

405X

415X

430X

450X

435X AWD

Gebruikelijke laadtijd

50 min

60 min

60 min

60 min

55 min

75 min

60 min

60 min

60 min

65 min

75 min

30 min

Gebruikelijke maaitijd met één
acculading

70 min

70 min

70 min

70 min

105 min

260 min

70 min

70 min

70 min

135 min

260 min

100 min

65 dB(A)

59 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

56 dB(A)

61 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

60 dB(A)

Geluidsniveau
(gepercipieerd), dB(A)*

TECHNISCHE SPECIFICATIES

3,500 m²

4,000 m²



Automower® Connect
met gps-diefstaltracering
F O T A (Firmware Over The Air)

INTELLIGENT

AUTOMOWER® 435X AWD

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Maximale helling binnen installatie

Minimale doorgang

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

70 %

Maximale helling met
begrenzingsdraad

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

50 %

//-

//-

//-

//–

//-

//-

//

//

//

//

//

//

43 m²

55 m²

56 m²

68 m²

92 m²

167 m²

68 m²

55 m²

68 m²

133 m²

208 m²

146 m²

Alarm/pincode/gps-tracering
Gemaaid oppervlak per uur
Maaibreedte/-hoogte
Accutype

17 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2-6 cm 22 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 22 / 2-6 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 22 / 3-7 cm
Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

5 kWh
/maand

5 kWh
/maand

8 kWh
/maand

10 kWh
/maand

19 kWh
/maand

20 kWh
/maand

10 kWh
/maand

10 kWh
/maand

10 kWh
/maand

20 kWh
/maand

24 kWh
/maand

24 kWh
/maand

Gewicht, in kg

6,7 kg

9,4 kg

9,0 kg

9,0 kg

11,5 kg

12,0 kg

9,0 kg

9,5 kg

9,5 kg

13,2 kg

13,9 kg

17,3 kg

Extra messen meegeleverd

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

9 st.

Gemiddeld energieverbruik
bij maximaal gebruik

* Gepercipieerd geluidsniveau in overeenstemming met ISO 11094. Het gemiddelde gepercipieerde geluidsvermogensniveau houdt zowel rekening met verschillen in de productie als verschillen door de testcode met 1-2 dB(A).
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Optie

DUBBELE MAAIRICHTINGEN
De dunne vlijmscherpe messen
hebben twee randen en de motor van
de messen draait in beide richtingen
om de messen zo lang mogelijk te
laten meegaan.

GELEIDINGSDRAAD
De unieke geleidingsdraad biedt
een direct en betrouwbaar pad
terug. Bepaalde modellen kunnen de
geleidingsdraad ook gebruiken om
naar het laadstation terug te keren.
STARTPUNTEN OP AFSTAND
Biedt u de mogelijkheid om uw
Automower® vanaf andere plaatsen
dan het laadstation aan het werk te
zetten. Deze mogelijkheid is handig bij
afzonderlijke percelen die met smalle
doorgangen met elkaar zijn verbonden
en zorgt ervoor dat overal hetzelfde
maairesultaat wordt verkregen.

VORSTBEVEILIGING
Voorkomt dat de maaier op een
bevroren gazon werkt (en het
beschadigt).
ZOEKMETHODEN
Er bestaan meerdere methoden voor
de maaier om zo snel en zo efficiënt
mogelijk naar het laadstation terug
te keren:
• signaal volgen van de antenne
in het laadstation (bereik van
0-7 meter);
• volgen van de geleidingsdraad (1-3
st., afhankelijk van het model);
• volgen van de begrenzingsdraad.
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PRESTATIES OP HELLINGEN
Automower® kan hellingen tot 70 %
(35°) aan. De optionele terreinset
verbetert de prestaties in bepaalde
omstandigheden. De ingebouwde
hellingscompensatiefuncties staan
garant voor een perfect gemaaid
gazon - zelfs op hellingen en op
andere lastige oppervlakken.
ELEKTRISCHE INSTELLING VAN
MAAIHOOGTE
Stel de lengte van uw gras in met
een eenvoudige druk op een knop op
het toetsenpaneel, een draai aan het
Access-draaiwiel van de Automower®
of via de Automower® Connect-app.

AUTOMOWER® CONNECT
MET GPS-DIEFSTALTRACERING
Automower® Connect biedt u
volledige controle waar u zich ook
bevindt, dankzij de gps-tracering
en de verbinding via het mobiele
telefoonnetwerk. Deze functie biedt
u onder meer de mogelijkheid om
de maaier te starten en te stoppen.
Bovendien kunt u hiermee uw maaier
traceren als hij stilgevallen is of werd
verplaatst.
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Dankzij Automower® Connect@Home
kunt u uw maaier gemakkelijk vanaf
uw smartphone beheren. Met behulp
van een Bluetooth-verbinding kunt u
uw maaier binnen een straal van 30
meter besturen, configureren en er
berichten van ontvangen.

KAN MET HET GARDENA SMART
SYSTEM WORDEN GECOMBINEERD
Via Automower® Connect kunt u uw
robotmaaier in uw Gardena Smart
System integreren en de werking van
het maai- en het sproeisysteem op
elkaar afstemmen.
PROFIELEN (GEHEUGEN
INSTELLINGEN)
Geheugens voor groepen instellingen.
Fantastisch als u de maaier op meer
dan één locatie gebruikt.
SLOPE CONTROL
Intelligent gedrag op steile hellingen
voor een betere tractie en minder
slijtage van het gazon.
INTEGRATIE IN SMART HOME
Met Automower® Connect kunt u uw
robotmaaier volledig in uw smart home
integreren. Op die manier kunt u hem
onder meer via Alexa en Google Home
met uw stem bedienen en in IFTTTroutines gebruiken.
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MAAIEN OP SPECIFIEKE PUNTEN
Start onmiddellijk met maaien in
spiraalvorm. Fantastisch als u wilt dat
uw Husqvarna Automower® zich op een
kleine oppervlakte concentreert.
SYSTEMATISCH MAAIEN VAN SMALLE
DOORGANGEN
Om overal uitstekende maairesultaten
te verkrijgen, kunt u de robotmaaier
zo instellen dat hij zijn maaipatroon
automatisch van de willekeurige
modus naar de systematische modus
in smalle doorgangen omschakelt.
STREEFHOOGTE
Stel uw streefmaaihoogte in en
Automower® verlaagt automatisch de
maaihoogte tot die streefhoogte, wat
de kwaliteit van het gras mettertijd
verbetert.
WEERTIMER
Past de maaitijd aan, zodat de
Automower® vaker aan het werk wordt
gezet in perioden dat het gras stevig
groeit en minder vaak bij droog en
zonnig weer.

BALANSREGELING MESSENSCHIJF
Detecteert automatisch onbalans in
het maaisysteem veroorzaakt door
ontbrekende, dubbel gemonteerde of
gebogen messen.

VEILIG

INTELLIGENT

GPS-NAVIGATIE
Het ingebouwde gps-systeem maakt
een plattegrond van uw tuin en
houdt daarbij ook rekening met de
plaatsen waar de begrenzings- en de
geleidingsdraden worden geïnstalleerd.
Automower® onthoudt dan welke delen
van het gazon hij al heeft gemaaid en
past zijn maaipatroon daaraan aan.
Hierdoor kunt u over het volledige
oppervlak van uw gazon op een
uitstekend maairesultaat rekenen.

MAAIEN IN SPIRAALVORM
Wanneer Automower® een zone bereikt
met hoger gras dan gemiddeld, begint
hij in een geconcentreerd systematisch
spiraalvormig patroon te werken om op
die manier de hoogteverschillen weg
te werken.

BETROUWBAAR

ALLE WIELEN AANGEDREVEN (AWD)
De indrukwekkende prestaties van
onze AWD-maaier op een helling
betekent dat u zich niet langer zorgen
hoeft te maken over steile hellingen
die zo goed als onmogelijk met een
bosmaaier of een zweefmaaier
kunnen worden onderhouden.

AUTOMOWER® ACCESS
435X AWD is uitgerust met een
moderne en vereenvoudigde
gebruikersinterface met een draaiwiel
en een display met hoge resolutie die
een vlotte interactie mogelijk maakt.
Alle andere modellen werken met een
intuïtieve grafische menustructuur.

F O T A (FIRMWARE OVER THE AIR)
De software van de maaier kan via
Automower® Connect draadloos worden
geüpdatet.

