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HUSQVARNA 120i 

En tyst, lätt och extremt lättanvänd motorsåg. Perfekt för fällning av 
mindre träd såväl som trädbeskärning och kapning av grenar. Den 
intuitiva knappsatsen gör sågen snabb och enkel att använda. Borstlös 
motor med savE™ läge för längre driftstid och inga direkta emissioner. 
Låg ljudnivå tillåter användning utan att omgivningarna störs. 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet. 
• Verktygslös kedjesträckare 
• Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna. 
• Tillförlitlig och långvarig användning 
• Möjligt att se igenom handskyddet 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortyp PMDC (2-borstmotor) 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

120i - utan batteri och laddare 
(lev. med 12" - 3/8" - H38) 

967 09 82-01

120i - komplett med batteri och 
laddare (BLi20 + QC 80)(12"-
3/8"-H38)" 

967 09 82-02
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HUSQVARNA 135 Mark II 

Robust, pålitlig och lättanvänd såg med stor skärkapacitet för husägare. 
Den perfekta trädgårdsmotorsågen för sporadiska sågarbeten, såsom 
att kapa ved och fälla mindre träd. Startar snabbt och är enkel att 
hantera, och tack vare den sidomonterade kedjespännaren går det 
både snabbt och enkelt att spänna kedjan. 

• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms 
• Intuitivt, kombinerat choke-/stoppreglage 
• Snabb och enkel kedjejustering 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 
• Bränslepump för enklare start 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 38 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.7 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 16 "

Rekommenderad svärdslängd, min 14 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

135 Mark II (lev. med 14" 3/8 
S93G SN)

967 86 18-14
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HUSQVARNA 330i 

En tyst, lätt och extremt lättanvänd batterimotorsåg. Perfekt för snickare, 
trädvårdare och andra krävande användare. Motorn är borstlös och 
kedjan kan spännas utan verktyg. 

• Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  
• Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna. 
• Hög kedjehastighet 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortyp BLDC (borstlös) 

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 2.7 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 14 "

Rekommenderad svärdslängd, min 10 "

Batterispänning 36 V

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

330i, utan batteri och laddare 967 89 37-12
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HUSQVARNA 418EL 

Eldriven motorsåg med helt ny konstruktion för överlägsen effektivitet, 
hanterbarhet och ergonomi. Sågen har en imponerande hög 
kedjehastighet vilket gör den perfekt för både privat och professionellt 
bruk. 0.5 meter kabel. 

• Lätt att hantera med en smal sågkropp 
• Transparent siktfönster för kedjeoljenivå 
• Ergonomiskt handtag med enkel åtkomst till reglage. 
• Hög kedjehastighet 
• Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 1700 W

Motortyp PMDC (2-borstmotor) 

Rekommenderad svärdslängd, max 16 "

Rekommenderad svärdslängd, min 14 "

Spänning, 230 V

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

418 EL (lev. med 14" 3/8) 967 20 56-14
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HUSQVARNA 420EL 

Eldriven motorsåg med helt ny konstruktion för överlägsen effektivitet, 
hanterbarhet och ergonomi. Sågens imponerande motoreffekt och 
kedjehastighet gör den perfekt för både privat och professionellt bruk. 5 
meter kabel. 

• Lätt att hantera med en smal sågkropp 
• Verktygslös kedjesträckning 
• Transparent siktfönster för kedjeoljenivå 
• Ergonomiskt handtag med enkel åtkomst till reglage. 
• Hög kedjehastighet 
• Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 2000 W

Motortyp PMDC (2-borstmotor) 

Rekommenderad svärdslängd, max 16 "

Rekommenderad svärdslängd, min 14 "

Spänning, 230 V

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

420 EL (lev. med 16" 3/8) 967 20 57-16
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HUSQVARNA 435 

Lätt och effektiv allroundsåg för dig som söker en såg som är lätt att 
starta och manövrera. X-TORQ®-motorn ger lägre bränsleförbrukning 
och reducerade emissioner. Utrustad med bränslepump och 
stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfri start. 

• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Fällriktmedel för korrekt fällriktning 
• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Ergonomiskt bakre soft grip handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 40.9 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.2 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 18 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

435 II (lev. med 13" .325" SP33G 
SN)

967 67 58-33
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HUSQVARNA 435 e-series 

Andra generationens lätta och effektiva allroundsåg för dig som söker 
en såg som är exceptionellt lätt att starta och manövrera. Startas enkelt 
även med ett långsammare drag, har en smalare sågkropp och 
uppfällbara tanklock. X-Torq®-motorn ger lägre bränsleförbrukning och 
utsläppsnivåer. Utrustad med Smart Start®, bränslepump och 
stoppkontakt som återgår automatiskt för enklare start. Enklare 
hantering med verktygslös kedjespännare. 

• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Fällriktmedel för korrekt fällriktning 
• Smart Start® för enkel start 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 40.9 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.4 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 18 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

435e II (lev. med 13" .325" 
SP33G SN) 

967 78 88-33
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HUSQVARNA 439 

Extremt lätt, kompakt och praktisk motorsåg för jordbrukare och 
konsumenter med höga krav som behöver en mångsidig såg för 
enklare kapuppgifter. X-TORQ®-motorn ger lägre bränsleförbrukning 
och avgasemissioner. Smart Start®, bränslepump och stoppkontakt som 
återgår automatiskt för enklare start. 

• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Justerbar oljepump 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Fällriktmedel för korrekt fällriktning 
• Ergonomisk design, enkel att arbeta med 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 35.2 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 3.92 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 16 "

Rekommenderad svärdslängd, min 12 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

439 (lev. med 12" - 3/8" - H37) 967 15 53-12
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HUSQVARNA 440 e-series 

Lätt och effektiv allroundsåg som är perfekt för alla som vill ha en såg 
som är lätt att starta och använda. X-TORQ®-motorn ger lägre 
bränsleförbrukning och avgasemissioner. Utrustad med Smart Start®, 
bränslepump och stoppreglage som återställs automatiskt för enklare 
start. Enklare hantering med verktygslös kedjespänning. 

• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• Intuitivt, kombinerat choke-/stoppreglage 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 40.9 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.4 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 18 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

440e II (lev. med 13" .325" 
SP33G SN) 

967 78 87-33
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HUSQVARNA 440 e-series TrioBrake™ 

Lätt och effektiv allroundsåg som är perfekt för alla som vill ha en såg 
som är lätt att starta och använda. X-TORQ®-motorn ger lägre 
bränsleförbrukning och avgasemissioner. Utrustad med Smart Start®, 
bränslepump och stoppreglage som återställs automatiskt för enklare 
start. Enklare hantering med verktygslös kedjespänning. 

• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• Intuitivt, kombinerat choke-/stoppreglage 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 40.9 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.6 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 18 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

440 e-series TrioBrake™ (lev. 
med 13" - .325 - SP33G)

967 78 86-33
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HUSQVARNA 445 e-series 

Stark allroundsåg för dig som värderar professionell kvalitet. X-TORQ® 
motorn ger mindre bränsleförbrukning och reducerade 
avgasemissioner. Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för 
problemfri start. Enklare användning med verktygslös kedjesträckare 
och genomskinligt bränslefönster. Utrustad med Smart Start® och 
bränslepump, vilket gör sågen lättstartad. 

• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Lätt att starta 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 45.7 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.1 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

445 e-series (lev. med 13" .325" 
SP33G SN)

967 15 66-73
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HUSQVARNA 445 e-series TrioBrake™ 

Stark allroundsåg för dig som värderar professionell kvalitet. X-TORQ® 
motorn ger mindre bränsleförbrukning och reducerade 
avgasemissioner. Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för 
problemfri start. Enklare användning med verktygslös kedjesträckare 
och genomskinligt bränslefönster. Utrustad med Smart Start® och 
bränslepump, vilket gör sågen lättstartad. TrioBrake™ möjliggör att 
kedjebromsen kan utlösas automatiskt via tröghetsutlösningsfunktionen 
eller mekaniskt vid bakre handtaget. 

• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Lätt att starta 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Fällriktmedel för korrekt fällriktning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 45.7 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.2 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

445 e-series TrioBrake™ (lev. 
med 13" - .325" - SP33G)

967 15 68-33
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HUSQVARNA 450 e-series 

Kraftfull allroundsåg för personer som värdesätter professionell kvalitet. 
Slimmad sågkropp och flip-up tanklock.  X-TORQ® motorn ger lägre 
bränsleförbrukning och reducerar avgasemissionerna. Automatisk 
återgående stoppknapp, verktygslös kedjespänning och bränslefönster 
gör sågen lättare att hantera. Smart Start® och bränslepump 
säkerställer en lättare start. 

• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Ergonomiskt bakre soft grip handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 50.2 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.1 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

450 e-series (lev. med 13" .325" 
SP33G SN)

967 15 69-73
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HUSQVARNA 535i XP® 

För professionella användare som vill ha en lätt och högpresterande 
motorsåg. Perfekt för bland andra snickare och trädvårdare. Sågen är 
ergonomisk, har hög prestanda och kedjehastighet. 

• Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  
• Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna. 
• Bensinprestanda 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortyp BLDC (borstlös) 

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 2.6 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 14 "

Rekommenderad svärdslängd, min 10 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

535i XP, utan batteri och laddare 967 89 38-12
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HUSQVARNA 543  XP® 

Den lätta och effektiva Husqvarna 543 XP® har utvecklats för 
professionella skogsarbetare och kunniga markägare. Den låga vikten 
och höga kedjehastigheten ger effektivt kvistningsarbete. Vår unika 
motorteknik X-TORQ® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % 
lägre bränsleförbrukning och upp till 75 % lägre avgasemissioner. 

• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Justerbar oljepump 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• Återfjädrande stoppknapp 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 
• Snabb och enkel kedjejustering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 43.1 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.5 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 18 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

543 XP (lev. med 13" .325" 
SP33G SN)

966 77 61-73
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HUSQVARNA 543  XP® G 

Den lätta och effektiva Husqvarna 543 XP® G har utvecklats för 
professionella skogshuggare och kunniga markägare. Den låga vikten 
och höga kedjehastigheten ger effektivt kvistningsarbete. Vår unika 
motorteknik X-TORQ® ger mer effekt där du behöver den, upp till 20 % 
lägre bränsleförbrukning och upp till 75 % lägre avgasemissioner. 
Utrustad med komfortabel handtagsvärme. 

• Varma handtag för arbete i kalla och våta klimat 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Justerbar oljepump 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 
• Snabb och enkel kedjejustering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 43.1 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.7 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 18 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

543 XPG (lev. med 13" .325" 
SP33G SN)

966 77 62-73
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HUSQVARNA 545 Mark II 

Denna såg är kraftfull, uthållig och enkel att manövrera vilket gör den 
perfekt för fällning, kvistning och kapning av små och medlestora träd. 
Den slimmade sågkroppen innehåller en mängd innovativa egenskaper 
som säkerställer effektiv, pålitlig och bekvämt hantering. 

• Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner. 
• Lätt och smidig att hantera i alla situationer. 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 
• Justerbar oljepump 
• Magnesiumvevhus utformat för professionell användning 
• Automatisk motorinställning med AutoTune 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 50.1 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.3 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

545 Mark II (lev. med 13" SP33G 
SN)

967 69 06-33
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HUSQVARNA 545G Mark II 

Denna såg är kraftfull, uthållig och enkel att manövrera vilket gör den 
perfekt för fällning, kvistning och kapning av små och medlestora träd. 
Den slimmade sågkroppen innehåller en mängd innovativa egenskaper 
som säkerställer effektiv, pålitlig och bekvämt hantering. Uppvärmda 
handtag ger behaglig användning under kalla och våta arbetsdagar. 

• Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner. 
• Lätt och smidig att hantera i alla situationer. 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 
• Justerbar oljepump 
• Magnesiumvevhus utformat för professionell användning 
• Automatisk motorinställning med AutoTune 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 50.1 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.5 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

545G Mark II (lev. med 13" 
SP33G SN) 

967 69 07-33
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HUSQVARNA 550 XP® G Mark II 

Denna såg är kraftfull, uthållig och enkel att manövrera vilket gör den 
perfekt för fällning, kvistning och kapning av små och medlestora träd. 
Den slimmade sågkroppen innehåller en mängd innovativa egenskaper 
som säkerställer effektiv, pålitlig och bekvämt hantering. Uppvärmda 
handtag ger behaglig användning under kalla och våta arbetsdagar. 

• Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner. 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 
• Justerbar oljepump 
• Magnesiumvevhus utformat för professionell användning 
• Automatisk motorinställning med AutoTune 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 50.1 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.5 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

550XPG Mark II (lev. med 13" 
SP33G SN) 

967 69 09-33
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HUSQVARNA 550 XP® G TrioBrake™ 

Husqvarna 550 XP® G har utvecklats för professionella skogshuggare 
och kunniga markägare. Sågen har banbrytande design och mängder 
med nyskapande lösningar för effektiv och behändig drift. Vår unika 
motorteknik X-TORQ® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % 
lägre bränsleförbrukning och 75 % lägre avgasemissioner. RevBoost™ 
ger omedelbar hög kedjehastighet för extra effektiv kvistning. 
Uppvärmda handtag ökar komforten under kalla och fuktiga 
förhållanden. Utrustad med TrioBrake. 

• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Automatisk motorinställning med AutoTune 
• Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat. 
• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 50.1 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.2 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

550 XPG TrioBrake (lev. med 13" 
.325" SP33G SN)

966 64 89-73
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HUSQVARNA 550 XP® Mark II 

Denna såg är kraftfull, uthållig och enkel att manövrera vilket gör den 
perfekt för fällning, kvistning och kapning av små och medlestora träd. 
Den slimmade sågkroppen innehåller en mängd innovativa egenskaper 
som säkerställer effektiv, pålitlig och bekvämt hantering. 

• Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner. 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 
• Justerbar oljepump 
• Magnesiumvevhus utformat för professionell användning 
• Automatisk motorinställning med AutoTune 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 50.1 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.3 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

550XP Mark II (lev. med 13" 
SP33G SN) 

967 69 08-33
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HUSQVARNA 560 XP® 

Husqvarna 560 XP® har utvecklats för professionella skogshuggare. 
Sågen är designad för att göra det tuffaste jobbet enkelt och med 
mängder av nyskapande lösingar för effektiv och behändig drift.Vår 
unika motorteknik med X-TORQ® ger mer effekt över ett brett 
varvtalsregister, upp till 20% lägre  bränsleförbrukning och upp till 75% 
lägre avgasemissioner. RevBoost™ ger omedelbar hög kedjehastighet 
för extra effektiv kvistning. 

• Automatisk motorinställning med AutoTune 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat. 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Justerbar oljepump 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 59.8 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.9 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

560XP motorsåg (lev. med 15” - 
.325” - H25) 

966 00 91-15
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HUSQVARNA 560 XP® G 

Husqvarna 560 XP® har utvecklats för professionella skogshuggare. 
Sågen är designad för att göra det tuffaste jobbet enkelt och med 
mängder av nyskapande lösingar för effektiv och behändig drift.Vår 
unika motorteknik med X-TORQ® ger mer effekt över ett brett 
varvtalsregister, upp till 20% lägre  bränsleförbrukning och upp till 75% 
lägre avgasemissioner. RevBoost™ ger omedelbar hög kedjehastighet 
för extra effektiv kvistning. Uppvärmda handtag ökar komforten under 
kalla och fuktiga förhållanden. 

• Automatisk motorinställning med AutoTune 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• Varma handtag för arbete i kalla och våta klimat 
• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Snabb acceleration 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 59.8 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 6.1 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 20 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

560 XP® G (lev. med 15” - .325” - 
H25)

966 00 90-15
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HUSQVARNA 562 XP® G 

Husqvarna 562 XP® G har en banbrytande konstruktion och är fylld till 
brädden av innovativa lösningar för effektiv och bekväm användning, 
bland annat ett stort luftfilter och möjlighet att montera på 28-tums 
svärd, tack vare stor svärdsinfästning. Vår unika motorteknik X-TORQ® 
ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning 
och 75 % lägre avgasemissioner. Uppvärmda handtag ökar komforten 
under kalla och fuktiga förhållanden. 

