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HUSQVARNA T300RH Compact Pro 

Mångsidig och praktisk jordfräs för arbete i den egna trädgården. Den 
låga vikten (12 kg) gör maskinen mycket enkel, både att köra och 
transportera. Utrustad med lättstartad Hondamotor med genomskinlig 
tank och med kraftfull snäckväxel. Ett flertal praktiska tillbehör såsom 
mossrivare, kupplog, ogräsrensare, kantskärare samt vertikalskärare gör 
maskinen mycket mångsidig. 

• Stänkskydd för att minimera stänk 
• Kan utrustas med mossrivare, kantskärare mm 
• Stag för justering av fräsdjup 
• Bärhandtag för enklare transport 
• Kraftfull och slitstark transmission 
• Fällbart handtag för enkel förvaring 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 24 cm

Arbetsdjup 15 cm

Cylindervolym 25 cm³

Motortillverkare Honda 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

T300RH Compact Pro 967 33 01-01
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HUSQVARNA TF 225 

En praktisk basjordfräs som är lätt att manövrera. Utrustad med ett 
justerbart och fällbart styre samt transporthjul. Motvikt som ger bättre 
balans, stänkskydd och plantskydd för mindre stänk och skada på 
vegetationen. Kupplog med metallhjul finns som tillbehör. 

• Plantskydd för att skydda plantor utanför arbetsområde 
• Backväxel för enklare manövrering 
• Avtagbar transmission för enkelt underhåll 
• Stänkskydd för att minimera stänk 
• Kraftfull toppventilsmotor 
• Ergonomiska handtag med lättåtkomliga reglage 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 60.0 cm 

Arbetsdjup 25.0 cm 

Cylindervolym 179.0 cm³ 

Motortillverkare RATO 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TF 225 967 10 09-01
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HUSQVARNA TF 325 

En tillförlitlig och lättanvänd jordfräs med pålitlig motor och backväxel 
som gör arbetet lättare. Löstagbart transmissionshus med 
smörningsmöjligheter för utökad livslängd. Justerbart och fällbart styre 
med växelväljare. Transporthjul, motvikt och plantskydd ökar 
användarvänligheten och möjligheten till förvaring. Kantskärare med 
metallhjul finns som tillval.  

• Plantskydd för att skydda plantor utanför arbetsområde 
• Backväxel för enklare manövrering 
• Avtagbar transmission för enkelt underhåll 
• Stänkskydd för att minimera stänk 
• Kraftfull toppventilsmotor 
• Ergonomiska handtag med lättåtkomliga reglage 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 60.0 cm 

Arbetsdjup 30 cm

Cylindervolym 163 cm³

Motortillverkare Briggs & Stratton 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TF325 967 10 10-01
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HUSQVARNA TF 335 

En tillförlitlig och lättanvänd jordfräs med en pålitlig Briggs & Stratton 
motor och backväxel som gör arbetet lättare. Löstagbart 
transmissionshus med smörningsmöjligheter för utökad livslängd. 
Justerbart och fällbart styre med växelväljare. Transporthjul, motvikt och 
plantskydd ökar användarvänligheten och möjligheten till förvaring. 
Kantskärare med metallhjul finns som tillval. 

• Plantskydd för att skydda plantor utanför arbetsområde 
• Backväxel för enklare manövrering 
• Avtagbar transmission för enkelt underhåll 
• Stänkskydd för att minimera stänk 
• Kraftfull toppventilsmotor 
• Ergonomiska handtag med lättåtkomliga reglage 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 80.0 cm 

Arbetsdjup 30.0 cm 

Cylindervolym 208.0 cm³ 

Motortillverkare Briggs & Stratton 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TF 335 967 10 11-01
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HUSQVARNA TF 435P 

En avancerad jordfräs för höga krav. Utrustad med en kraftfull, tyst och 
lättstartad motor. Två växlar framåt, backväxel och pneumatisk koppling 
och urkoppling för oslagbar kapacitet och styrförmåga. Plantskydd, 
stänkskydd, transporthjul och motvikt gör även de mest krävande 
arbetsuppgifter lätta och komfortabla. Justerbart styre för förbättrad 
ergonomi. Plogkit, potatisplog, snöblad och kanskärare finns som 
tillbehör för mångsidig användning.  