ECO-SMART

SUPERIEUR GAZON

ONDER DE
BEHUIZING SCHUILT
25 JAAR INNOVATIE
EN TECHNIEK

AUTOMATISCHE WERKING MET
DOORGANGEN
Alle Automower®-modellen kunnen
in doorgangen tot 60 cm smal
blijven werken. De automatische
doorgangsfunctie vergemakkelijkt de
installatie en beperkt de bandensporen
tot een minimum.

LED-KOPLAMPEN
Doeltreffende ledlampen helpen u de
maaier zien terwijl hij in de duisternis
aan het werken is. Zodra er een storing
opduikt, beginnen de lampen te
knipperen.

VOLLEDIG RUBBEREN BANDEN
Goede slijtvastheid en laag
geluidsniveau bij het rijden over harde
oppervlakken.
DISPLAY/TOETSENPANEEL MET
ACHTERGRONDVERLICHTING
Voor gemakkelijkere interactie met uw
Automower® 's nachts.

ECO-MODUS
Wanneer de Eco-modus is
geactiveerd, valt het lussignaal in de
begrenzings- en de geleidingsdraad
automatisch uit wanneer de maaier
naar het laadstation terugkeert of niet
meer mag maaien op basis van de
instellingen van de timer.

VOORWERPDETECTIE VAN OP
AFSTAND
Automower® vertraagt zodra hij een
voorwerp in de buurt ontdekt, zodat
schade ten gevolge van een aanrijding
zoveel mogelijk wordt beperkt.
RUBBEREN BUMPER
Beschermt de behuizing bij
aanrijdingen.
SCHARNIERENDE MESSEN
De scherpe draaiende messen
snijden het gras in plaats van
het uit te trekken, waardoor het

ONTWORPEN VOOR LANGE
LEVENSDUUR
De kwaliteitsvolle borstelloze motoren,
roestvrijstalen lagers en rubberen
pakkingen staan garant voor een
langdurige werking.

toestel niet alleen stiller, maar ook
zuiniger werkt. Wanneer ze een hard
voorwerp raken, draaien de messen
terug in de maaischijf, zodat ze niet
beschadigd raken.
DIEFSTALBEVEILIGING
Husqvarna Automower® is uitgerust met
een alarm en kan niet worden gebruikt
zonder dat u uw persoonlijke pincode
hebt ingevoerd. Met Automower®
Connect kunt u ook alarmmeldingen
ontvangen en de positie van de maaier
traceren bij diefstal.

GEMAKKELIJK SCHOONMAKEN
U kunt alle externe vlakken
gemakkelijk met een waterslang
reinigen, waardoor het toestel zeer
onderhoudsvriendelijk is.
GROTE DISPLAY
Voor extra gebruiksgemak.

SLIJTPLAAT
Verlaagt het energieverbruik,
beschermt de maaischijf en helpt de
messen schoon houden.

ULTRASTILLE AANDRIJVING
Het innovatieve motorontwerp zorgt
ervoor dat het wielaandrijfsysteem nog
minder geluid maakt.

Opgelet: niet alle vermelde functies zijn beschikbaar op alle Husqvarna Automower®-modellen.
Bekijk pagina 12 voor de technische specificaties van de verschillende modellen.
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ACCESSOIRES
De vele accessoires en reserveonderdelen die beschikbaar zijn voor
uw Husqvarna Automower®, dragen bij aan de ervaring en zorgen ervoor
dat u altijd van de perfecte resultaten en hoge prestaties kunt genieten
waarvoor het toestel is ontworpen.
AUTOMOWER® CONNECT KIT
Regel en configureer uw Automower® waar u zich ook
bevindt met behulp van de Automower® Connect-app.
Voorzien van een diefstalbeveiligingssysteem met
gps-trackingfunctie. Automower® Connect is standaard
voorzien op de Husqvarna Automower® 315X, 405X,
415X, 430X, 450X en 435X AWD. Verkrijgbaar als
accessoire voor de Husqvarna Automower® 305, 310, 315,
420 en 440.

INSTALLATIESETS

REPARATIESET

Set Large – voor open gazons
van max. 5.000 m² of complexe
gazons van max. 2.500 m². Set
Medium – voor open gazons van max.
2.000 m² of complexe gazons van
max. 1.000 m². Set Small – voor open
gazons van max. 800 m² of complexe
gazons van max. 400 m².

Een handige set waarmee u de
begrenzingsdraad kunt repareren
of kleinere aanpassingen aan het
werkgebied kunt aanbrengen.

Large – inclusief lusdraad × 400 m/krammen ×
600 st./splicers × 5 st./connectoren × 5 st.

Medium – inclusief lusdraad × 250 m/
krammen × 400 st./splicers × 3 st./
connectoren × 5 st.

Small – inclusief lusdraad × 150 m/krammen ×
300 st./splicers × 3 st./connectoren × 5 st.

Connect kit voor de Automower®-modellen 305, 310, 315, 420 en 440

BORSTELSET
VOOR WIELEN
Houdt de aandrijfwielen schoon,
zodat een behoorlijke tractie
voorhanden blijft.

STANDAARD
BEGRENZINGSDRAAD

Uitrusting voor licht reinigingsen onderhoudswerk aan uw maaier
tijdens het seizoen.

Originele draad van Husqvarna
waarmee u het maaigebied kunt
afbakenen en de maaier in alle
omstandigheden veilig kunt geleiden.
Geschikt voor de meeste installaties
en gemakkelijk te installeren.

WANDHOUDER

HEAVY DUTY
BEGRENZINGSDRAAD

Handige wandhouder voor maaier en
laadstation wanneer ze niet in gebruik
zijn of voor opslag tijdens de winter.

Met zijn 100 % koperen kern en
geïsoleerd oppervlak staat deze
premium draad garant voor een
langdurige betrouwbare werking rond
grote en complexe gazons.

REINIGINGS- EN
ONDERHOUDSSET

GARDENA
IRRIGATIEREGELSET
Meet de vochtigheid van de bodem,
de buitentemperatuur en de
lichtintensiteit automatisch en laat het
Gardena Smart System indien nodig
sproeien om uw gazon altijd groen en
vers te houden.

BEHUIZING
Beschermt het laadstation
en de robotmaaier tegen blootstelling
aan zon en regen.

Gardena Smart System

HUSQVARNA AUTOMOWER®
SLIJTVASTE MESSEN
De slijtvaste Automower®-messen van
Husqvarna gaan dankzij hun nieuwe
vormgeving meer dan twee keer zolang
mee dan klassieke messen. Ze hebben een
hardere, scherpere snee en snijden langs
de vier kanten, maar voldoen toch aan alle
veiligheidsnormen.

VERVANGBARE BOVENKAP

BEZOEK
HUSQVARNA.COM
OM DAAR ONZE FILM
OVER DE VEILIGHEID
VAN DE MESSEN TE
BEKIJKEN

Maak uw maaier uniek en persoonlijk door hem in
een andere kleur te steken. Verkrijgbaar in poolwit
en Husqvarna-oranje voor 305, 310, 315, 315X,
405X, 415X, 430X, 450X en 435X AWD.

TIJDELIJKE OMHEINING
Deze stevige stalen bogen bieden
de ideale oplossing wanneer u een
bepaald gebied van uw gazon tijdelijk
wilt afsluiten, zodat daar niet wordt
gemaaid.

SET VOOR
RUIG TERREIN
Gebruik alleen originele messen van
Husqvarna. Getest en goedgekeurd door het
onafhankelijke Intertek op veiligheid, werking
en geluidsniveaus in overeenstemming met de
Europese Machinerichtlijn.
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Biedt uitstekende tractie op ruige
gazons op een helling.
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INSTALLATIE IS EENVOUDIG
– ZEKER ALS U DIT AAN UW
DEALER TOEVERTROUWT
Onze officiële dealers hebben de nodige ervaring en opleiding
in huis om Automower® op een efficiënte en betrouwbare
manier te installeren. De lay-out wordt dan perfect aan uw
tuin aangepast – waarbij ook rekening wordt gehouden
met de topografie, hellingen, hindernissen en afzonderlijke
werkgebieden.

HUSQVARNA CARE™

MEER DAN
GEWOON
EIGENAAR

Als u uw Automower® zelf wilt installeren – wat vrij eenvoudig
is zodra u over de basiskennis beschikt – kunt u met behulp
van de instructievideo's van Husqvarna op YouTube de klus
zelf klaren.

