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HUSQVARNA ST 151 

Husqvarna ST 151 är perfekt för villaägare som behöver en kompakt, 
användarvänlig och effektiv snöslunga. Den är utvecklad för att ta bort 
ren snö från hårda och släta underlag som garageuppfarter och 
gångvägar. Den är avsedd för sporadisk användning vid nysnö, 5-10 cm. 
Den kompakta designen gör den enkel att hantera och förvara. Den 
effektiva glidskenan i gummi ger optimal röjning och är skonsam mot 
underlaget. Elektrisk startmotor gör den enkel att starta i alla väder och 
LED-ljus som tillåter abete i mörker. Fjärrstyrd utkastare  underlättar 
riktningen av snön. 

• Kompakt design för enkel användning 
• Snöskruven i gummi möjliggör noggrann rengöring. 
• Elstart underlättar kallstarter 
• Ergonomiskt handtag med övergjuten bygelarm 
• Lysdiodstrålkastare för användning i mörker 
• Enstegssystem 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 53 cm

Cylindervolym 208 cm³

Typ av växellåda Drivning, inmatningsskruv 

Motortillverkare LCT 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

ST 151  961 81 00-14
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HUSQVARNA ST 224 

Husqvarna ST 224 är utvecklad för villaägare som behöver en 
högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och 
gångar. Den kan användas på olika typer av beläggning beroende på de 
enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 224 är konstruerad för 
tillfällig användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt 
tvåstegssystem med stor kastlängd. Styret kan justeras i höjdled för 
komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul ger mjuk och 
smidig framdrivning. Funktioner som elektriskt uppvärmda handtag, 
LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden. 

• Två-stegssystem för effektiv snöröjning 
• Justerbart handtag för ergonomisk användning 
• Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar 
• Bandinmatarskruv för effektiv röjning 
• Elstart underlättar kallstarter 
• Differentiallås för bästa drivning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 61 cm

Cylindervolym 208 cm³

Typ av växellåda Friktionsskiva 

Motortillverkare LCT 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

ST 224 961 91 00-87
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HUSQVARNA ST 227P 

Husqvarna ST 227P är utvecklad för villaägare som behöver en 
högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och 
gångar. Den kan användas på olika typer av beläggning beroende på de 
enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 227P är konstruerad för 
tillfällig användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt 
tvåstegssystem med stor kastlängd. Styret kan justeras i höjdled för 
komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul och 
differentialstyrning ger mjuk och smidig framdrivning. Funktioner som 
elektriskt uppvärmda handtag, LED-strålkastare och elstart för arbete 
under alla väderförhållanden. 

• Två-stegssystem för effektiv snöröjning 
• Justerbart handtag för ergonomisk användning 
• Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar 
• Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll 
• Bandinmatarskruv för effektiv röjning 
• Elstart underlättar kallstarter 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 68 cm

Cylindervolym 254 cm³

Typ av växellåda Friktionsskiva 

Motortillverkare Husqvarna 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

ST 227P 961 91 00-88
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HUSQVARNA ST 230P 

Husqvarna ST 230P är utvecklad för villaägare som behöver en 
högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och 
gångvägar. Den kan användas på olika typer av beläggning beroende 
på de enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 230P är konstruerad 
för tillfällig användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt 
tvåstegssystem med stor kastlängd. Styret kan justeras i höjdled för 
komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul, extra stora hjul 
samt differetialstyrning ger mjuk och smidig framdrivning. Funktioner 
som elektriskt uppvärmda handtag, LED-strålkastare och elstart för 
arbete under alla väderförhållanden. 

• Två-stegssystem för effektiv snöröjning 
• Justerbart handtag för ergonomisk användning 
• Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar 
• Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll 
• Bandinmatarskruv för effektiv röjning 
• Elstart underlättar kallstarter 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 76 cm

Cylindervolym 291 cm³

Typ av växellåda Friktionsskiva 

Motortillverkare Husqvarna 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

ST 230P 961 91 00-90
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HUSQVARNA ST 324 

Husqvarna ST 327 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk, 
högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar 
stora ytor. För frekvent användning i alla snöförhållanden. 
Tvåstegsslunga med friktionsdrivning, servostyrning och extra stora hjul 
för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa komponenter för 
maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LED-
lampor och elektrisk start. 

• Tvåstegssystem för effektiv snöröjning 
• Loop-handtag för bättre grepp och kontroll 
• Remsystem för hög kapacitet 
• Inställbart handtag 
• Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll 
• Robust inmatningshus för stabil användning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 61 cm

Cylindervolym 254 cm³

Typ av växellåda Friktionsskiva 

Motortillverkare Husqvarna 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

ST 324 961 93 01-26
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HUSQVARNA ST 327 

Husqvarna ST 327 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk, 
högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar 
stora ytor. För frekvent användning i alla snöförhållanden. 
Tvåstegsslunga med friktionsdrivning, servostyrning och extra stora hjul 
för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa komponenter för 
maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LED-
lampor och elektrisk start. 

• Tvåstegssystem för effektiv snöröjning 
• Remsystem för hög kapacitet 
• Inställbart handtag 
• Robust inmatningshus för stabil användning 
• Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden 
• Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv) för maximal livslängd 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 69 cm

Cylindervolym 291 cm³

Typ av växellåda Friktionsskiva 

Motortillverkare Husqvarna 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

ST 327 961 93 01-27
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HUSQVARNA ST 330 

Husqvarna ST 330 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk, 
högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar 
stora ytor. För frekvent användning i alla snöförhållanden. 
Tvåstegsslunga med friktionsdrivning, servostyrning och extra stora hjul 
för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa komponenter för 
maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LED-
lampor och elektrisk start. 

• Tvåstegssystem för effektiv snöröjning 
• Remsystem för hög kapacitet 
• Inställbart handtag 
• Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll 
• Robust inmatningshus för stabil användning 
• Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd 76 cm

Cylindervolym 369 cm³

Typ av växellåda Friktionsskiva 

Motortillverkare Husqvarna 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

ST 330 961 93 01-28
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SNÖSLUNGOR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

ST 151  961 81 00-14 6.200 kr 4.960 kr

ST 224 961 91 00-87 12.900 kr 10.320 kr

ST 227P 961 91 00-88 15.900 kr 12.720 kr

ST 324 961 93 01-26 16.900 kr 13.520 kr

ST 230P 961 91 00-90 17.900 kr 14.320 kr

ST 327 961 93 01-27 18.900 kr 15.120 kr

ST 330 961 93 01-28 20.900 kr 16.720 kr
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