• Automatisk motorinställning med AutoTune 
• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat. 
• Mindre filterrengöring med Air Injection 
• Enkel tankning med uppfällbart tanklock 
• Varma handtag för arbete i kalla och våta klimat 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 59.8 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 6.3 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 28 "

Rekommenderad svärdslängd, min 15 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

562 XP® G (Motorkropp) 966 57 01-01
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HUSQVARNA 565 

Med enastående skärkapacitet hjälper 565:an dig att arbeta snabbare, 
även med långa svärd. Utmärkt kylningskapacitet och toppmodern 
filtrering innebär bra prestanda och enkel användning även för de 
tuffaste jobben. 565:an är utrustad med AutoTune™ och Air Injection™, 
har låga vibrationsnivåer och är en kraftfull motorsåg med ergonomisk 
design för snabbt och säkert arbete. 

• Kopplingskåpan optimerar spånutkastet. 
• Den främre handtagsbygeln är närmare tyngdpunkten för bättre kontroll 

över produkten. 
• Air Injection filtrerar 98% av inkommande damm.  
• Korrekt inställning av motorn och bästa prestanda 
• Handtagen som är åtskilda ifrån motorn ger låga vibrationer. 
• Tändsystem som förhindrar övervarvning. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 70.6 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 6.5 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 28 "

Rekommenderad svärdslängd, min 15 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

565 (Motorenhet) 966 73 39-01

565 (lev. med 18" 3/8") 966 73 39-18
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HUSQVARNA 572 XP® 

572 XP® väger bara 6,6kg och har en kraftfull motor på 4,3kW för 
bättre effekt/viktförhållande än någon annan Husqvarna-såg med 
liknande slagvolym och med 12% högre skärförmåga än tidigare 
motsvarande modeller. Utmärkt kylning och kraftig filtrering ger bra 
hållbarhet och prestanda. Med smart utformning och enkel användning 
håller du hög produktivitet även med långa svärd. Med AutoTune™, Air 
Injection™ och låga vibrationer är den byggd för att leverera hela dagen.

• Större varvtalsområde för hög skärkapacitet. 
• Optimerat kylsystem ger utmärkt kylningskapacitet. 
• Kraftfullt filter för bättre filtrering 
• Korrekt inställning av motorn och bästa prestanda 
• Handtagen som är åtskilda ifrån motorn ger låga vibrationer. 
• Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 70.6 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 6.6 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 28 "

Rekommenderad svärdslängd, min 15 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

572 XP® 966 73 31-01

572 XP® (lev. med 18" - 3/8") 966 73 31-18
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HUSQVARNA 572 XP® G 

572 XP® G väger bara 6,8 kg och har en kraftfull motor på 4,3kW för 
bättre effekt/viktförhållande än någon annan Husqvarna-såg med 
liknande slagvolym, och med 12% högre skärförmåga än tidigare 
motsvarande modeller. Utmärkt kylning och kraftig filtrering ger bra 
hållbarhet och prestanda. Med smart utformning och enkel användning 
håller du hög produktivitet även med långa svärd. Med AutoTune™, Air 
Injection™ och låga vibrationer är den byggd för att leverera hela dagen. 

• Varma händer förbättrar bekvämlighet och produktivitet 
• Större varvtalsområde för hög skärkapacitet. 
• Optimerat kylsystem ger utmärkt kylningskapacitet. 
• Kraftfullt filter för bättre filtrering 
• Korrekt inställning av motorn och bästa prestanda 
• Handtagen som är åtskilda ifrån motorn ger låga vibrationer. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 70.6 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 6.8 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 28 "

Rekommenderad svärdslängd, min 15 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

572 XP® G 966 73 34-01

572 XP® G (lev. med 18" - 3/8") 966 73 34-18
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HUSQVARNA T435 

Detta är en kraftfull topphandtagssåg med låg vikt för trädbeskärning 
via klättring eller uppe i skyliften. Den låga vikten och den 
välbalanserade sågkroppen gör den mycket enkel att arbeta med. 

• X-Torq®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 
• Justerbar oljepump 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Snabb och enkel kedjejustering 
• Enkel att underhålla 
• LowVib® skonar användarens armar och händer 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 35.2 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 3.4 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 14 "

Rekommenderad svärdslängd, min 12 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

T435 (lev. med 12" - 3/8" - H37) 966 99 72-12
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HUSQVARNA T525 

Vår lättaste motorsåg för trädvårdare ger dig prestanda när det gäller 
och lämpar sig för både deltids- och heltidsanvändning. 
Topphandsågen Husqvarna T525 är designad med låg vikt och en 
kraftfull, bensindriven och miljöanpassad X-Torq®-motor för 
yrkesmässig användning. Den är säker, användarvänlig och lämpar sig 
för alla beskärnings- och trimningsarbeten. 