Storingsvrije prestaties. Of het nu is om gazon te onderhouden of bomen te
snoeien, alle buitenproducten van Husqvarna zijn ontworpen om veilig en
betrouwbaar te worden gebruikt en om u te helpen fantastische ervaringen
vorm te geven. En elke Husqvarna Dealer beschikt over de nodige knowhow en
speciale gereedschappen om die producten te repareren en te onderhouden,
zodat ze na elke tussenkomst weer als nieuw zijn. In Husqvarna Care™ hebben
we de diensten samengebracht die u meer betrouwbaarheid en totaal gemak
bieden. Wij noemen dit gemoedsrust volgens uw voorwaarden.

LEER MEER
OVER ONZE
HUSQVARNA CARE™DIENSTEN BIJ UW
HUSQVARNA
DEALER

WARRANTY PLUS

SERVICE PLUS

Husqvarna Automower® is nu verkrijgbaar met een
standaardgarantie van twee jaar. Voortaan kunt u die garantie drie
jaar uitbreiden, zodat u onbezorgd van uw gazon kunt genieten.

Welkom in de wereld van gemak. Met Service Plus geniet
u van het gemak dat wij nog eens drie jaar voor uw
machine zorgen.

	3 extra jaar – een totaal van 5 jaar garantie
	Gratis reparaties onder garantie
De uitbreiding van de garantieperiode is alleen geldig als u uw
product elk jaar bij een Husqvarna Dealer laat onderhouden.

BEKIJK DE PLAYLIST

'HOW TO INSTALL
HUSQVARNA
AUTOMOWER'

	Jaarlijkse service
	Winteropslag
	Reparaties inbegrepen in overeen
stemming met de Algemene Voorwaarden
	Set originele messen voor het seizoen

OVER HUSQVARNA
WERELDWIJD OP
YOUTUBE
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CHARGE
UP
Net als alle gereedschappen van Husqvarna
is ons accu-aanbod ontworpen om niet
alleen zo sterk, duurzaam en krachtig
mogelijk te zijn, maar ook gemakkelijk en
comfortabel voor de gebruiker.
Met behulp van de recentste accu
technologie werken de gereedschappen stil
en efficiënt met een maximale autonomie
en zonder rechtstreekse emissies. Dit is de
Husqvarna-kracht die u verwacht – en dit
op een gebruikersvriendelijker manier dan
ooit tevoren.

Eén laadbeurt – honderd verschillende
projecten. Met de Battery Solutions van
Husqvarna kunt u dezelfde accu voor een
hele reeks gereedschappen gebruiken en
intussen van constante krachtige prestaties
genieten.

EÉN ACCU

HOGE PRESTATIES

SPAARZAAMHEID

GEBRUIKERSVRIENDELIJK

Eén accusysteem voor het hele assortiment
betekent een maximale flexibiliteit en waarde.
Snel op te laden en nog sneller om tussen uw
producten om te wisselen.

Sterke, duurzame motoren, een laag totaal
gewicht en een slim ontwerp bieden u alle
prestaties en comfort die u nodig hebt – en ook
nog eens minder trillingen.

Onze accugereedschappen worden sneller dan
u denkt terugverdiend. En zodra dat gebeurd is,
bespaart u geld telkens wanneer u ze laadt.

Onze accugereedschappen zijn comfortabel en
gebruikersvriendelijk dankzij hun fantastische
gewichtsverdeling en hun lage gewicht. U hoeft
niet aan een startkoord te trekken en u hoeft zich
ook geen zorgen te maken over rondslingerende
kabels, waardoor u met één druk op een knop
voortaan nog meer plezier beleeft aan werken in
de tuin.
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MINDER LAWAAI, GEEN
DAMPEN

GEBRUIK IN ALLE
WEERSOMSTANDIGHEDEN

Onze accumotoren halen dezelfde prestaties
als benzinemotoren, maar dan zonder emissies
en benzine. Door het lage werkingsgeluid kunt u
ook vroeger beginnen werken en later ophouden
zonder dat u de buren stoort.

Alle accuproducten van de Husqvarna 300-500-serie
zijn geklasseerd als regenbestendige producten*

* Raadpleeg OM voor juiste informatie over de classificatie. De laders
mogen alleen binnenshuis worden gebruikt.
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WAT U
OOK NODIG
HEBT, WIJ
HEBBEN DE
OPLOSSING
Snoerloos gemak en minder lawaai. En bovendien geen
rechtstreekse emissies. En wanneer het op prestaties aankomt,
hoeven accumachines tegenwoordig niet meer onder te doen voor
hun tegenhangers die op benzine werken.

PROFESSIONEEL

Het assortiment omvat alles van kleine en gebruikersvriendelijke
machines voor gewone huishoudelijke taken tot heavy duty
professionele uitrustingen met een uitstekende verhouding
vermogen-gewicht.

GEVORDERD

GEMAKKELIJK

Voltijds heavy duty gebruik.

Middelgrote tot grote tuinprojecten.

Gemakkelijker kleinschalige tuinprojecten.

De meest geavanceerde accuproducten van het accu-assortiment
van Husqvarna werden ontwikkeld met het oog op lange en zware
werkdagen. De producten zijn duurzaam en stevig, zijn bestand tegen
zwaar professioneel gebruik en beschikken over een vermogen dat
minstens even hoog ligt als hun tegenhangers die met benzine werken.

Voor geavanceerde taken, het maaien van grotere tuinen of het snoeien
van stevige takken adviseren we de Husqvarna accuproducten. Deze
zijn uitgerust met technische oplossingen en voordelen die erop gericht
zijn om uw werk telkens opnieuw te verlichten.

Voor snelle en gemakkelijke taken en voor een maximaal gemak
bevelen we het gebruik van Husqvarna accuproducten aan. Deze
gebruikersvriendelijke producten zijn gericht op een eenvoudige
hantering zonder dat u daarvoor met lagere prestaties vrede
moet nemen.

Duurzaamheid van professioneel niveau

Dus wat uw behoeften en eisen ook zijn, u kunt altijd bij Husqvarna
terecht voor een accuoplossing.

Weersbestendig (IPX4)
Technische voordelen

Technische voordelen

Professionele prestaties

Gevorderde prestaties

Goede prestaties

Uitstekende autonomie

Grote autonomie

Behoorlijke autonomie

Eén accusysteem

Eén accusysteem

Eén accusysteem

Snelle start

Snelle start

Snelle start

Gebruikersvriendelijk

Gebruikersvriendelijk

Gebruikersvriendelijk

Onderhoudsvrije motor

Onderhoudsvrije motor

Onderhoudsvrije motor

COMBINATIE VOOR
PROFESSIONEEL
GEBRUIK

EÉN ACCUSYSTEEM
VOOR ALLE MODELLEN

Voor professioneel gebruik en lange
werkperioden biedt de backpackaccu
of de accu's samen met de FLEXIaccuriem prestaties voor een langere
tijd. U kunt hierbij vertrouwen op een
systeem met één of twee Husqvarna
BLi300-accu's.

De accuproducten van Husqvarna draaien rond flexibiliteit.
Deze flexibiliteit biedt u verschillende opties. De Husqvarna
accu’s passen op al onze accumachines. Hierdoor haal je
steeds het beste uit jouw machine. Laden gaat uitermate
snel, waardoor u de accu na een korte onderbreking weer
volop kunt gebruiken.
22

COMBINATIE VOOR
GEVORDERD GEBRUIK

COMBINATIE VOOR
GEMAKKELIJK GEBRUIK

Wanneer het op vermogen voor geavanceerd
gebruik aankomt, bevelen we het gebruik van
BLi200/100-accu's aan die in het product zijn
te plaatsen of met een FLEXI batterijgordel, met
een draag- of een adapterset. Gebruik voor snel
laden de QC330-lader van Husqvarna.

Voor minder frequent gebruik thuis of in
uw tuin kunt u kiezen voor de Husqvarna
BLi30/20/10 met een grote autonomie in een
slank en gebruikersvriendelijk pakket samen
met de standaard Husqvarna QC-lader.
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PROFESSIONEEL
Professionals die hun machines fulltime gebruiken of gebruikers die hun uitrustingen voor
zware taken inzetten, kiezen het beste voor producten uit onze Professionalserie. U beschikt
hierbij over het professionele vermogen vergelijkbaar met een krachtige benzinemotor, die
waterbestendig is, geen uitlaatgassen uitstoot en minder trilt. Voor langere werkperioden
met minder rusttijden adviseren we ofwel een backpackaccu of vermogen via één of
twee Husqvarna BLi300-accu's die tot 1.500 laadcycli aan kunnen, in combinatie met een
QC500-lader.
Lees meer over laad- en werktijden op pagina 32.