• Plantskydd för att skydda plantor utanför arbetsområde 
• Backväxel för enklare manövrering 
• Pneumatisk drift för bekväm körning 
• Avtagbar transmission för enkelt underhåll 
• Stänkskydd för att minimera stänk 
• Kraftfull toppventilsmotor 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 80.0 cm 

Arbetsdjup 30.0 cm 

Cylindervolym 163.0 cm³ 

Motortillverkare Honda 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TF 435P 967 10 13-01
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HUSQVARNA TR 430 

Kraftfull jordfräs med bakmonterad kniv för hus- och markägare. 
Högeffektiva för arbete på tätt packad jord och äldre gräsmattor. Stora 
hjul med chevrondäck och motroterande knivar ger överlägsen åtkomst 
och uppluckrad jord. Kedjedrivning på rotorer och hjul, samt backväxel. 
Styrets höjd är justerbar för ergonomisk drift. 

• Fram- och bakväxel för enkel körning  
• Mot-roterande fräsaggregat för hård jord 
• Gummidrivhjul 
• Motvikt för stabil körning 
• Justerbara handtag i höjdled 
• Lättåtkomliga reglage för bekväm användning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 43 cm

Arbetsdjup 16.51 cm

Cylindervolym 196 cm³

Motortillverkare Kohler 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TR 430 960 91 00-32
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HUSQVARNA TR 430 Dual 

Mångsidig och kraftfull jordfräs med bakmonterat aggregat för villa och 
markägare.  Mycket effektiv för arbete i kompakta, hårda jordar, gamla 
gräsmattor men även i odlad jord ex. trädgårdsland. Tack vare dubbla 
rotationsriktningar på fräsaggregatet kan både  motroterande 
djupfräsning och medroterande toppjords-kultivering utföras. Kedja till 
drift och fräsaggregat. Maskinen har backväxel. Handtag är justerbart i 
höjdled för bästa ergonomi. 

• Fram- och bakväxel för enkel körning  
• Fram- och bakroterande fräsaggregat för mångsidig användning 
• Backväxel för enklare manövrering 
• Gummidrivhjul 
• Motvikt för stabil körning 
• Justerbara handtag i höjdled 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 43.18 cm

Arbetsdjup 16.51 cm

Cylindervolym 196 cm³

Motortillverkare Kohler 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TR 430D 960 91 00-34
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HUSQVARNA TF 120 

En lätt och mångsidig jordfräs för arbete i den egna trädgården. Robust 
och hållbar konstruktion där motor och transmission är byggda för att 
hålla under många år. De framåtroterande fräskryssen och den 
ergonomiska designen ger enkel drift  ökad komfort, effektivitet och 
produktivitet. 

• Avtagbar transmission för enkelt underhåll 
• Justerbart handtag för bästa arbetsposition. 
• Fällbart handtag för enkel förvaring 
• Stag för justering av fräsdjup 
• Plantskydd för att skydda plantor utanför arbetsområde 
• Transporthjul  för enkel transport 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 46.0 cm 

Arbetsdjup 15.0 cm 

Cylindervolym 98.0 cm³ 

Motortillverkare RATO 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TF 120 967 10 08-01
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JORDFRÄSAR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

TF 120 967 10 08-01 4.900 kr 3.920 kr

TF 435P 967 10 13-01 10.900 kr 8.720 kr

TR 430 960 91 00-32 12.900 kr 10.320 kr

TR 430D 960 91 00-34 14.900 kr 11.920 kr

T300RH Compact Pro 967 33 01-01 5.900 kr 4.720 kr

TF 225 967 10 09-01 5.900 kr 4.720 kr

TF325 967 10 10-01 6.900 kr 5.520 kr

TF 335 967 10 11-01 7.900 kr 6.320 kr
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