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HUSQVARNA 129R 

Yrkesmän vänder sig till Husqvarna för att få kraftfulla motorer som 
förenklar tuffa jobb. Med den mångsidiga trimmern Husqvarna 129R 
finns den kraften också tillgänglig för vanliga konsumenter. 129R har en 
kraftfull 27 cc-motor och professionell kvalitet – i kombination med 
fokus på enkel användning. Den är enkel att starta tack vare Smart 
Start®, intuitiva reglage och stoppknapp som återställs automatiskt – en 
funktion som gör att PÅ-läget återställs automatiskt för problemfria 
starter. 129R levereras med kombinationsskydd, trimmerhuvud, 
gräsklinga och röjstyre för bekväm trimning. 

• Rak rigg för längre räckvidd 
• Standardsele för lättare gräsröjare 
• Bränslepump för enklare start 
• Enkelt att mata fram trimmertråd 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 27.6 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.4 kg

Effekt 0.85 kW

Bränsleförbrukning 495 g/kWh

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

129R (lev. med T25 och 
gräsklinga 255-4-1") 

967 19 33-01
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HUSQVARNA 336FR 

Husqvarna 336FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga, 
sågklinga, kombiskydd och klingskydd. Denna flexibilitet gör den till en 
idealisk lösning för alla som behöver båda produkternas fördelar i ett 
kraftfullt paket. X-TORQ®-motorn ger råstyrka och utmärkt 
bränsleekonomi. Levereras med Balance 35 sele. 

• Balance 35 ergonomisk sele 
• Justerbart handtag för bästa komfort 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Bränslepump för enklare start 
• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 
• Mångsidig användning med kombiskydd 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 34.6 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 7 kg

Effekt 1.4 kW

Bränsleförbrukning 435 g/kWh

Bränsleförbrukning 0.59 kg/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

336FR (lev. med T35, gräskniv 
Multi 300-3T-1" och röjklinga 
Scarlett 200-22-1") 

966 60 47-01
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HUSQVARNA 520iRX 

En lätt och högpresterande trimmer med röjstyre och bekväm sele för 
professionell användning. Den har utmärkt ergonomi, tvåvägsrotation på 
trimmerhuvudet och borstlös motor vilket ger trimmern lång livslängd. 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Enkelt att mata fram trimmertråd 
• Tyst drift 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Tvåvägsrotation, mindre gräsklipp på gångar 
• Högt styrtorn, mer benutrymme. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Vikt utan batteri 3.8 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

520iRX, (lev. med sele, T25B och 
Multi 255-3T-1") utan batteri 
och laddare 

967 91 62-02
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HUSQVARNA 524R 

Effektiv röjsåg med fyrtaktsmotor för långa och krävande arbetsskift. 
Passande för arbete i parker, golfanläggningar, trädgårdar m m. Den 
ergonomiska och komfortabla dubbelselen och de vinklade handtagen 
för enkel justering ger ett bekvämt arbetssätt. Levereras med 
trimmerhuvud och gräsklinga. 

• Balance 35 ergonomisk sele 
• Bränslepump för enklare start 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Mångsidig användning med kombiskydd 
• Bekvämt justerbart handtag 
• Motor för ren bensin, ingen oljeinblandning krävs 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.5 kg

Effekt 0.7 kW

Bränsleförbrukning 510 g/kWh

Bränsleförbrukning 0.36 kg/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

524R (lev. med T35 och 
gräsklinga 255-4-1") 

967 32 71-01
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HUSQVARNA 525RX 

Kraftfull, men ändå lätt och bekväm röjsåg. Tuff mot gräs och 
undervegetation. Enkel att använda. 

• Enkla, tydliga reglage 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Vinklat handtag för bästa komfort 
• Balance 35 ergonomisk sele 
• Bränslepump för enklare start 
• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.9 kg

Effekt 1 kW

Bränsleförbrukning 600 g/kWh

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

525RX, (lev. med  T35 och 
gräsklinga 255-4-1") 

966 77 68-01
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HUSQVARNA 525RXT 

Kraftfull men ändå bekväm röjsåg för maximal effektivitet och minimal 
fysisk belastning. Den är enkel att använda och avger minst vibrationer i 
klassen. 