NIEUW

HAAL DE HUSQVARNA
CONNECT-APP IN HUIS!

Download de app
en ontvang meer
informatie over de
producten.

NIEUW

HUSQVARNA 540i XP®
Een krachtige accukettingzaag, die vergelijkbaar
is met een professioneel exemplaar van 40 cc
op benzine wanneer hij met een BLi300-accu is
uitgerust. Het ideale gereedschap om kleine en
middelgrote bomen te verwijderen. Mogelijkheid
om met de Husqvarna Fleet Services™-app het
gebruik, de behoefte aan service en de locatie op
te volgen. Weersbestendig (IPX4).
Lengte zaagblad 36-40 cm. 2,9 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 24 m/s. savE™ voor maximale
autonomie.

HUSQVARNA T540i XP®
Onze krachtigste accukettingzaag met
handgreep bovenaan, die vergelijkbaar is met
een professioneel exemplaar van 40 cc op
benzine wanneer hij met een BLi300-accu
is uitgerust. Uitstekende ergonomie, hoge
kettingsnelheid en laag gewicht. Mogelijkheid
om met de Husqvarna Fleet Services™-app het
gebruik, de behoefte aan service en de locatie op
te volgen. Weersbestendig (IPX4).
Lengte zaagblad 36-40 cm. 2,5 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 24 m/s. savE™ voor maximale
autonomie.

HUSQVARNA 535i XP®
Lichte efficiënte kettingzaag met handgreep
achteraan, perfect voor aannemers, houthakkers
en andere vakmensen. Krachtige zaag zonder
rechtstreekse emissies. Lage trillingsniveaus.
Weersbestendig (IPX4).
Lengte zaagblad 36 cm. 2,6 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 20 m/s. savE™ voor maximale
autonomie.

HUSQVARNA T535i XP®
Lichte krachtige kettingzaag met
handgreep bovenaan, speciaal ontworpen
voor boomverzorgingsspecialisten. Zeer
gebruikersvriendelijk, met een hoge
kettingsnelheid, lage trillingen en zonder
rechtstreekse emissies. Weersbestendig (IPX4).
Lengte zaagblad 30 cm. 2,4 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 20 m/s. savE™ voor maximale
autonomie.

HUSQVARNA 520iHD70
Zeer stille en bijzonder efficiënte
accuheggenschaar met uitstekende
ergonomie. 70 cm dubbelzijdig zaagblad
en gebruikersvriendelijke handgreep die in
meerdere posities kan worden geplaatst. Geen
rechtstreekse emissies, laag geluid en lage
trillingen staan garant voor de best mogelijke
werkomstandigheden. Weersbestendig (IPX4).
3,9 kg excl. accu. 4.000 zaagbewerkingen/
min. Zaagblad 70 cm. Handgreep met meerdere
posities en savE™ voor maximale autonomie.

HUSQVARNA 520iHD60
Zeer stille en bijzonder efficiënte
accuheggenschaar met uitstekende
ergonomie. 60 cm dubbelzijdig zaagblad
en gebruikersvriendelijke handgreep die in
meerdere posities kan worden geplaatst. Geen
rechtstreekse emissies, laag geluid en lage
trillingen staan garant voor de best mogelijke
werkomstandigheden. Weersbestendig (IPX4).
3,8 kg excl. accu. 4.000 zaagbewegingen/min.
Zaagblad 60 cm. Handgreep met meerdere
posities en savE™ voor maximale autonomie.

HUSQVARNA 520iHT4
Accustokheggenschaar met een uniek ontwerp
en tot 4,5 m bereik. Snijd op een comfortabele
manier dankzij de instelbare schaarstandhoek.
Geen rechtstreekse emissies en stille werking
voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen.
5,5 kg excl. accu. 4.000 zaagbewerkingen/min.
Zaagblad 55 cm. Vervoermodus en savE™ voor
maximale autonomie.

HUSQVARNA 520iHE3
Bijzonder efficiënte stokheggenschaar met
bereik van 3,5 m. Gemakkelijke instelling van
de snijkophoek en spaarmodus savE™. Geen
rechtstreekse emissies, laag geluid en lage
trillingen staan garant voor de best mogelijke
werkomstandigheden. Weersbestendig (IPX4).
4,15 kg excl. accu. 4.000 zaagbewerkingen/min.
Zaagblad 55 cm. Vervoermodus en savE™ voor
maximale autonomie.

HUSQVARNA K 535i
Krachtige accu doorslijper met uitstekend
vermogen die de nodige flexibiliteit biedt voor
lichtere betonwerkzaamheden. Ergonomisch en
licht en ideaal voor tuinaanleggers, tegelleggers
en dakwerkers. Dankzij het lage trillingsniveau en
de centrale opstelling van het mes kunt u rekenen
op een superieure zaagcontrole in vergelijking
met conventionele haakse slijpmachines.
Weersbestendig (IPX4).
Mesdiameter 230 mm. Gewicht 3,5 kg.
Zaagdiepte 76 mm.

HUSQVARNA 530iPT5
Een stevige stokzaag met een telescopische buis
voor maximaal bereik. Licht en krachtig zonder
rechtstreekse emissies. Lage trillingsniveaus.
Weersbestendig (IPX4).
Lengte zaagblad 25-30 cm. 5,0 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 20 m/s. Lengte 400 cm.
Telescopische buis en savE™ voor maximale
autonomie.

HUSQVARNA 530iP4
Stevige stokzaag voor efficiënte boomverzorging.
Licht en goed gebalanceerd, met hoge
kettingsnelheid. Weersbestendig (IPX4).
Lengte zaagblad 25-30 cm. 3,4 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 20 m/s. Lengte 250 cm.
savE™ voor maximale autonomie.

HUSQVARNA 530iPX
Voor voltijdse of deeltijdse
bosbouwwerkzaamheden zoals ruimen van
bossen en snoeien van bomen. Hoge prestaties
en laag gewicht, zeer lage bedrijfskosten.
Samen met backpackharnas te gebruiken
voor ruimwerkzaamheden in het bos.
Weersbestendig (IPX4).
Lengte zaagblad 25-30 cm. 3,1 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 20 m/s. Lengte 180 cm.
savE™ voor maximale autonomie.

HUSQVARNA 520iLX
Krachtige trimmer met beugelhandgreep en in
2 richtingen draaiende trimmerkop. Grasmes als
accessoire verkrijgbaar. Weersbestendig (IPX4).
3,0 kg excl. accu. 40 cm maaidiameter.
Aanpasbare handgreep en savE™ voor maximale
autonomie. T25B trimmerkop.

HUSQVARNA 530iBX
Zeer krachtige en stille accublazer, te gebruiken
met backpackaccu's of FLEXI batterijgordel.
Goede gewichtsverdeling en laag gewicht
met het oog op lange shifts. Heupkussen
inbegrepen voor gebruik met backpackaccu.
Weersbestendig (IPX4).
16 N. 77,6 dB(A). 14,1 m³/min. 56,2 m/s.
2,9 kg excl. accu. Cruisecontrol en boostmodus
voor maximale autonomie.

HUSQVARNA 525iB
Deze lichte en krachtige blazer beschikt over
een goede gewichtsverdeling en biedt daardoor
extra comfort tijdens lange shifts. Stil dankzij het
ontwerp van de ventilator en de Li-ionaccu. Enkel
harnas inbegrepen. Weersbestendig (IPX4).
14,5 N. 82 dB(A) 13,3 m³/min. 56 m/s.
2,4 kg excl. accu. Cruisecontrol en boostmodus
voor maximale autonomie.

HUSQVARNA 550iBTX
Krachtige en ergonomische backpackaccublazer
met indrukwekkende blaaskracht (21 N). De trilen geluidsniveaus zijn uiterst laag, waardoor u met
dit toestel ook in openbare ruimten kunt werken –
en aangezien de blazer weersbestendig is, kunt
u niet alleen flexibeler, maar ook productiever
werken. Weersbestendig (IPX4).
21 N. 73 dB(A). 15,6 m³/min. 66 m/s.
6,3 kg excl. accu. Cruisecontrol en boostmodus
voor maximale autonomie.