• Bältesögla för enkel upphängning i selkrok. 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Enkel att underhålla tack vare verktygslös luftfilterkåpa. 
• Oförlorbara svärdsmuttrar som kan lossas från svärdsbultarna men hålls 

kvar i kopplingskåpan. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 27 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 2.7 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 12 "

Rekommenderad svärdslängd, min 8 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

T525 (lev. med 10" 3/8" H37) 967 63 34-10
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HUSQVARNA T535i XP® 

För professionella användare som vill ha en lätt och extremt 
användarvänlig topphandssåg med hög prestanda. Perfekt för 
arborister. Robust såg som är ergonomisk och har hög kedjehastighet. 

• Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  
• Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna. 
• Hög kedjehastighet 
• Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortyp BLDC (borstlös) 

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 2.4 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 14 "

Rekommenderad svärdslängd, min 10 "

Batterispänning 36 V

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

T535 iXP, utan batteri och laddare 967 89 39-12
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HUSQVARNA T540 XP® II 

Husqvarna T540 XP® är utvecklad för det exklusiva översta segmentet 
av sågar med topphandtag med inriktning mot professionella kunder 
som arborister, trägårdsanläggare, trädgårdsskötare och 
fastighetsskötare som behöver utmärkta prestanda i kombination med 
bästa möjliga ergonomi. 

• Automatisk motorinställning med AutoTune 
• Justerbar oljepump 
• Utbytbara inläggsstorlekar, för att passa perfekt i din hand. 
• Bältesögla för enkel upphängning i selkrok. 
• Luftfilter med snabbfäste 
• Återfjädrande stoppknapp 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 37.7 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 3.9 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 16 "

Rekommenderad svärdslängd, min 12 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

T540 XP (lev. med 12" - 3/8" - 
H37)  

967 28 75-12
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HUSQVARNA 115iPT4 

En batteridriven stångsåg med hög kapacitet. Det teleskopiska 
handtaget ger maximal räckvidd (upp till fyra meter) och den slimmade 
sågkroppen ger utmärkt översikt under arbete. Lätt och effektiv utan 
direkta utsläpp och vibrationer. Intuitiv display och verktygslös 
kedjespännare gör arbetet enkelt. Frakt och förvaring underlättas av att 
stångsågen är delbar. 

• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet. 
• Teleskopstång för snabb såghöjdsjustering. 
• Delbar produkt för enkel transport och lagring. 
• Knappsats med på / av-knapp för säker och bekväm aktivering och savE-

funktion för längre körtid. 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Verktygslös kedjesträckare 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt (exklusive skärutrustning) 3.5 kg

Batterispänning 36 V

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

115iPT4, utan batteri och laddare 967 86 80-01

115iPT4 inkl batteri BLi10 och 
laddare QC80 (10" 1/4") 

967 86 80-02
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HUSQVARNA 525P5S 

Husqvarna stångsåg 525P5S med delbart riggrör är utformad för 
yrkesmän och erbjuder större räckvidd och enkla transporter mellan 
arbetsplatserna. Utmärkt ergonomi och balans kombinerat med låg vikt 
gör att du bekvämt kan arbeta även med mer svåråtkomlig vegetation. 
Sågen är lättmanövrerad, och X-TORQ® -motorn garanterar snabb 
acceleration och högt vridmoment samtidigt som utsläpp och 
bränsleförbrukning reduceras. 

• Återfjädrande stoppknapp 
• Enkla, tydliga reglage 
• Delbart riggrör för enkel transport och förvaring 
• Bakre motorskydd 
• Kopplingshus i magnesium som garanterar längre livslängd 
• Justerbar, automatisk kedjesmörjning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 cm³

Effekt 1.0 kW 

Vikt (exklusive skärutrustning) 6.4 kg

Längd, utdragen, inklusive skärutrustning 340 cm

Varvtal vid max effekt 8500 rpm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

525P5S Lev. med enkelsele och 
12", H38, 3/8" 

967 32 95-01
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HUSQVARNA 525PT5S 

Husqvarna stångsåg 525PT5S med teleskopiskt riggrör erbjuder största 
möjliga räckvidd, utmärkt ergonomi och balans för att du ska kunna 
uppnå förstklassiga resultat med minimal ansträngning. Sågen är 
lättmanövrerad, och X-Torq® -motorn garanterar snabb acceleration 
och högt vridmoment samtidigt som utsläpp och bränsleförbrukning 
reduceras. 