• Enkla, tydliga reglage 
• Vinklat handtag för bästa komfort 
• Balance 55 ergonomisk sele 
• Bränslepump för enklare start 
• Enkelt att mata fram trimmertråd 
• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.2 kg

Effekt 1 kW

Bränsleförbrukning 600 g/kWh

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

525RXT, (lev. med T35 och 
gräsklinga 255-4-1") 

966 77 69-01
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HUSQVARNA 535RXT 

Husqvarna 535RXT är en röjsåg i den mångsidiga 35 cc-klassen, som 
är byggd för tuff yrkesanvändning. Bästa möjliga prestanda fås med 
råstyrka, unik ergonomi och utmärkt hållbarhet. Maskinen är utrustad 
med komfortpaket där LowVib® och komforthandtag ingår. 

• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen  
• Vinklat handtag för bästa komfort 
• Bekväm Balance X sele 
• Högt placerat styre, ger mer benutrymme. 
• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 34.6 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 6.7 kg

Effekt 1.6 kW

Bränsleförbrukning 475 g/kWh

Bränsleförbrukning 0.99 kg/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

535RXT (lev. med T35 och Multi 
300-3T-1") 

966 62 89-01
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HUSQVARNA 545FR 

Husqvarna 545FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga 
och sågklinga. Denna flexibilitet gör den till en perfekt lösning för alla 
som behöver båda produkternas fördelar i ett enda kraftfullt paket. 
X-Torq®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. LowVib®-
avvibreringssystem ger användaren maximal komfort och kontroll. 

• Justerbart handtag för bästa komfort 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Justerbar selkroksögla 
• Bekväm Balance X sele 
• Bränslepump för enklare start 
• Bra balans med bränsletank framför motorn 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 45.7 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 8.7 kg

Effekt 2.1 kW

Bränsleförbrukning 450 g/kWh

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

545FR (lev med T45X, Multi 
300-3, Scarlett 200-22-1") 

967 63 79-01
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HUSQVARNA 545RXT Autotune 

Husqvarna 545RXT är en röjsåg anpassad för professionellt arbete 
under tuffa förhållanden. Dess unika kombination av kraft, prestanda 
och ergonomi ger hög produktivitet och komfortabel användning. Enkel 
startfunktion och kraftfull X-torq® motor ger råstyrka och utmärkt 
bränsleekonomi. AutoTune™ ger optimal motorgång genom en 
automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. 
Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och 
smutsigt luftfilter.  

• Enkel start 
• Alltid optimal motorgång 
• Extra bekväm Balance XT sele. 
• Optimal vinkel på växel för bästa resultat 
• Justerbart handtag för bästa komfort 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 45.7 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 8.7 kg

Effekt 2.2 kW

Bränsleförbrukning 450 g/kWh

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

545RXT AutoTune (Levereras 
med T45X och Multi 300-3T - 
1") 

967 17 67-01
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HUSQVARNA 555RXT 

Husqvarna 555RXT är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för 
heltidsarbete under tuffa förhållanden. X-TORQ®-motorn ger råstyrka, 
snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Långt riggrör och 
vinkelväxel vinklad 35 grader underlättar bredare svep. Mycket låga 
vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT. 

• Justerbart handtag för bästa komfort 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Rak rigg för längre räckvidd 
• Extra bekväm Balance XT sele. 
• Högt placerat styre, ger mer benutrymme. 
• Bränslepump för enklare start 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 53.3 cm³

Vikt (exklusive skärutrustning) 9.2 kg

Effekt 2.8 kW

Bränsleförbrukning 480 g/kWh

Bränsleförbrukning 1.34 kg/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

555RXT (lev. med T55X och Multi 
350-3T-1") 

966 62 90-01
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HUSQVARNA 535FBx 

Kedjeröjsågen har en flexibel upphängning av skärutrustningen, vilket 
gör det möjligt att såga både vertikalt och horisontellt med hög 
precision. Upphängningen möjliggör röjning i den stubbhöjd som passar 
dig, lågt eller högre upp. Kedjeröjsågen genomsyras av ergonomiska 
lösningar som gör röjningsarbetet effektivare och mindre ansträngande. 