HUSQVARNA 535iRXT
Stevige en krachtige accubosmaaier. Licht en
goed gebalanceerd met antitrillingsdempers.
ErgoFeed™ trimmerkop voert de trimmerdraad
toe met een eenvoudige druk op een knop.
Weersbestendig (IPX4) en Bluetooth®connectiviteit.
4,9 kg excl. accu. 45 cm maaidiameter.
Aanpasbare handgreep en modus met 3
snelheden voor maximale autonomie. E35B
trimmerkop, grasmes met 3 tanden en Balance
XB-harnas.

HUSQVARNA 535iRX
Stevige en krachtige accubosmaaier. Licht en
goed gebalanceerd met antitrillingsdempers.
Weersbestendig (IPX4).
4,9 kg excl. accu. 45 cm maaidiameter.
Aanpasbare handgreep en modus met 3
snelheden voor maximale autonomie. T35
trimmerkop, grasmes met 3 tanden en Duo
Balance 55-harnas.

HUSQVARNA 535iFR
Stevige en krachtige accubosmaaier voor
frequent gebruik op gras, struiken en licht
ruimwerk in het bos. Licht en goed gebalanceerd.
Weersbestendig (IPX4) en Bluetooth®connectiviteit.
4,5 kg excl. accu. 45 cm maaidiameter.
Aanpasbare handgreep en modus met 3
snelheden voor maximale autonomie. T35
trimmerkop, grasmes met 3 tanden, Scarlett
zaagblad en Duo Balance 55-harnas.

HUSQVARNA 520iRX
Krachtige bosmaaier met uitstekende ergonomie
en in 2 richtingen draaiende trimmerkop.
Grasmes inbegrepen voor lastiger grasvlakten.
Weersbestendig (IPX4).
3,8 kg excl. accu. 40 cm maaidiameter. savE™ voor
maximale autonomie. Hoge handgreep, T25B
trimmerkop, grasmes met 3 tanden en Balance
35 B-harnas.

HUSQVARNA LC 551iV
Zelfrijdende stevige snoerloze accugrasmaaier
met een breed maaidek en variabele snelheid.
Voor vakmensen die op zoek zijn naar een
geruisloos werkende grasmaaier met lage
bedrijfskosten die weinig onderhoud vraagt.
Uitgebreide autonomie door de dubbele
accusleuven voor integrale BLi-accu's en
backpack-accuaansluiting (accessoire).
Opvanging/BioClip®/achteruitwerping.
Maaibreedte 51 cm. Maaihoogte 26–74 mm.
Zelfrijdend, variabele snelheid.

HUSQVARNA LB 548i
Stevige snoerloze accugrasmaaier met een 48
cm breed mulching maaidek. Voor vakmensen
die op zoek zijn naar een geruisloos werkende
grasmaaier met lage bedrijfskosten die weinig
onderhoud vraagt. Uitgebreide autonomie door
de dubbele accusleuven voor integrale BLi-accu's
en backpack-accuaansluiting (accessoire).
BioClip®. Maaibreedte 48 cm.
Maaihoogte 30-60 mm. Duwmodel.

HUSQVARNA LB 448i
Stevige snoerloze accugrasmaaier met een 48
cm breed mulching maaidek. Voor vakmensen
die op zoek zijn naar een geruisloos werkende
grasmaaier met lage bedrijfskosten die weinig
onderhoud vraagt. Langere werkingstijd
dankzij de dubbele accusleuven voor integrale
BLi-accu's.
BioClip®. Maaibreedte 48 cm.
Maaihoogte 30-60 mm. Duwmodel.

HUSQVARNA LB 442i
Stevige snoerloze accugrasmaaier met een
42 cm breed mulching maaidek. Voor vakmensen
die op zoek zijn naar een geruisloos werkende
grasmaaier met lage bedrijfskosten die weinig
onderhoud vraagt. Langere werkingstijd
dankzij de dubbele accusleuven voor integrale
BLi-accu's.
BioClip®. Maaibreedte 42 cm.
Maaihoogte 35-55 mm. Duwmodel.
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GEVORDERD

VIND MET ONZE ACCUADVISEUR DE JUISTE
GEREEDSCHAPPEN OP
HUSQVARNA.COM/
BATTERYADVISOR

Voor gazon- en tuinwerkers die hun machines voor zwaardere taken inzetten. Voor minder
frequent gebruik, maar zonder compromissen op het vlak van vermogen of prestaties. Voor
uw draagbare uitrusting kunt u altijd extra accu's in de FLEXI batterijgordel meenemen. En met
de Husqvarna Connect-app behoudt u altijd een uitstekend overzicht op uw uitrusting.
Lees meer over laad- en werktijden op pagina 32.

HUSQVARNA 340i
Veelzijdige kettingzaag met fantastische
zaagcapaciteit voor allroundgebruik. Ideaal voor
het vellen, snoeien en zagen van brandhout
of timmerwerk. Ketting opspannen zonder
gereedschappen of standaard. BLi30 of BLi300
accu's leveren maximale prestaties.
Lengte zaagblad 36 cm. 2,8 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 20 m/s. savE™ voor maximale
autonomie.

HUSQVARNA 330i
Voor timmerlui, terreinonderhoudsspecialisten,
tuiniers en andere veeleisende gebruikers. Model
waarvoor u geen gereedschappen nodig hebt,
licht en zeer gemakkelijk te gebruiken met gelijk
welke BLi-accu.
Lengte zaagblad 30 cm. 2,7 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 15 m/s. savE™ voor maximale
autonomie.

HUSQVARNA 315iC
Perfect gebalanceerde trimmer voor veeleisende
gebruikers. Krachtig, maar stil dankzij de
Li-iontechnologie. Beugelhandgreep en
gebogen steel.
2,85 kg excl. accu. 33 cm maaidiameter.
Aanpasbare handgreep en savE™ voor maximale
autonomie. T25B trimmerkop.

HUSQVARNA 340iBT
Krachtige, gebalanceerde en ergonomische
backpack accublazer met indrukwekkende
blaaskracht. Toonaangevende lage geluidsen trillingsniveaus. Automatische omschakeling
tussen twee accu's.
17 N. 13,7 m³/min. 60 m/s. 6,3 kg excl. accu.

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lichte blazer met cruisecontrol, instant
startfunctie en boostpowermodus.
Gebruikersvriendelijk en stil dankzij de
Li-iontechnologie.
13 N. 81 dB(A). 12,4 m³/min. 54 m/s.
2,4 kg excl. accu. Cruisecontrol en boostmodus
voor maximale autonomie.

HUSQVARNA LC 353iVX / LC 353iV
Zelfrijdende accugrasmaaimachine met
digitale snelheidsregeling en uitstekende
bedieningselementen voor totaal overzicht,
ontworpen voor comfortabel en efficiënt
maaien met minimaal onderhoud. Bluetooth®connectiviteit. Dubbele accusleuven voor
integrale BLi-accu's zorgen voor extra autonomie.
Opvang/BioClip®/achteruitworp. Maaibreedte
53 cm. Maaihoogte 20-75 mm. Zelfrijdend,
variabele snelheid/achterwielaandrijving.

EÉN PRODUCT,
MEERDERE TAKEN
De Husqvarna 325iLK is een van de meest
veelzijdige producten ooit, zonder compromissen op
het vlak van prestaties of gebruikersvriendelijkheid.
U kunt hiermee niet alleen uw gazon trimmen,
maar het hele jaar door vrijwel alle taken in uw tuin
uitvoeren.

HUSQVARNA LC 347iVX / LC 347iV
Zelfrijdende accugrasmaaimachine met
digitale snelheidsregeling en uitstekende
bedieningselementen voor totaal overzicht,
ontworpen voor comfortabel en efficiënt
maaien met minimaal onderhoud. Bluetooth®connectiviteit. Dubbele accusleuven voor
integrale BLi-accu's zorgen voor extra autonomie.
Opvang/BioClip®/achteruitworp. Maaibreedte
47 cm. Maaihoogte 20-75 mm. Zelfrijdend,
variabele snelheid/achterwielaandrijving.

HUSQVARNA 325iLK
Uitzonderlijk veelzijdige, krachtige combi-machine voor veeleisende gebruikers,
Compatibel met een hele reeks professionele opzetstukken van Husqvarna. Intuïtieve interface.
3,8 kg excl. accu. 42 cm maaidiameter. Aanpasbare handgreep en savE™ voor maximale autonomie. T35 trimmerkop.

