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HUSQVARNA® ЕСЕН - ЗИМА 2022

Градинска и Горска
Техника Есен - Зима

2022

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna 120 Mark II - 14"
• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-евтина поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността
• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

Цена 399,00 лв.

от 455,90 лв.

38 cm³

1,4 kW/1,9 hp

35 cm

4,85 kg*
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Горивна помпа
Горивна помпа, 
проектирана за лесно 
стартиране. 

Клипс система на 
капака
Клипс системата на 
капака на цилиндъра 
спестява време при 
смяната на свещта и 
почистването.

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 130 - 14"

• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-евтина поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността
• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

38 cm³

1,5 kW/2 hp

14”-45 cm

4,7 kg*

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 135 MARK II - 14"

• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността
• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-евтина поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността
• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането
• Smart start® - намалява усилието при стартиране

38 cm³

1,6 kW/2.15  hp

14”-35 cm

4,7 kg*

Цена 459,00 лв.

Цена 579,00 лв.

от 526,50 лв.

от 613,20 лв.

МОТОРНИ ТРИОНИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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Air Injection™
Система за 
центробежно 
пречистване на 
въздуха, увеличаване 
на интервалите между 
почистванията на 
въздушния филтър и 
намаляване на 
износването.

X-Torq®
Осигурява ниска 
консумация на гориво и 
по малко вредни 
емисии. Отговаря на 
най-строгите 
изисквания за опазване 
на околната среда.

Комбиниран старт 
стоп ключ
Комбинираният ключ 
смукач/стоп улеснява 
стартирането и 
намалява вероятността 
за удавяне на 
двигателя.

LowVib®
Ефективни тампони, 
абсорбиращи 
вибрациите и щадящи 
ръцете на оператора.

Инерционна 
спирачка
Ефективна инерционна 
спирачка на веригата.

Лесно стартиране
Подкачващата горивна 
помпа улеснява 
стартирането.

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 435ΙΙ - 15"

• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, 
увеличава мощността

• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по - икономична 
поддръжка

• Бърз демонтаж на въздушния филтър - Лесно освобождаване при почистване и 
подмяна

• Странично монтиран обтегач на веригата

40,9 cm³

1,6 kW/2,2 hp

15”-38 cm

4,2 kg*

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 440 - 15"

• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, 
увеличава мощността

• Air Injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-икономична 
поддръжка

• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Комбиниран старт/стоп ключ - Увеличава ергономичността
• Бърз демонтаж на въздушния филтър - Лесно освобождаване при почистване и 

подмяна

40,9 cm³

1,8 kW/2,4 hp

15”-38 cm

4,4 kg*

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 445ΙΙ - 15"

• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии, увеличава мощността
• Air injection™ - Система за центробежно пречистване на въздуха, по-икономична поддръжка
• Smart Start® - Лесно стартиране
• Бърз демонтаж на въздушния филтър - Лесно освобождаване при почистване и подмяна
• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането

Цена 689,00 лв. Цена 719,00 лв.

Цена 769,00 лв.

от 725,50 лв. от 801,50 лв.

от 889,20 лв.

МОТОРНИ ТРИОНИ

45,7 cm³

2,1 kW/2,8 hp

15”-38 cm

4,9 kg*

*Тегло без гориво и режещо оборудване
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МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 545 MARK II-18”

• X-CUT™ верига и X-FORCE™ шина – уникална производителност
• Оптимизирани характеристики на софтуера на модула на запалване AutoTune™ и калибрирането на карбуратора 
• Повишен капацитет на охлаждане - чрез оптимизиран въздушен поток през двигателя 

50,1 cm³

2,7 kW/3,6 hp

18”-45 cm

5,3 kg*

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 365 X-TORQ-18”

• X-Torq® - Осигурява ниска консумация на гориво, увеличава мощността
• Air Injection™ - Ниски разходи за поддръжка
• Low Vib® - Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите
• Магнезиев картер - Осигурява дълъг експлоатационен живот

70,7 cm³

3,6 kW/4,8 hp

18”-45 cm

6,4 kg*

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 572 AUTOTUNE-18”

• 12% по-голям режещ капацитет
• Добро съотношение мощност-тегло, на 6.6 кг отговарят 4.3kW
• Охлаждащ капацитет до 20% повече в сравнение с предишните поколения Хускварна триони
• Оптимизирано филтриране 
• Air Injection филтрира 98% от праховите частици
• 10 пъти по-бърза настройка на горивно-въздушната смес

МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 560 AUTOTUNE-18”

• Бърз демонтаж на въздушния филтър - лесно освобождаване и монтиране на 
въздушния филтър при почистване.