• Fördelar hela vikten 
• Justerbar upphängning 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 
• Bekväma och ergonomiska handtag 
• Bekvämt justerbart handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 34.6 cm³

Effekt 1.6 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 12.4 kg

Rekommenderad svärdslängd, max 13 "

Rekommenderad svärdslängd, min 13 "

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

535FBx (lev. med 13" - .325" - 
H30) 

966 06 32-01
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HUSQVARNA 545 FXT AutoTune 

Mycket lätthanterlig röjsåg med AutoTune. Har hög prestanda och unika 
ergonomiska lösningar utvecklad för röjningsarbete på heltid. Optimerad 
transmission med vinkelväxel vinklad 24 grader som underlättar riktad 
fällning i tät skog. Uppvärmt handtag som ger varma händer i kall och 
fuktig väderlek. Lättstartad X-TORQ®-motor med snabb acceleration, 
låg bränsleförbrukning och låga avgasutsläpp. Mycket låga vibrationer 
tack vare en effektiv avvibrering av motorn, drivaxeln och 
skärutrustningen. Levereras med sele Balance XT. 

• Enkel start 
• Alltid optimal motorgång 
• Varma handtag för arbete i kallt och blött väder 
• Extra bekväm Balance XT sele. 
• Tumgas för utmärkt ergonomi 
• Vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 45.7 cm³

Effekt 2.2 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 8.4 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

545 FXT AutoTune™ (lev. med 
Balance XT-sele, Scarlett  225-
22T-1")

967 17 66-01
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HUSQVARNA 545FX 

Stark, lättmanövrerad skogsröjare med stor kraft och snabb 
acceleration. Lättstartad X-Torq®-motor, vilket ger högre vridmoment 
över ett bredare varvtalsintervall. Mycket låga vibrationsnivåer tack vare 
effektiv avvibrering av motor, drivaxel och skärutrustningen. Lätt att 
starta med Smart Start®. Levereras med sele Balance XT. 

• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Justerbart handtag för bästa komfort 
• Tumgas för utmärkt ergonomi 
• Enkelt att byta klinga 
• LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen  
• Extra bekväm Balance XT sele. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 45.7 cm³

Effekt 2.2 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 8.2 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

545FX (lev. med Scarlett 200-
22-1" och Balance XT sele) 

966 01 56-04
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HUSQVARNA 545FX AutoTune 

En mycket lätthanterlig röjsåg utrustad med Autotune. Har hög 
prestanda och unika ergonomiska lösningar, utvecklad för 
röjningsarbete på heltid. Optimerad transmission med vinkelväxel 
vinklad 24 grader som underlättar riktad fällning i tät skog. Lättstartad 
X-TORQ®-motor med snabb acceleration, låg bränsleförbrukning och 
låga avgasemissioner. Mycket låga vibrationer tack vare en effektiv 
avvibrering av motorn, drivaxeln och skärutrustningen. Levereras med 
sele Balance XT. 

• Justerbart handtag för bästa komfort 
• Tumgas för utmärkt ergonomi 
• Enkelt att byta klinga 
• LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen  
• Extra bekväm Balance XT sele. 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 45.7 cm³

Effekt 2.2 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 8.2 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

545FX AutoTune™ (lev. med 
Balance XT, 225-22T-1", 
Scarlett) 

967 17 65-01
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HUSQVARNA 555FX 

Husqvarna 555FX är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för 
röjningsarbete på heltid under tuffa förhållanden.  X-TORQ®-motorn ger 
råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Kort riggrör 
och vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog. 
Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance 
XT. 

• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Justerbart handtag för bästa komfort 
• Tumgas för utmärkt ergonomi 
• Enkelt att byta klinga 
• LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen  
• Extra bekväm Balance XT sele. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 53.3 cm³

Effekt 2.8 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 8.9 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

555FX (lev. med Scarlet 225-
24-1" och Balance XT sele) 

966 62 91-01
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HUSQVARNA 555FXT 

Husqvarna 555FXT är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för 
röjningsarbete på heltid under tuffa förhållanden. X-TORQ®-motorn ger 
råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Utrustad med 
unik komfortuppvärmning av handtagen för problemfritt arbete under 
kalla och våta arbetsskift. Kort riggrör och vinkelväxel vinklad 24 grader 
underlättar riktad fällning i tät skog. Mycket låga vibrationer tack vare 
LowVib®. Levereras med sele Balance XT. 