HUSQVARNA PA1100
OPZETSTUK VOOR STOKZAAG

HUSQVARNA PAX1100
OPZETSTUK VOOR STOKZAAG

HUSQVARNA ECA850
OPZETSTUK VOOR GRASKANTENSTEKER

HUSQVARNA ESA850
OPZETSTUK VOOR GRASKANTENSTEKER

HUSQVARNA BR600
OPZETSTUK VOOR BORSTEL

HUSQVARNA SR600-2
OPZETSTUK VOOR VEGER

HUSQVARNA CA230
OPZETSTUK VOOR CULTIVATOR

HUSQVARNA DT600
OPZETSTUK VOOR VERTICUTEERDER

HUSQVARNA HA860
OPZETSTUK VOOR STOKHEGGENSCHAAR

HUSQVARNA BCA 850
OPZETSTUK VOOR BOSMAAIER

HUSQVARNA RA850
OPZETSTUK VOOR ONKRUIDSNOEIER

HUSQVARNA BA101
OPZETSTUK VOOR BLAZER

UITSTEKENDE MAAIRESULTATEN
ZONDER SNOER OF BENZINE
Grasmaaiers op accu van Husqvarna zijn stil, gebruikersvriendelijk en
doeltreffend. Dit geldt voor het volledige assortiment; ongeacht of u
kiest voor een maaier uit het loopmaaieraanbod of onze Automower®
robotmaaier, waarvan sommige modellen nu verkrijgbaar zijn met alle
wielen aangedreven, die hellingen tot 70 % de baas kunnen.
Lees meer over onze robotmaaiers vanaf pagina 2.
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ACCUMACHINES VOOR THUIS
De accumachines voor thuisgebruik bestaan uit een sterk assortiment Husqvarnaproducten
ontworpen voor gebruik voor de alledaagse eenvoudige taken of seizoensgebonden
werk in de tuin. De producten werken stil en zijn gebruikers- en startvriendelijk en toch
verbazingwekkend krachtig. Bovendien vereisen ze weinig onderhoud. BLi 20- of BLi
10-accu's, in combinatie met een QC80-lader, bieden voldoende autonomie om de klus
te klaren.
Lees meer over laad- en werktijden op pagina 32.

HUSQVARNA 120i
Lichte, gebruikersvriendelijke zaag met
Li-ionaccu. Snoerloos, gemakkelijk te starten en
voorzien van een intuïtief toetsenpaneel.
Lengte zaagblad 30 cm. 2,9 kg excl. accu.
Kettingsnelheid 11,5 m/s. savE™ voor maximale
autonomie.

HUSQVARNA 115iL
Lichte, gebruiksvriendelijke en startvriendelijke
trimmer voor huishoudelijk gebruik. Werkt stil.
Fantastisch om gazonranden mee te trimmen.
3,4 kg excl. accu. 33 cm maaidiameter.
Telescopische steel, instelbare handgreep
en savE™ voor maximale autonomie. T25B
trimmerkop.

HUSQVARNA 115iHD45
Ideaal voor kleine tot middelgrote heggen. Licht
en gebruikersvriendelijk. De Li-iontechnologie
helpt de geluidsniveaus drastisch te verlagen.
3,2 kg excl. accu. 3.000 knipbewegingen/min.
45 cm. savE™ voor maximale autonomie.

HUSQVARNA 120iB
Lichte, gebruikersvriendelijke en stille accublazer
voor kleine en middelgrote tuinen. Gemakkelijk
startgedrag, snel acceleratievermogen, laag
gewicht en drie modi voor flexibele werking.
10 N. 10,5 m³/min. 46 m/s. 2 kg excl. accu.

NIEUW

HUSQVARNA LC 247iX / LC 247i
Accumaaier ontworpen voor efficiënt maaien met
minimaal onderhoud. Bluetooth®-connectiviteit.
Dubbele accusleuven voor integrale BLi-accu's
zorgen voor extra autonomie.
Opvang/BioClip®/achteruitworp. Maaibreedte
47 cm. Maaihoogte 20–75 mm.
Duwmodel.

HUSQVARNA LC 141iV
Zelfrijdende maaier met variabele snelheid, voor
thuisgebruik. Met accuaandrijving – geen gedoe
met vloeibare brandstof of snoeren. Fantastische
manoeuvreerbaarheid dankzij compact maaidek.
Opvang/BioClip®/achteruitworp. Maaibreedte
41 cm. Maaihoogte 25–75 mm. Zelfrijdende
maaier met achterwielaandrijving, variabele
snelheid.

HUSQVARNA LB 146i
Gebruikersvriendelijke grasmaaier met dubbele
accuaandrijving voor maaien van kleine tot
middelgrote gazons. Geen vloeibare brandstof
of snoeren nodig. Gemakkelijk te starten.
Geoptimaliseerd mes voor mulchen en grote
manoeuvreerbaarheid dankzij licht plastic dek.
BioClip®. Maaibreedte 46 cm.
Maaihoogte 35-70 mm. Duwmodel.

HUSQVARNA 120iTK4
Stokzaag/heggenschaar met behoorlijke
zaagcapaciteit en zonder rechtstreekse emissies.
Laag trillingsniveau. De telescopische buis
zorgt voor een bereik tot 4 m. Kan in twee delen
worden uiteen gehaald voor gemakkelijk vervoer.
savE™ voor maximale autonomie.
Stokzaag: Lengte zaagblad 25 cm. 4,1 kg excl.
accu. Telescopische buis.
Heggenschaar. 4,65 kg excl. accu. 2.800
zaagbewerkingen/min. Zaagblad 50 cm.

NIEUW

HUSQVARNA LC 141i
Gebruikersvriendelijke accugrasmaaier voor
huishoudelijk gebruik. Geen vloeibare brandstof
of snoeren nodig. Gemakkelijk te starten.
Fantastische manoeuvreerbaarheid dankzij
compact maaidek.
Opvanging/BioClip®/achteruitwerping.
Maaibreedte 41 cm. Maaihoogte 25–75 mm.
Duwmodel.

HUSQVARNA S138i
Een betrouwbare en lichte snoerloze door twee
accu's aangedreven 2-in-1 verticuteermachine
waarvan de messen gemakkelijk kunnen worden
verwisseld (moshark/verticuteermachine).
Door het compacte design en de opvouwbare
handgreep kan dit model gemakkelijk worden
vervoerd en opgeslagen.
Maaibreedte 37,5 cm. Werkdiepte − 8
mm – + 5 mm.
Duwmodel.

HUSQVARNA LC 137i
Gebruikersvriendelijke accugrasmaaier voor
huishoudelijk gebruik. Geen vloeibare brandstof
of snoeren nodig. Gemakkelijk te starten.
Fantastische manoeuvreerbaarheid dankzij
compact maaidek.
Opvanging/BioClip®/achteruitwerping.
Maaibreedte 37 cm. Maaihoogte 25–75 mm.
Duwmodel.

HAAL DE HUSQVARNA
CONNECT-APP
IN HUIS!

Download de app
en ontvang meer
informatie over de
producten.

DE HUSQVARNA CONNECT-APP

ALLES WAT U NODIG
HEBT, WANNEER U HET
NODIG HEBT
De Husqvarna Connect-app is een gratis digitaal gereedschapsschuurtje voor uw uitrusting, waarmee
uw werk buiten en hantering van machines gemakkelijker, efficiënter en lonender worden dan ooit
tevoren. De app bevat gebruikersgidsen voor een vlottere start en onderhoud, tips voor het oplossen
van problemen en 'how-to'-gidsen, productspecifieke lijsten voor reserveonderdelen en een
dealerzoekfunctie met adressen, contactinformatie en openingsuren.
Met producten die uitgerust zijn met Bluetooth-connectiviteit beschikt u ook over extra functies zoals
statistieken over de autonomie, de laadstatus, de mogelijkheid om het toestel te vergrendelen, van op
afstand meldingen in realtime ontvangen voor onderhoud en opsporen van oorzaken van problemen enz.
(*) Husqvarna Connect is gepland om medio 2021 beschikbaar te worden in alle taalgebieden van de Benelux.
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COMPLETEER UW MACHINES
MET HET OOG OP MAXIMALE
PRESTATIES

LI-ION BACKPACKACCU'S
Backpackaccu's van Husqvarna
worden ontwikkeld voor
professioneel gebruik en zijn
ontworpen om ook intensief
te kunnen worden gebruikt.
Dankzij de hoge capaciteit en de
comfortabele harnassen kunt u
hiermee de hele dag door op een
efficiënte manier werken.