• Колянов вал от три части - закален колянов вал от три части за максимална 
износоустойчивост при тежка работа.

• Air Injection центробежно пречистване на въздуха и намаляване на износването.
•  RevBoost™ Бързо ускорение, висока скорост на веригата и изключителна 

производителност.

59,8 cm³

3,5 kW/4,69 hp

18”- 45 cm

5,9 kg*

Цена 1.229,00 лв.

Цена 1.369,00 лв. Цена 1.499,00 лв.

Цена 1.818,00 лв.

от 1.321,50 лв.

от 1.458,50 лв. от 1.642,50 лв.

от 1.881,10 лв.

МОТОРНИ ТРИОНИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

По-широк отвор за изхвърляне 
на дървесината

Гайки фиксирани към 
капака

Въздушен филтър за 
най-тежките условия

Маркировка за 
поваляне

Леснодостъпен 
AutoTune™ модул

70,6 cm³

4,3 kW/5,8 hp

18”-45 cm

6,6 kg*

kdimitrov
Comment on Text
1699
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ПР ЪТОВ МОТОРЕН Т РИ ОН

Husqvarna® 525 PT5S

• X-Torq® двигател - Осигурява ниска консумация на гориво, увеличава мощността
• Стоп ключ с автоматично връщане - Безпроблемно стартиране
• Подкачваща горивна помпа - Улеснява стартирането
• Заден предпазител срещу удар
• Телескопична тръба - Телескопична функция за бързо регулиране на височината на рязане 

25,4 cm³

1 kW/1,34 hp

 обща дължина 4,02 cm

7 kg*

ГОРСКА КАСКА 
CLASSIC

Цена 1.299,00 лв.

от 1.497,00 лв.

Цена 69,99 лв.

от 112,70 лв.

Цена 34,00 лв.

Цена 141,20 лв.

Цена 248,30 лв.

МОТОРНИ ТРИОНИ

*Тегло без гориво и режещо оборудване

Аксесоари за ПРЪТОВ 
МОТОРЕН ТРИОН

ПАНТАЛОНИ СЪС 
ЗАЩИТА ОТ ТРИОН 
CLASSIC

ЯКЕ CLASSIC

РЪКАВИЦИ CLASSIC 
(УНИВЕРСАЛЕН РАЗМЕР)
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Автоматично 
връщане на start/
stop ключа

Двигател  X-Torq®

Двигател  X-Torq®

Дюзата и ръкохватката 
са разположени в една 
равнина, което елиминира 
ротационните сили

Регулируема 
дължина на тръбата

Регулируема 
дължина на тръбата

Стабилизатор на оборотите за по-лесна употреба

Стабилизатор на оборотите за по-лесна употреба

Омекотена ръкохватка

Омекотена ръкохватка

Антивибрационна 
система LowVib®

Антивибрационна 
система LowVib®

Леснодостъпни контроли 
за управление

Система за лесно 
стартиране Smart Start®

Система за лесно 
стартиране Smart Start®

МОТОРН А МЕ ТЛ А

Husqvarna® 525ΒΧ

• X-Torq®
• Low Vib®
• Автоматичен старт/стоп ключ 
• Cruise Control - Регулиране на въздушния поток

25,4 cm³

0,9 kW / / 1,2 hp

15 Ν

13 m³/min

4,3 kg*

МОТОРН А МЕ ТЛ А

Husqvarna® 125Β

• Автоматичен старт/стоп ключ
• Централизиран въздушен поток
• Cruise Control

28 cm³

0,8 kW / 1 hp

12,5 Ν

12 m³/min

4,3 kg*

МОТОРН А МЕ ТЛ А-ЛИ С ТО С ЪБИ РАЧ

Husqvarna® 125ΒVΧ

• Smart Start, автоматичен старт/стоп ключ
• Режим на засмукване
• Функция за събиране и мулчиране
• Централизиран въздушен поток
• Cruise Control

28 cm³

0,8 kW / 1 hp

12,5 Ν

12 m³/min

4,4 kg*

Цена 692,30 лв.