• Varma handtag för arbete i kallt och blött väder 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Justerbart handtag för bästa komfort 
• Tumgas för utmärkt ergonomi 
• Enkelt att byta klinga 
• LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen  

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 53.3 cm³

Effekt 2.8 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 9.1 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

555FXT (lev. med Scarlet 225-
24-1" och Balance XT sele) 

966 62 92-01
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HUSQVARNA 115iL 

Bekväm och lättanvänd batteridriven grästrimmer, perfekt till 
gräsmattekanter eller små områden med högre och kraftigare gräs. 
Dess kraftfulla och borstlösa lågvibrationsmotor, utan emissioner, är tyst 
nog för användning i bostadsområden utan att störa familj eller grannar. 
Intuitivt knappsats för säker och bekväm start och stopp, teleskopiskt 
riggrör samt justerbart handtag ger möjlighet till bekväm och personlig 
passform samt enkel och effektiv förvaring och transport. 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet. 
• Tillförlitlig och långvarig användning 
• Justerbart främre handtag för bättre kontroll och bekväm användning. 
•  Teleskopskaft för lätt justering av längd. 
• Tydlig knappsats gör produkten lättanvänd 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Vikt utan batteri 3.3 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

115iL - utan batteri och laddare 967 09 88-01

115iL -  komplett med batteri och 
laddare (BLi 10 + QC 80) 

967 09 88-02
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HUSQVARNA 122C 

Husqvarna 122C är en tyst och lätt trimmer för hemmabruk med 
lättanvända funktioner som Smart Start®. 

• Bränslepump för enklare start 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Bekväma och ergonomiska handtag 
• Motorkonstruktion med låg ljudnivå 
• Enkelt att mata fram trimmertråd 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 21.7 cm³

Effekt 0.6 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.4 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

122C (lev. med T25 R) 966 77 97-01
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HUSQVARNA 122LK 

En mångsidig kombitrimmer som är perfekt för villaägare. Lättstartad 
med Smart Start®. Har även en stoppkontakt som återställs automatiskt, 
motor med låg bullernivå och ett delbart riggrör för snabbanslutning av 
tillbehör. 

• Enkla, tydliga reglage 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Bränslepump för enklare start 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Delbart riggrör för enkel transport och förvaring 
• Mångsidig, många tillbehör 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 21.7 cm³

Effekt 0.6 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.8 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

122LK (lev. med T25) 967 25 28-01
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HUSQVARNA 129C 

Med Husqvarna Trimmer 129C, är kraften som proffsen kräver tillgänglig 
också för konsumenterna. 129C har en kraftfull 27cc motor och 
professionell kvalitet - i kombination med fokus på användarvänlighet. 
Det är lätt att starta tack vare Smart Start ®, tydliga kontroller och 
automatiskt återgående stoppknapp - en funktion som automatiskt 
ställer om till läge ON för problemfri start. 129C levereras med ett böjt 
skaft för enkel trimning. 

• Enkla, tydliga reglage 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Långt böjt riggrör, bättre kontroll 
• Bränslepump för enklare start 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Genomskinlig tank för enkel kontroll av bränslenivå 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 27.6 cm³

Effekt 0.85 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.49 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

129C (lev. med T25R) 967 19 32-01
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HUSQVARNA 129LK 

Trimmer 129LK ären mångsidig kombitrimmer som har en kraftfull 27 cc. 
motor och professionell kvalitet - i kombination med fokus på 
användarvänlighet. Det är lätt att starta tack vare Smart Start ®, tydliga 
kontroller och automatiskt återgående stoppknapp - en funktion som 
automatiskt ställer om till läge ON för problemfri start. Bortsett från 
trimmerhuvud kan 129LK enkelt utrustas med ett antal andra tillbehör av 
högsta kvalitet: blås, stångsåg, kultivator, häcksax och kantskärare, 
genom att enkelt byta den nedre delen av riggröret. 

• Enkla, tydliga reglage 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Bränslepump för enklare start 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Genomskinlig tank för enkel kontroll av bränslenivå 
• Delbart riggrör för enkel transport och förvaring 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 27.6 cm³

Effekt 0.85 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.67 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

129LK (lev. med T25) 967 19 36-01
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HUSQVARNA 315iC 

En tyst, lätt och perfekt balanserad trimmer som är enkel att använda. 
Trimmern har utmärkt ergonomi och balans och passar den krävande 
användaren. 