HAAL DE HUSQVARNA
CONNECT-APP IN HUIS!
HUSQVARNA BLi550X
Backpackaccu met hoge capaciteit, zodat u
uw werk minder vaak moet onderbreken en u
efficiënter kunt werken. Tal van instelopties en
brede banden met kussens en heupriem. 15,6 Ah.
562 Wh. 7,1 kg.

HUSQVARNA BLi950X
Backpackaccu met vermogen en optimale
prestaties voor langere duur, zodat u uw werk
minder vaak moet onderbreken en u efficiënter
kunt werken. Uitstekend comfort dankzij de brede
banden met kussens en de heupriem. 31,1 Ah.
1.120 Wh. 8,5 kg.

Download de app
en ontvang meer
informatie over de
producten.

NIEUW

LI-IONACCU'S

DRAAGSET
Waarmee u reserveaccu's of accessoires aan uw
gordel kunt dragen.

In dit assortiment vindt u
ongetwijfeld de ingebouwde
accu van Husqvarna die u nodig
hebt – ongeacht of u op zoek
bent naar een accu die de hele
dag door een hoge capaciteit
biedt voor professioneel
gebruik of een lichte accu die
werd ontwikkeld voor minder
intensief werk.

AANSLUITSET
Voor aansluiting van de Husqvarna 530iBX.
Voorzien van een BLi-accusleuf voor aansluiting
op producten van Husqvarna. Kan ook worden
gebruikt om reserveaccu's en accessoires
te dragen.

ADAPTERSET
Voorzien van een BLi-accusleuf voor aansluiting
op producten van Husqvarna. Kan ook worden
gebruikt om reserveaccu's en accessoires
te dragen.

HUSQVARNA BLi200X
Accu voor professioneel of deeltijds gebruik.
Geoptimaliseerd met uitstekende verhouding
vermogen-gewicht voor lastige toepassingen.
Voorzien van een indicator met 4 leds, kan in
alle weersomstandigheden worden ingezet en
beschikt over uitstekende koeling. Kan tot 1.500
keer worden opgeladen. 5,2 Ah. 187 Wh. 1,3 kg.

HUSQVARNA BLi300
Accu voor professioneel of deeltijds gebruik.
Biedt uitstekende autonomie en zeer gunstige
verhouding capaciteit-gewicht. Voorzien
van een indicator met 4 leds, kan in alle
weersomstandigheden worden ingezet en
beschikt over uitstekende koeling. Kan tot 1.500
keer worden opgeladen. 9,4 Ah. 338 Wh. 1,9 kg.

HUSQVARNA BLi200/100
Accu voor professioneel of deeltijds gebruik.
Goede autonomie in een smal pakket. Voorzien
van een indicator met 4 leds, kan in alle
weersomstandigheden worden ingezet en
beschikt over uitstekende koeling. Kan tot 1.500
keer worden opgeladen. 5,2/2,6 Ah. 187/94 Wh.
1,3/0,8 kg.

NIEUW

HUSQVARNA BACKPACK ACCUHARNAS
Wanneer u met meerdere backpack accu's
werkt, kunt u met een persoonlijk harnas accu's
gemakkelijk losmaken en vervangen terwijl
uw harnas perfect blijft zitten zonder dat u het
opnieuw hoeft aan te passen.

HUSQVARNA HEUPKUSSEN
Aanvulling voor het backpackaccuharnas in
combinatie met accubosmaaiers en accublazers.
Voor een comfortabelere en relaxte werkpositie.

HUSQVARNA ACCUTAS
Houdt accu's warm tijdens de winter en koel
tijdens de zomer. Vangt schokken doeltreffend op
en biedt bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Kan worden gebruikt voor BLi10/BLi20/BLi200/
BLi200X/BLi100.

DEMPERMONDSTUK
Mondstuk met ingebouwde geluiddemper,
waardoor de bediening nog aangenamer wordt
voor gebruiker en omgeving. Geschikt voor alle
accublazers.

PLAT MONDSTUK VOOR BLAZER
Vergroot bereik. Met het stevige metalen voorste
gedeelte kunt u over de grond schrapen om natte
bladeren of afval op te rapen. Geschikt voor alle
accublazers.
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HUSQVARNA 40-B140/70
Krachtige accu's voor occasioneel gebruik. Grote
autonomie in een smal pakket. Beschikt over een
efficiënt koelsysteem en een laadindicator met 3
leds. Kan tot 600 keer worden opgeladen. 4/2 Ah.
144/72 Wh. 1,2/0,8 kg.

HUSQVARNA QC500
Zeer snel laden voor professioneel of
consumenten gebruik staat bij meerdere
producten. 50 % sneller dan QC330 met BLi300,
BLi550X en BLi950X. Actieve accukoeling,
statusindicator met 2 leds en hoog vermogen.
500 W. 100–240 V AC. 1,5 kg.

HUSQVARNA QC330
Snellader voor professioneel of deeltijds gebruik.
Met actieve accukoeling en statusindicator met 2
leds. 330 W. 100–240 V AC. 1,3 kg.

HUSQVARNA QC80F
Terreinlader voor laden via 12 V-aansluiting
in auto/vrachtwagen tijdens transport. Voor
professioneel of deeltijds gebruik. 80 W. 0,6 kg.

HUSQVARNA VI600F SPANNINGSOMVORMER
Maakt snel laden op het terrein mogelijk door
12 V DC uit gelijk welke loodzuuraccu om te zetten
in 220 V AC voor uw QC500, QC330 of QC80
laders. Voor professioneel of deeltijds gebruik.

HUSQVARNA ACCUDOOS
Doos voor veilig transport en opslag van accu's,
laders en andere accessoires van Husqvarna.
Klein, 400 × 300 × 160 mm, alleen dekselschuim.
Middelgroot, 400 × 300 × 210 mm, dekselschuim
en plastic inlaat, plaats voor 6 BLi 100/200
accu's of 4 BLi 100/200/300 accu's en
1 QC330/500-lader.

HANDGREEP VOOR BLAZER
Biedt u de mogelijkheid om de blazers met twee
handen te hanteren voor een comfortabeler
en relaxte werkpositie. Kan met of zonder het
heupkussen worden gebruikt.

HUSQVARNA BLi30
Accu voor deeltijds gebruik. Biedt een
uitstekende autonomie en extra vermogen voor
veeleisende toepassingen. Voorzien van een
indicator met 4 leds en beschikt over uitstekende
koeling. Kan tot 600 keer worden opgeladen. 7,5
Ah. 270 Wh. 1,9 kg.

LADERS
Acculaders van Husqvarna zijn
in tal van versies verkrijgbaar,
variërend van standaardladers
voor occasioneel gebruik tot
geavanceerde professionele
laders voor zeer snel laden.

31

HUSQVARNA QC250
Snellader voor deeltijds gebruik, ideaal voor Bli 10
en 20 en 30. Met een actief accukoelsysteem en
een gebruikersvriendelijk desktopontwerp.
250 W. 100–240 V AC. 0,7 kg.

HOE LANG LEVERT DE
ACCU STROOM?
De werkingsduur van een volledig geladen accu is afhankelijk van drie
variabelen: de capaciteit van de accu, de machine waarin de accu wordt
gebruikt en de aard van het werk (zwaar of licht). Deze grafiek geeft u een idee
van de werkingsduur die u mag verwachten van uw accugereedschap van
Husqvarna in verschillende situaties.
De laadtijd van een volledig lege accu is afhankelijk van de capaciteit van de
accu en de lader die u gebruikt. In veel gevallen is de laadtijd korter dan de
werkingstijd. Dit betekent dat u continu kunt blijven werken als u over twee
accu's beschikt – waarbij de ene accu wordt opgeladen terwijl u de andere voor
uw werk gebruikt.