Цена 764,00 лв.Цена 609,90 лв.

МОТОРНА МЕТЛИ

ПОДАРЪК
Ръкавици 

FUNCTIONAL LIGHT 
COMFORT   

ПОДАРЪК
Ръкавици 

FUNCTIONAL LIGHT 
COMFORT   

ПОДАРЪК
Ръкавици 

FUNCTIONAL LIGHT 
COMFORT   
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МОТОРН А КО СА 

Husqvarna® 325R

• Smart Start - автоматичен старт/стоп ключ
• Двигател X-Torq®
• Автоматичен старт/стоп ключ
• Стандартен двоен самар
• Прозрачен резервоар 

43,2 cm³

0,85 kW/1,14 hp

5,5 kg*
Цена 890,30 лв.

*Тегло без гориво и режещо оборудване

Система за лесно 
стартиране Smart Start®

МОТОРНИ КОСИ

МОТОРН А КО СА 

Husqvarna® 525RX

• Интуитивни контроли за управление
• Автоматичен старт/стоп ключ
• Двигател X-Torq®
• Разположена под ъгъл ръкохватка
• Ергономичен самар Balance 35 
• В опаковката са включени Тримерната глава T35 и ножа за трева 255-4

25,4 cm³

1 kW / 1,34 hp

4,9 kg*

МОТОРН А КО СА 

Husqvarna® 535RX

• Двигател X-Torq®
• Подкачаща горивна помпа
• Ъглова предавка с висок въртящ момент
• Стандартен двоен самар

34,6 cm³

1,6 kW / 2,15 hp

6,1 kg*

Цена 907,40 лв.

Цена 1.115,00 лв.

Интуитивни 
контроли
Смукачът и 
подкачващата помпа са 
леснодостъпни и 
удобни за употреба

Ергономичен дизайн:
Наклонената 
ръкохватка за 
комфортно захващане и 
работна позиция.
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ВОДОСТРУЙКИ

ВО Д О С Т РУЙ КИ 
Husqvarna® PW 235

• Лесна смяна на разпръскващите дюзи
• Макарата на маркуча и захранващия кабел се 

съхраняват на машината
• Металната помпа осигурява надеждна работа

 135 бара

 Дължина на  
 маркуча: 8 м

 Дължина на 
 кабела: 5 м

  Макс: 40°C 
 1800W

ВО Д О С Т РУЙ КИ 
Husqvarna® PW 125

• Най-компактната ни водоструйка
• Лесна смяна на разпръскващите дюзи
• Макарата на маркуча и захранващия кабел се  

съхраняват на машината
• Металната помпа осигурява надеждна работа
• Включени са две дюзи и разпръсквач за пяна

125 бара

Дължина  
 на маркуча: 7 м

Дължина 
 на кабела: 5 м

  Макс: 40°C 
1500W

ВО Д О С Т РУЙ КИ 
Husqvarna® PW 345C

• Укрепен дизайн с метална помпа и големи 
колела

• Шарнирно съединение, дълъг маркуч и бърза 
връзка

 145 бара

 Дължина  
 на маркуча: 8 м

 Дължина  
 на кабела: 5 м

   Макс: 40°C 
 2400W

ВО Д О С Т РУЙ КИ 
Husqvarna® PW 350

• Максимално почистване с минимална употреба на вода
• Наистина високопроизводителна машина за отлични 

резултати и надеждна работа
• Индукционния мотор и металната помпа осигуряват 

надеждна работа
• Лесно пренасяне благодарение на алуминиевата 

дръжка

150 бара

Дължина на маркуча: 9 м

Дължина на кабела: 5 м 
2100W

ВО Д О С Т РУЙ КИ 
Husqvarna® PW 360

• Лесна смяна на разпръскващите дюзи
• Макарата на маркуча и захранващия кабел се 

съхраняват на машината
• Металната помпа осигурява надеждна работа

160 бара

Дължина на маркуча: 10 м

Дължина на кабела: 5 м

  Макс: 40°C 
2300W

Метална помпа
Помпата е 
изработена от метал, 
за да сведе до 
минимум риска от 
повреда и да осигури 
дълъг живот на 
вашия продукт .

Гъвкав маркуч за 
високо налягане
Допълнителен 
комфорт и 
улеснение за 
потребителя 
благодарение на 
гъвкавия маркуч, 
който не се заплита.