• Enkelt att mata fram trimmertråd 
• Tyst drift 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Knappsatsen är mycket enkel att använda 
• Maximal arbetstid 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Vikt (exklusive skärutrustning) 2.85 kg

Vikt utan batteri 3 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

315iC (lev. med T25B), utan 
batteri och laddare 

967 91 59-11
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HUSQVARNA 520iLX 

En lätt och högpresterande trimmer för professionell användning. Den 
har utmärkt ergonomi, tvåvägsrotation på trimmerhuvudet och borstlös 
motor vilket ger trimmern lång livslängd. 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Enkelt att mata fram trimmertråd 
• Tyst drift 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Tvåvägsrotation, mindre gräsklipp på gångar 
• Effektiv borstlös motor 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Vikt (exklusive skärutrustning) 2.85 kg

Vikt utan batteri 3 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

520iLX (lev. med T25B), utan 
batteri och laddare 

967 91 61-11
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HUSQVARNA 524LK 

Effektiv grästrimmer med fyrtaktsmotor, rakt riggrör och loop-handtag. 
Lättstartad med bränslepump och automatisk Smart Start®. 524LK är 
en kombinationsprodukt, utvecklad för flera olika typer av jobb. Finns 
många tillbehör att välja mellan. 

• Bränslepump för enklare start 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Ingen oljeinblanding i bensinen krävs 
• Delbart riggrör för enkel transport och förvaring 
• Bekväma och ergonomiska handtag 
• Justerbart handtag för bästa komfort 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25 cm³

Effekt 0.7 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.4 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

524LK, motorenhet 967 32 69-02

524LK (lev.med T35) 967 32 69-01
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HUSQVARNA 525LK 

Husqvarna 525LK är en lättviktstrimmer för yrkesbruk. Maskinen är 
utrustad med Husqvarnas X-TORQ-motor. 525LK är en 
kombinationsmaskin som är utvecklad för många olika typer av 
uppgifter. Flera tillbehör finns tillgängliga. 

• Enkla, tydliga reglage 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Delbart riggrör för enkel transport och förvaring 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Bränslepump för enklare start 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 cm³

Effekt 1 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 4.5 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

525LK, motorenhet 967 14 83-01

525LK (lev. med  TA 850 med 
T35) 

967 14 83-02
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HUSQVARNA 535LK 

Kraftfull kombitrimmer för professionellt bruk med pålitlig X-Torq®-
motor. Snabbt kopplingssystem som är kompatibelt med befintliga 
Husqvarna-tillbehör ger maximal mångsidighet och produktivitet. 
Antivibrationssystem och handtag med mjukt grepp garanterar bekväm 
användning även under långa arbetspass. 

• Mångsidig, många tillbehör 
• Delbart riggrör för enkel transport och förvaring 
• Skyddsplåt för motorn 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Enkel att serva och underhålla 
• Enkelt att mata fram trimmertråd 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 34.6 cm³

Effekt 1.5 kW

Vikt (exklusive skärutrustning) 5.8 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

535 LK, motorenhet 967 68 81-01
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Husqvarna K 1270 

Vissa jobb kräver extra mycket kraft. Husqvarna K 1270 är ett kraftpaket 
med en imponerande effekt på 5,8 kW, vilket gör det tyngsta 
håltagningsarbetet till en snabb och effektiv process. Perfekt för 
vägarbeten när den används tillsammans med tillhörande kapvagn. 
Kapvagnen medför även att operatören kan ägna fullständig 
uppmärksamhet till utförandet. 

• Superior power with low emissions 
• Magnesium blade guard 
• Reducerat slitage tack vare drivrmmen med fullt inkapslad transmission, 

vilket utestänger dammet. 
• Möjligt tack vare den reversibla kaparmen. 
• Den enda gången filtret behöver undersökas och bytas är om du upplever 

brist på  effekt. 
• Drivremmen med fullt inkapslad transmission håller ute damm mot slitage 

och tillåter kapning nära väggar och golv. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Uteffekt 5.8 kW

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

K 1270, 967 05 42-01
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Husqvarna K 3000 Cut-n-break 

Vår Cut-n-Break-metod är det naturliga valet när du behöver kapa djupt 
men vill ha en maskin med låga underhållskostnader. K 3000 Cut-n-
Break låter dig kapa så djupt som 400 mm från en sida. Anpassningsbar 
för slätsågning nära väggar och golv såväl som för mindre jobb som 
fönsteröppningar där du vill undvika att kapa i hörnen. 