LAADTIJD VOOR
VERSCHILLENDE
ACCU'S EN LADERS
LAADCYCLI
TOT

QC500

QC330

QC250

QC80/QC80F

LAADNIVEAU

LAADNIVEAU

LAADNIVEAU

LAADNIVEAU

PROFESSIONEEL
GEVORDERD
GEMAKKELIJK

BLi950X

1.500

1 u 40 min

2 u 20 min

3u

4 u 5 min

—

—

—

—

BLi550X

1.500

1u

1 u 25 min

1 u 40 min

2 u 5 min

—

—

—

—

BLi300

1.500

35 min

1u

55 min

1 u 20 min

1 u 5 min

1 u 30 min

4u

4 u 20 min

BLi200X
BLi200

1.500

30 min

50 min

30 min

50 min

35 min

55 min

2 u 25 min

2 u 40 min

BLi100

1.500

30 min

50 min

30 min

50 min

30 min

50 min

1 u 5 min

1 u 25 min

BLi30

600

30 min

50 min

45 min

1 u 5 min

1u

1 u 20 min

3 u 15 min

3 u 35 min

BLi20

600

25 min

40 min

25 min

40 min

30 min

45 min

1 u 50 min

2 u 10 min

40-B140

600

25 min

40 min

25 min

40 min

30 min

45 min

1 u 50 min

2 u 10 min

BLi10

600

25 min

40 min

25 min

40 min

25 min

40 min

50 min

1 u 10 min

Vereiste temperatuur voor het laden: min. 5 °C max. 40 °C

Beste optie
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WERKINGSTIJD MET ÉÉN
ACCULADING
TOEPASSING

PRODUCTNAAM

ACCU
BLi950X

BLi550X

BLi300

BLi200X

BLi200

TOEPASSING
BLi100

BLi30

BLi20

BLi10

KETTINGZAGEN
Take down/
verwijdering

Snoeien

Houthakken

Timmermanswerk

Lastige toepassingen

540i XP® ****
12 u

6u

3 u 30 min

17 u 30 min

9u

5 u 30 min

2u

2u

3u

3u

1u

3u

1 u 30 min

45 min

540i XP® ****
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i
120i
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i

1 u 30 min

4u

2u

1u

7 u 30 min

3u

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

3 u 45 min

Zagen, dakpannen

8 u 15 min

4 u 15 min

3u

1 u 30 min

3 u 30 min

1 u 45 min

45 min

1 u 15 min
1 u 15 min
45 min

30 min

30 min

1 u 15 min
—

1u
2u

35 min

35 min

35 min

35 min

3u
18 u 45 min

—

1 u 50 min
1 u 50 min
—

15 min

1u

30 min

35 min

—

Licht blaaswerk
30 min

15 min

3u
4 u 30 min

10 u 15 min

Zwaar blaaswerk

45 min

9 u 30 min
5 u 30 min

20 u 30 min

40 min

45 min

3u

3u

3u

3u
3u

K 535i

40 st.

20 st.

20 st.

K 535i

165 st.
—

85 st.

BLi550X

BLi300

BLi200X

BLi200

BLi100

BLi30

BLi20

BLi10

1 u 30 min

2 u 30 min

1 u 15 min

Maaien

4 u 30 min
4 u 30 min

—

K 535i

10 st.

6 st.

6 st.

Zagen, vloertegels,
7 mm

K 535i

240 st.

140 st.

140 st.

—

520iHT4
520iHE3
520iHD70
520iHD60
520iHT4
520iHE3
520iHD70
520iHD60
115iHD45

6u

3u

1 u 45 min

1u

1u

30 min

1 u 20 min

50 min

25 min

12 u 30 min

6 u 15 min

3 u 45 min

2u

1u

3u

1 u 30 min

50 min

7 u 30 min

4u

—

2u

1u

—

1 u 30 min

45 min

1u
—

30 min
—

—
35 min

—
20 min

—
20 min

—
n.v.t.

—
35 min

—
15 min

—
n.v.t.

1 u 45 min

45 min

35 min

15 min

15 min

10 min

30 min

15 min

5 min

2 u 40 min
1 u 45 min
—

1 u 20 min
50 min
—

45 min
—
55 min

25 min
—
30 min

25 min
—
30 min

15 min
—
20 min

40 min
—
45 min

20 min
—
20 min

10 min
—
15 min

3 u 30 min

1 u 45 min

1u

35 min

35 min

15 min

—

—

STOKZAGEN

550iBTX *
340iBT *****
530iBX **
525iB
320iB Mark II
120iB
550iBTX *
340iBT *****
530iBX **
525iB
320iB Mark II
120iB

4 u 40 min

2 u 20 min

1 u 20 min

LC 551iV ***
LB 548i ***
LB 448i
LB 442i
LC 353iVX
LC 353iV
LC 347iVX
LC 347iV
LC 247iX
LC 247i
LC 141iV
LC 141i
LC 137i
LB 146i

1 u 35 min
2 u 20 min

50 min
1 u 15 min

30 min
45 min
45 min
55 min

40 min
—

—

11 u 30 min

5 u 45 min

3 u 30 min

2u

2u

50 min

2 u 50 min

1 u 30 min

40 min

530iPX

8 u 15 min

4 u 15 min

2 u 30 min

1 u 20 min

1 u 20 min

40 min

2u

1u

30 min

15 min
25 min
25 min
35 min

n.v.t.

20 min

30 min

15 min

50 min
1 u 5 min

30 min

15 min

—

—

—

15 min
n.v.t.

25 min

1u
1 u 5 min
2 u 15 min
1u

30 min
35 min
1 u 15 min
30 min

25 min
40 min
—

30 min

—

—

20 min

1 u 55 min
n.v.t.

25 min
30 min
60 min
25 min

20 min
30 min
—

n.v.t.

25 min

—

Verticuteren

S138i

—

—

1u

n.v.t.

Aanbevolen accu
n.v.t. = waarden niet beschikbaar
bij het ter perse gaan.
— = niet aanbevolen

Ruimwerken

535iFR
535iRXT
535iRX
535iFR
535iRXT
535iRX
535iFR

3 u 20 min

1 u 35 min

1u

30 min

30 min

2 u 25 min

1 u 5 min

45 min

25 min

25 min

1 u 50 min

50 min

30 min

15 min

15 min

4 u 15 min

2u

1 u 15 min

40 min

40 min

2 u 50 min
3 u 45 min

1 u 20 min
1 u 45 min

50 min
1u

30 min
35 min

8 u 15 min

4 u 15 min

2 u 15 min

5 u 40 min
6u
5 u 30 min

2 u 50 min
3u
3u

1 u 40 min
1 u 45 min
—

De werkingstijden zijn maximale
waarden en stemmen overeen
met de werkingstijd met gebruik
van savE™: eigenlijk werk,
basisonderhoud en beweging/
klim nodig voor algemene
operaties.
De vermelde richtlijnen worden
louter ter informatie gegeven en
het is mogelijk dat ze niet overal
hetzelfde resultaat opleveren.

45 min

20 min

35 min

15 min

20 min

10 min

20 min

60 min

30 min

15 min

**Vereist backpackaccu/FLEXI
batterijgordel.

30 min
35 min

15 min
20 min

40 min
50 min

20 min
30 min

10 min
15 min

1 u 20 min

1 u 20 min

40 min

1 u 50 min

1u

30 min

***Vereist adapterplaat en
accuadapter voor gebruik met
backpackaccu.

50 min
1u
1 u 15 min

50 min
1u
1 u 15 min

30 min
30 min
40 min

1 u 15 min
1 u 25 min
—

45 min
50 min
1u

20 min
25 min
30 min

—

—

TRIMMERS

Vlot grasmaaien

20 min

50 min

VERTICUTEERDERS
530iPT5
530iP4
115iPT4

BOSMAAIERS

Lastig grasmaaien

40 min

45 min

Ruimwerken

Lastig grasmaaien

40 min

35 min

ZAAG VOOR RUIMWERKEN IN HET BOS

Lastig grasmaaien

2u

GRASMAAIERS

85 st.

—

Zagen, graniet,
70 mm

Snoeien

BLi950X

BLAZERS

1 u 45 min
2 u 15 min

4u

3u

Licht trimwerk

DOORSLIJPER
Zagen, betonnen
tuintegels, 40 mm

ACCU

HEGGENSCHAREN

T540i XP® ****
Boom snoeien

PRODUCTNAAM

*Vereist BLi backpackaccu's.

520iRX
520iLX
325iLK
315iC
520iRX
520iLX
325iLK
315iC
115iL
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****Volledige capaciteit alleen
haalbaar met BLi200X of BLi300.
*****Werkingstijd verwijst naar
het gebruik van 2 BLi-accu's.
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