Разпръсквач за 
пяна
Можете лесно да 
следите 
използването на 
препарата и да 
виждате оставащото 
количество. 

Регулируема плоска 
дюза
Многофункционалната 
дюза с регулиране на 
налягането ви 
предоставя по-голяма 
гъвкавост, тъй като може 
да се използва за широк 
спектър от задачи за 
почистване с перфектни 
резултати.

Индукционен 
двигател
Индукционният двигател 
съчетава страхотна 
производителност с 
висока издръжливост и 
дълъг живот.

Двойно шарнирно 
съединение и бързо 
съединяване 
Струйникът разполага с 
двойно шарнирно 
съединение и бързи 
връзки за маркуч, дюзи и 
аксесоари - всичко това 
за максимална 
ефективност и комфорт.

Цена 330,70 лв.

Цена 605,70 лв. Цена 749,00 лв. Цена 892,40 лв.

Цена 414,10 лв.

ПОДАРЪК за всички 
модели водоструйки в 

брошурата
1 x 2,5 lt  Почистващ препарат с вакса за 

леки автомобили    
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СНЕГОРИНИ

Подгряване на 
ръкохватките
За по-комфортна 
работа при студено 
време.

Дефлектор, 
управляван 
посредством лост
Контрол върху 
вертикалната посока 
на изхвърляне

СНЕГОРИ Н 
Husqvarna® ST230P
• Двустепенна система - осигурява лесно и ефективно почистване на снега.
• Усилвател на управлението - Съществува възможност да изключите блокировката на диференциала и да изберете, кое колело ще е движещо.  
• Електрически стартер - Свържете към мрежата и стартирайте двигателя като натиснете бутона.
• Гуми с грайфер X-trac за отлично сцепление.
• LED светлини.
• Нагреваеми ръкохватки.

Двигател Husqvarna® 291 cm3

6,3 kW / 8,45 hp зa 3.600 rpm

76 cm

30.5 cm

СНЕГОРИ Н 
Husqvarna® ST224
• Двустепенна система - осигурява лесно и ефективно почистване на снега.
• Електрически стартер - Свържете към мрежата и стартирайте двигателя като натиснете бутона.
• Гуми с грайфер X-trac за отлично сцепление.
• LED светлини.
• Нагреваеми ръкохватки.

Двигател Husqvarna® 208 cm3

4.7 kW / 6.3 hp зa 3.600 rpm

61 cm

30.5 cm

Цена 3.028,10 лв.

Цена 4.419,10 лв.
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ИНСТРУМЕНТИ И ЕКИПИРОВКА 

СГЪВАЕМ ТРИОН 18 И 22 СМ. 

МАЛКА БРАДВА 
37,5 CM

УНИВЕРСАЛНА БРАДВА 
A1400 60 CM

РАЗЦЕПВАЩА БРАДВА 
S2800 70 CM

ТРИОН 24 И 30 СМ.

АНТИФОНИ GARDENER 
БЕЗ ВИЗЬОР

БРАДВА 80 CM 2.5 KG  

18 CM. 24 CM. 22 CM. 30 CM. 

Цена 39,40 лв. Цена 45,00 лв.Цена 41,70 лв.

Цена 97,70 лв. Цена 152,10 лв.

Цена 198,00 лв.

Цена 241,80 лв.

Цена 49,30 лв.

Цена 24,99 лв.

от 31,50 лв.
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МАСЛА

ЗА ФЕРМЕРИ

ДВУТАКТОВО МАСЛО LS +

• Маслото Low Smoke+ е полусинтетично. То отделя много малко дим и има изключително добри смазочни качества при детайли от двигателя подложени на високо 
натоварване като например лагера на биелата.

• Препоръчително е да се използва за двутактови двигатели с работен обем до 55 cm3. Значително ниските емисии на дим и намалява температурата на двигателя, което 
удължава живота му.

ЛЮБИТЕЛСКА УПОТРЕБА

4T МАСЛО SAE 30 0,6 LT МИНЕРАЛНО МАСЛО  
ЗА ВЕРИГА 1 LT ДВУТАКТОВО МАСЛО HP

• Висококачествено четиритактово маслко за косачки. 
Перфектна защита на двигателя.