• Med den unika Cut-n-Break-metoden kan du arbeta dig igenom materialet 
steg för steg till en låg verktygskostnad. 

• Den långa kroppen och dubbla klingorna låter dig kapa på djup upp till 
400 mm. 

• Det justerbara klingskyddet tillåter kapning nära väggar och golv. 
• Ergonomiskt designat bakre handtag 
• Tvillingklingor med en stabil kärn- och kapningsprestanda levereras med 

maskinen. 
• En kraftfull elektrisk kapmaskin för både inomhus- och 

utomhusanvändning.  

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup 400 mm

Max. klingdiameter 230 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

K 3000 Cut-n-Break, 230 V, 
klinga EL 10 CNB 

968 38 82-04
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Husqvarna K 3000 Vac 

För jobb där våtkapning inte riktigt är ett alternativ, är detta en 
marknadsledande torrkapningsmaskin som tar kontroll över dammet. 
Sätt bara fast Vac-enheten på kapmaskinens klingskydd och anslut den 
till en dammsugare, och dammet går direkt till dammsugarpåsen. Smart, 
ren och effektiv. 

• Vac-fästets oslagbara dammuppsamlare gör det möjligt att kapa utan 
vatten. 

• Snabbfästet gör det enklare att byta mellan traditionell kapning och 
kapning assisterad med dammuppsamling. 

• Generöst dimensionerad vinkelväxel tillför hög slitstyrka, minimal 
effektförlust och låga ljudnivåer. 

• Vårt ElgardTM -system skyddar mot överbelastning genom att variera 
rotationshastigheten. 

• Ergonomiskt designat bakre handtag 
• En kraftfull elektrisk kapmaskin för både inomhus- och 

utomhusanvändning.  

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup 119 mm

Max. klingdiameter 350 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

K 3000 Vac 966 71 58-01
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Husqvarna K 3000 Wet 

Våt- och torrkapning i en maskin! Elektrisk all round våtkapmaskin som 
minimerar mängden vatten och slam. Med den valbara Vac-enheten 
kan du enkelt förvandla den till en torrkapmaskin som genererar 
minimialt med damm. Till skillnad från andra elektriska kapmaskiner, 
roterar klingan framåt, och skär effektivt in i materialet med minimal 
ansträngning från operatören. 

• Den integrerade regulatorn kontrollerar vattenvolymen och säkerställer ett 
konstant flöde till klingan. Den säkerställer även att vattenvolymen är 
tillräcklig för att binda dammet utan att skapa ett överskott av vatten. 

• Ergonomiskt designat bakre handtag 
• Generöst dimensionerad vinkelväxel tillför hög slitstyrka, minimal 

effektförlust och låga ljudnivåer. 
• Vårt ElgardTM -system skyddar mot överbelastning genom att variera 

rotationshastigheten. 
• Snabbverkande lås för spindeln och ett stort utlopp i klingskyddet 

förenklar klingbyten. 
• Klingan på alla våra elektriska kapar roterar framåt och kapar effektivt in i 

materialet och minimerar samtidigt risken för att fastna eller få tillbakaslag. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup 125 mm

Max. klingdiameter 350 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

230V 50Hz 25.4-350 EU 966 79 92-01
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Husqvarna K 6500 

Husqvarna K 6500 är utrustad med PRIME™-högfrekvensteknologi, 
vilket gör den till vår mest kraftfulla elektriska kapmaskin någonsin. Den 
höga effektoutputen, välbalanserade kroppen och de låga 
vibrationsnivåerna gör denna maskin väldigt effektiv och lätt att 
använda. PRIME™-produktserien låter dig kombinera det system som är 
mest effektivt för din verksamhet. K 6500 kan användas med både PP 
65 och PP 220 som kraftaggregat. Expandera systemet när dina behov 
utvecklas. 