• Återfjädrande stoppknapp 
• Enkla, tydliga reglage 
• Teleskopstång för snabb såghöjdsjustering. 
• Kopplingshus i magnesium som garanterar längre livslängd 
• Bakre motorskydd 
• Justerbar, automatisk kedjesmörjning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 cm³

Effekt 1.0 kW 

Vikt (exklusive skärutrustning) 7 kg

Längd, utdragen, inklusive skärutrustning 402 cm

Varvtal vid max effekt 8500 rpm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

525PT5S Lev. med enkelsele och 
10", H00, 1/4" 

967 32 96-01
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HUSQVARNA 530iP4 

Stångsåg för professionell användning med fyra meters räckvidd. 
Maximal effekt och drifttid med låg vikt och utmärkt ergonomi. 
Batteridriften gör användningen tyst vilket gör det möjligt att arbeta 
längre dagar även i offentliga miljöer. 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Knappsatsen är mycket enkel att använda 
• Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt moment. 
• Flip-up oljelock som är enkelt att öppna. 
• Ergonomiskt handtag med lättåtkomliga reglage. 
• Hög kedjehastighet 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 3.4 kg

Batterityp Li-Ion 

Batterispänning 36 V

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

530iP4, (lev. med 10" 1/4"), utan 
batteri och laddare 

967 88 47-10
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HUSQVARNA 530iPT5 

Teleskopisk batteristångsåg för professionell användning med längd på 
fyra meter och oöverträffad prestanda. Låg vikt och fantastisk ergonomi 
gör jobbet enkelt och batteridriften gör arbetet tystare vilket gör att man 
kan arbeta längre dagar även på offentliga platser.  

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Knappsatsen är mycket enkel att använda 
• Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt moment. 
• Flip-up oljelock som är enkelt att öppna. 
• Ergonomiskt handtag med lättåtkomliga reglage. 
• Teleskopstång för snabb såghöjdsjustering. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 5 kg

Batterityp Li-Ion 

Batterispänning 36 V

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

530iPT5 (lev. med 10" 1/4"), 
utan batteri och laddare 

967 88 48-10



STÅNGSÅGAR

42

HUSQVARNA 530iPX 

Smidig och lätt batteriröjsåg med professionell prestanda. Erbjuder hög 
kedjehastighet och låga vibrationer för enklare och mer precist arbete - 
helt fritt från utsläpp. Speciellt utvecklad för ojämn och tät terräng där 
behovet av rörelsefriheten är stor. 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Knappsatsen är mycket enkel att använda 
• Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt moment. 
• Flip-up oljelock som är enkelt att öppna. 
• Ergonomiskt handtag med lättåtkomliga reglage. 
• Hög kedjehastighet 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 3.1 kg

Batterityp Li-Ion 

Batterispänning 36 V

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

530iPX (lev. med 10" 3/8), utan 
batteri och laddare 

967 88 51-10

530iPX (lev. med sele och 10" 
3/8), utan batteri och laddare 

967 88 51-02
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MOTORSÅGAR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

120i - utan batteri och laddare 
(lev. med 12" - 3/8" - H38) 

967 09 82-01 2.400 kr 1.920 kr

120i - komplett med batteri och 
laddare (BLi20 + QC 80)(12"-
3/8"-H38)" 

967 09 82-02 3.300 kr 2.640 kr

135 Mark II (lev. med 14" 3/8 
S93G SN)

967 86 18-14 2.500 kr 2.000 kr

418 EL (lev. med 14" 3/8) 967 20 56-14 1.990 kr 1.592 kr

420 EL (lev. med 16" 3/8) 967 20 57-16 2.490 kr 1.992 kr

435 II (lev. med 13" .325" SP33G 
SN)

967 67 58-33 4.200 kr 3.360 kr

435e II (lev. med 13" .325" 
SP33G SN) 