• Минерално масло за веригата с добавено адхезиево 
вещество за високооборотни резачки. Минималното 
износване на вериги и шини може да бъде 
гарантирано поради добавките, които подобряват 
смазването. Благоприятният вискозитет улеснява 
универсално използване през лятото и през зимата, 
дори при екстремни температури.

• Маслото е предвидено за най-тежките условия за 
работа на моторните триони. Формулата му 
позволява добра работа с нискокачествени бензини. 
Внимателно подбраните висококачествени добавки, 
поддържат двигателя чист и с по-малко отлагания 
върху цилиндъра, буталото, картера и ауспух.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

МАСЛО XP СИНТЕТИЧНО 1LT X-GUARD 1 LT

• Новото двутактово масло ХР от Husqvarna е разработено за работа при големи 
натоварвания и високи обороти на двигателя. То е пълна синтетика и е 
биоразградимо (64% acc OESD301B). Разработено с нов пакет добавки, които 
осигуряват отлично мазане и по-малко отлагания върху буталото и в картера, в 
сравнение с маслата от други производители. Съвместимо с всички продукти на 
Хускварна и по-специално при двигатели с работен обем по-голям от 55 cm³.

• Масло за веригата на растителна основа, което е внимателно разработено от 
Husqvarna за предоставяне на високо ефективно, екологично смазване. 
Биоразградимо и икономически изгодно - изисква се до 40% по-малко петрол, 
отколкото с обикновените масла. Почиства се с обикновени препарати.



• Ние имаме know-how и опит. От 60 години работим и познаваме много 
добре продуктите на Husqvarna. Изграждаме стабилни отношения на 
взаимно доверие с партньорите и клиентите си (в дългогосрочен 
план.)Инвестираме във високотехнологичен и професионален 
сервиз, за да Ви осигурим дълъг живот и правилно функциониране 
на машините ни.    

• Разполагаме с пълната гама оригинални резервни части на 
Husqvarna. Използвайки оригиналните резервни части на Husqvarna, 
можете да бъдете винаги сигурни, че машината Ви работи оптимално 
с необходимият капацитет. В продължение на много години ще се 
наслаждавате на максимална производителност, лесна работа, 
икономия на време и пари. 

• Мрежата ни от над 150 избрани партньора в цялата страна са обучени 
за правилната поддръжка и ремонт на машините на Husqvarna. За да 
сте сигурни, че Вашите машини се поддържат в добро състояние, 
използват се оригинални резервни части, винаги се обръщайте към 
оторизираните дилъри на Husqvarna с оригиналната гаранция на 
Агроланд-България АД. 

Пълната гама от продукти на Husqvarna е представена в нашия каталог. Попитайте за списък на продукти от най-близкия магазин на Husqvarna или направете вашата поръчка по електронен път на HYPERLINK”мailto:info@agroland.eu” 
www.agroland.eu Нашето удоволствието да Ви обслужваме! Попитайте партньорите на Husqvarna да Ви попълнят гаранционна карта на машината ви. Всички цени в тази брошура са с включен ДДС 20%. Компанията Агроланд-България 

АД не носи отговорност за печатни грешки. Husqvarna постоянно усъвършенства своите продукти и си запазва правото да променя без предупреждение дизайна, спецификациите и оборудването им. 
Всички машини с движещи се части могат да бъдат опасни, ако не се спазват правилата за работа с тях. Винаги внимателно четете инструкциите eксплоатация и поддръжка на потребителя, преди да използвате която и да е машина. 

Всички цени са препоръчителни продажни цени.

2 години гаранция ЗА ВСИЧКИ МАШИНИ НА HUSQVARNA*

AΓΡΟΛΑΗД - БЪЛГАРИЯ AД
1700 София, ул. 8-ми Декември 13, офис 5  |  Tелефон: +359 246 66 910 - Факс: +359 246 66 914  |  info@agroland.eu

www.agroland.eu
www.facebook.com/HusqvarnaBulgaria/

*За любителска употреба

Внимание! Оригинални продукти на Husqvarna се продават само от оторизирани дистрибутори на Husqvarna.

Copyright © 2022 Husqvarna AB (обн). Всички права запазени. Husqvarna и други продукти и игрални марки са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на Husqvarna AB (обн), 
както показват на www.husqvarna.bg (под търговски марки). Агроланд България АД не носи отговорност за печатни грешки.
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