• Hög uteffekt på både 3-fas (5.5 kW) och 1-fas (3 kW) på 220-240 V/180-
480 V. 

• Körs med både 3-fas- och 1-fasström. 
• Den ergonomiska designen med låg systemvikt och välbalanserad kropp 

med optimalt positionerade handtag minimerar påfrestningarna på din 
kropp. 

• Denna maskin är kontrollerad av ett kraftaggregat med inbyggd intelligens 
vilken kommunicerar med maskinens motor för att säkerställa optimal 
effekt och varvtal vid varje användningstillfälle. 

• Överbelastningskydd 
• En kraftfull elektrisk kapmaskin för både inomhus- och 

utomhusanvändning.  

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup 145 mm

Max. klingdiameter 400 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

K6500, D400 25.4 966 72 66-01
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Husqvarna K 760 Cut-n-Break 

Vår Cut-n-Break-metod är det naturliga valet när du behöver kapa djupt 
med låga underhållskostnader. K 760 Cut-n-Break låter dig kapa så 
djupt som 400 mm från en sida. De två höghastighetsklingorna gör en 
kärna i sågsnittet, som enkelt kan brytas av med det tillhörande 
brytverktyget. På detta sätt arbetar du dig enkelt genom materialet, 
med en väldigt låg underhållskostnad för dina diamantverktyg. 
Levereras med tvillingklingor och ett brytverktyg. 

• Med den unika Cut-n-Break-metoden kan du arbeta dig igenom materialet 
steg för steg till en låg verktygskostnad. 

• Den långa kroppen och dubbla klingorna låter dig kapa på djup upp till 
400 mm. 

• Tvillingklingor med en stabil kärn- och kapningsprestanda levereras med 
maskinen. 

• Den unika  X-TORQ®-motorteknologin ökar effekten och reducerar 
bränslekonsumtionen med upp till 20 % i jämförelse med konventionella 
tvåtaktsmotorer. 

• Lättstartad 
• Lätt och kraftfull 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup 400 mm

Max. klingdiameter 230 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

Cut-n-Break, blade EL 35 CNB 967 19 57-01
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Husqvarna K 760 Rescue 

Vår kompakta och lättaste Rescue-kapmaskin är speciellt utvecklad för 
räddnings- och röjningsarbete. Det förkromade klingskyddet är designat 
för att vara synligt i rök och vattenbesprutning, och det digitala 
startsystemet tillför en pålitlig och snabb start vid akuta situationer. 

• För god sikt i rök och vattenbesprutning, vilket ökar kontrollen av 
kapmaskinen. 

• Specialdesignat starterhandtag, med utrymmer för stora handskar. 
• Tillåter dig att springa, gå och klättra smidigt med maskinen i akuta 

situationer. 
• Den unika  X-TORQ®-motorteknologin ökar effekten och reducerar 

bränslekonsumtionen med upp till 20 % i jämförelse med konventionella 
tvåtaktsmotorer. 

• Lättstartad 
• Vibrationer under 2.5 m/s2 i kapmaskinens handtag ger mer komfort och 

längre användningstider. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup 100 mm

Max. klingdiameter 300 mm

Uteffekt 3.7 kW

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

RESCUE 300-20/25,4 967 18 15-01
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Husqvarna K 970 

Robust, pålitlig, lätt och kraftfull - den nya kapmaskinen Husqvarna K 
970 är redo att prestera när du är. Det ultimata valet när du behöver en 
mångsidig kapmaskin som presterar vid de tuffaste av förutsättningar 
samt hanterar variationer av klimat och bränsle. Anpassningsbar för 
vägarbete då den används med kapvagnen KV 970. Transportvagnen 
tillåter dig att ägna fullständig koncentration åt kapningsarbetet. 