967 78 88-33 4.900 kr 3.920 kr

440e II (lev. med 13" .325" 
SP33G SN) 

967 78 87-33 5.300 kr 4.240 kr

440 e-series TrioBrake™ (lev. 
med 13" - .325 - SP33G)

967 78 86-33 5.300 kr 4.240 kr

T435 (lev. med 12" - 3/8" - H37) 966 99 72-12 4.900 kr 3.920 kr

439 (lev. med 12" - 3/8" - H37) 967 15 53-12 5.200 kr 4.160 kr

445 e-series (lev. med 13" .325" 
SP33G SN)

967 15 66-73 6.000 kr 4.800 kr

445 e-series TrioBrake™ (lev. 
med 13" - .325" - SP33G)

967 15 68-33 6.000 kr 4.800 kr

450 e-series (lev. med 13" .325" 
SP33G SN)

967 15 69-73 6.700 kr 5.360 kr

T525 (lev. med 10" 3/8" H37) 967 63 34-10 5.900 kr 4.720 kr

330i, utan batteri och laddare 967 89 37-12 3.900 kr 3.120 kr

T540 XP (lev. med 12" - 3/8" - 
H37)  

967 28 75-12 7.500 kr 6.000 kr

543 XP (lev. med 13" .325" 
SP33G SN)

966 77 61-73 7.500 kr 6.000 kr

545 Mark II (lev. med 13" SP33G 
SN)

967 69 06-33 8.400 kr 6.720 kr

543 XPG (lev. med 13" .325" 
SP33G SN)

966 77 62-73 8.400 kr 6.720 kr

545G Mark II (lev. med 13" 
SP33G SN) 

967 69 07-33 9.200 kr 7.360 kr

550 XPG TrioBrake (lev. med 13" 
.325" SP33G SN)

966 64 89-73 9.400 kr 7.520 kr

550XP Mark II (lev. med 13" 
SP33G SN) 

967 69 08-33 8.900 kr 7.120 kr

535i XP, utan batteri och laddare 967 89 38-12 4.900 kr 3.920 kr

550XPG Mark II (lev. med 13" 
SP33G SN) 

967 69 09-33 9.800 kr 7.840 kr

T535 iXP, utan batteri och laddare 967 89 39-12 5.200 kr 4.160 kr

560XP motorsåg (lev. med 15” - 
.325” - H25) 

966 00 91-15 9.100 kr 7.280 kr
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MOTORSÅGAR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

560 XP® G (lev. med 15” - .325” - 
H25)

966 00 90-15 9.900 kr 7.920 kr

562 XP® G (Motorkropp) 966 57 01-01 10.400 kr 8.320 kr

565 (Motorenhet) 966 73 39-01 11.400 kr 9.120 kr

565 (lev. med 18" 3/8") 966 73 39-18 12.300 kr 9.840 kr

572 XP® 966 73 31-01 12.000 kr 9.600 kr

572 XP® (lev. med 18" - 3/8") 966 73 31-18 12.900 kr 10.320 kr

572 XP® G 966 73 34-01 12.900 kr 10.320 kr

572 XP® G (lev. med 18" - 3/8") 966 73 34-18 13.800 kr 11.040 kr

STÅNGSÅGAR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

530iP4, (lev. med 10" 1/4"), utan 
batteri och laddare 

967 88 47-10 5.200 kr 4.160 kr

530iPX (lev. med 10" 3/8), utan 
batteri och laddare 

967 88 51-10 5.200 kr 4.160 kr

530iPX (lev. med sele och 10" 
3/8), utan batteri och laddare 

967 88 51-02 5.800 kr 4.640 kr

530iPT5 (lev. med 10" 1/4"), 
utan batteri och laddare 

967 88 48-10 6.200 kr 4.960 kr

525P5S Lev. med enkelsele och 
12", H38, 3/8" 

967 32 95-01 8.900 kr 7.120 kr

525PT5S Lev. med enkelsele och 
10", H00, 1/4" 

967 32 96-01 9.900 kr 7.920 kr

115iPT4, utan batteri och laddare 967 86 80-01 2.000 kr 1.600 kr

115iPT4 inkl batteri BLi10 och 
laddare QC80 (10" 1/4") 

967 86 80-02 2.900 kr 2.320 kr
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