• Enkel och optimal remspänning 
• Robust och pålitlig 
• Lättstartad 
• Långa service intervall 
• Mindre damm och låg vattenkonsumtion 
• Magnesium blade guard 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

POWER CUTTER K 970 14" | 
20mm/1" 

967 34 80-01

POWER CUTTER K 970 16" | 
20mm/1"  

967 34 81-01

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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RÖJSÅGAR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

336FR (lev. med T35, gräskniv 
Multi 300-3T-1" och röjklinga 
Scarlett 200-22-1") 

966 60 47-01 5.900 kr 4.720 kr

129R (lev. med T25 och 
gräsklinga 255-4-1") 

967 19 33-01 3.500 kr 2.800 kr

520iRX, (lev. med sele, T25B och 
Multi 255-3T-1") utan batteri 
och laddare 

967 91 62-02 4.000 kr 3.200 kr

525RX, (lev. med  T35 och 
gräsklinga 255-4-1") 

966 77 68-01 4.700 kr 3.760 kr

525RXT, (lev. med T35 och 
gräsklinga 255-4-1") 

966 77 69-01 5.500 kr 4.400 kr

524R (lev. med T35 och 
gräsklinga 255-4-1") 

967 32 71-01 5.500 kr 4.400 kr

535RXT (lev. med T35 och Multi 
300-3T-1") 

966 62 89-01 7.300 kr 5.840 kr

545FR (lev med T45X, Multi 
300-3, Scarlett 200-22-1") 

967 63 79-01 8.400 kr 6.720 kr

545RXT AutoTune (Levereras 
med T45X och Multi 300-3T - 
1") 

967 17 67-01 9.900 kr 7.920 kr

555RXT (lev. med T55X och Multi 
350-3T-1") 

966 62 90-01 10.900 kr 8.720 kr

SKOGSRÖJSÅGAR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

545FX (lev. med Scarlett 200-
22-1" och Balance XT sele) 

966 01 56-04 7.900 kr 6.320 kr

545FX AutoTune™ (lev. med 
Balance XT, 225-22T-1", 
Scarlett) 

967 17 65-01 8.900 kr 7.120 kr

545 FXT AutoTune™ (lev. med 
Balance XT-sele, Scarlett  225-
22T-1")

967 17 66-01 9.900 kr 7.920 kr

555FX (lev. med Scarlet 225-
24-1" och Balance XT sele) 

966 62 91-01 9.900 kr 7.920 kr

555FXT (lev. med Scarlet 225-
24-1" och Balance XT sele) 

966 62 92-01 10.900 kr 8.720 kr

535FBx (lev. med 13" - .325" - 
H30) 

966 06 32-01 11.300 kr 9.040 kr

TRIMMERS Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

122C (lev. med T25 R) 966 77 97-01 1.800 kr 1.440 kr

115iL - utan batteri och laddare 967 09 88-01 2.000 kr 1.600 kr

115iL -  komplett med batteri och 
laddare (BLi 10 + QC 80) 

967 09 88-02 2.900 kr 2.320 kr
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TRIMMERS Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

122LK (lev. med T25) 967 25 28-01 2.100 kr 1.680 kr

129C (lev. med T25R) 967 19 32-01 2.400 kr 1.920 kr

129LK (lev. med T25) 967 19 36-01 2.700 kr 2.160 kr

315iC (lev. med T25B), utan 
batteri och laddare 

967 91 59-11 2.600 kr 2.080 kr

520iLX (lev. med T25B), utan 
batteri och laddare 

967 91 61-11 3.600 kr 2.880 kr

525LK, motorenhet 967 14 83-01 3.800 kr 3.040 kr

525LK (lev. med  TA 850 med 
T35) 

967 14 83-02 4.400 kr 3.520 kr

524LK, motorenhet 967 32 69-02 4.300 kr 3.440 kr

524LK (lev.med T35) 967 32 69-01 4.900 kr 3.920 kr

535 LK, motorenhet 967 68 81-01 6.500 kr 5.200 kr

KAPMASKINER Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

Cut-n-Break, blade EL 35 CNB 967 19 57-01

K 3000 Cut-n-Break, 230 V, 
klinga EL 10 CNB 

968 38 82-04

RESCUE 300-20/25,4 967 18 15-01

POWER CUTTER K 970 14" | 
20mm/1" 

967 34 80-01 17.237 kr 13.790 kr

POWER CUTTER K 970 16" | 
20mm/1"  

967 34 81-01 17.487 kr 13.990 kr

K 1270, 967 05 42-01 17.487 kr 13.990 kr

K6500, D400 25.4 966 72 66-01

K 3000 Vac 966 71 58-01 12.000 kr 9.600 kr

230V 50Hz 25.4-350 EU 966 79 92-01 12.000 kr 9.600 kr
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Fibergatan 3
267 73 Billesholm
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