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Padariet savu
zālienu labāku

Izpēte, jaunievedumi un biezi, zaļi zālieni ir padarījuši Husqvarna par 
pasaules līderi robotizētajā zāles pļaušanā. Mēs esam lepni, ka vairāk kā 
2 miljoni privātmāju īpašnieku visā pasaulē mums uztic savus zālienus, lai 
uzturētu tos lieliskā stāvoklī.

Radīti funkcionalitātei un izturībai, Automower® strādā klusu, efektīvi un 
autonomi, lai nodrošinātu rezultātu, kādu nevar sniegt neviens cits pļāvējs. 
Jūs iegūstat zālienu ar kuru lepoties, un vairāk laika, lai priecātos par dzīvi 
- un arī savu dārzu.

Automower® savā darbībā izmanto tādas jaunākās tehnoloģijas, kā GPS 
atbalstītu navigāciju un iebūvētus sensorus, lai varētu nodrošināt to, 
ka jūsu zāliens ir veselīgs un labi kopts. Ar Automower®Connect jūsu pļā-
vējs ir gatavs savienojamībai ar viedtālruni, balss vadību un arī viedo māju.

Pateicoties mūsu plašajam modeļu klāstam, jūs varēsiet atrast Husqvarna 
Automower®, kas būs piemērots tieši jūsu dārzam un jūsu vajadzībām. 
Dažādi piederumi papildinās jūsu pļāvēju un dārzu, bet Husqvarna CareTM

nodrošinās papildus drošību un servisa atbalstu.
Padariet savu zālienu labāku.
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STRĀDĀ ARĪ LIETŪ
Husqvarna Automower� nodrošina

lieliskus pļaušanas rezultātus jebkuros
laikapstākļos. Tā svarīgākās daļas

ir droši pasargātas no lietus,
kā arī no putekļiem un zāles.

IZBRAUC ŠAURAS EJAS
Husqvarna Automower�

atpazīst šauras ejas un atrod ceļu,
pat caur šaurākajām no tām.

NOSEDZ VISU ZĀLIENU
Virzošais vads nodrošina to,

ka Automower� nokļūst attālinātās
darba zonās. Tas arī palīdz atrast īsāko
ceļu atpakaļ uz uzlādes staciju, taupot

enerģiju un izvairoties no redzamu
braukšanas pēdu atstāšanas.
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UZLĀDĒJAS AUTOMĀTISKI
Automower� automātiski atrod ceļu uz

uzlādes staciju. Tas uzlādējas aptuveni
60 minūtēs un pats atsāk pļaušanas darbu

- viss bez jūsu līdzdalības.

NERADA NEKĀDU TROKSNI
Jūs būsiet pārsteigti, cik ātri jūs
aizmirsīsiet par savu Husqvarna

Automower�. Jūs pat nepamanīsiet, 
kā tas ripinās pa jūsu dārzu, izdarot 

savu darbu ātri, klusi un efektīvi.

STRĀDĀ UZ STĀVĀM
NOGĀZĒM

Pateicoties uzlabotajam dizainam un
pilnpiedziņai Automower� 435X AWD

spēj darboties līdz 70% stāvās nogāzēs,
kur citi mūsu modeļi viegli 

darbojas 45% slīpumā.

Ar Husqvarna Automower� jūs iegūsiet daudzas stun-

das brīva laika katru gadu. Tā vietā, lai pļautu zāli, jūs 

varēsiet vairāk laika pavadīt ar ģimeni un draugiem, 

un nodoties citām nodarbēm. Pateicoties jūsu robo-

tizētajam zāles pļāvējam, jūs varat būt pilnīgi drošs, 

ka zāliens vienmēr ir labi sakopts un izskatās lieliski.

     Lietū vai saulē - klusi un bez pūlēm.

Katrs dārzs ir unikāls - arī jūsu! To zinot, lielais Auto-

mower� modeļu klāsts ir pieejams, lai strādātu mazākos 

pilsētas vides zālienos, un līdz pat 5000 m2 lielos, pri-

vātmāju, zālienos. Pilnīga, sarežģītu zālienu uzturēšana, 

kuros ir attālinātas darba zonas un šauras ejas - tā ir 

izteikta Husqvarna Automower� darbaspēju iezīme.

Pa nogāzēm un nelīdzenu zāliena virsmu tas brīvi pār-

vietojas pateicoties lielajiem riteņiem, zemajam sma-

guma centram un uzlabotajam izsvarojumam.

Ja jums ir sarežģītas formas zāliens ar stāvu reljefu, tad 

mūsu visu riteņu piedziņas modelis būs radīts tieši jums, 

jo tas spēj pārvarēt pat līdz 70% stāvas nogāzes.

ROBOTIZĒTIE
ZĀLES PĻĀVĒJI
KATRAM 
DĀRZAM
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GUDRĀKĀ IZVĒLE
NO VISĀM

GPS ATBALSTĪTA NAVIGĀCIJA
Iebūvētā GPS sistēma izveido dārza

karti, ieskaitot norobežojošā vada un
virzošo vadu atrašanās vietu. Husqvarna

Automower� atcerēsies, kuras dārza
daļas jau nosegtas, un pielāgos

pļaušanas secību. Tas nodrošinās
optimālu teritorijas pārklājumu un lielisku

pļaušanas rezultātu.

LAIKAPSTĀKĻU TAIMERIS
Pielāgo zāles pļaušanas laiku tā, lai

vairāk strādātu zāles intensīvajā 
augšanas periodā un mazāk sausā un

saulainā laikā.

Automower� Connect
Ar Automower� Connect jūsu robotizētais 

zāles pļāvējs ir gatavs kļūt par daļu no jūsu 
viedās mājas. Jūs varat to kontrolēt ar balsi, 
izmantojot Amazon Alexa vai Google Home, 

kā arī izmantot to IFTTT lietotnēs. Varbūt 
jūs vēlaties novietot pļāvēju uzlādes stacijā 

laikā, kad jūsu bērni pārnāk no skolas vai 
precīzi sasinhronizēt ar laikapstākļiem?

SPIRĀLVEIDA PĻAUŠANA
Kad pļāvējs iebrauc teritorijā, kur zāles

garums ir lielāks par vidējo, Automower�
sāks strādāt koncentrētā, sistemātiskā
spirāles kustībā, lai likvidētu šīs zāles

garuma starpības.

ATTĀLINĀTA ŠĶĒRŠĻU NOTEIKŠANA
Automower� 450X un 435X AWD izmanto 

ultraskaņas sensorus, lai noteiktu šķēršļus 
savā darbības ceļā. Pļāvējs samazina 

kustības ātrumu, lai viegli atdurtos pret 
šķērsli, pagrieztos un turpinātu darbu tālāk.

AUTOMĀTISKA KORIDORU 
IZBRAUKŠANA

Visi Husqvarna Automower� modeļi ir
spējīgi izbraukt ejas/koridorus, kas

ir vismaz 60 cm plati. Šī funkcija ļauj
veikt instalāciju daudz ātrāk un vieglāk,

un samazina iebraukto pēdu risku.

Mums esam priecīgi, ka varam palīdzēt uzlabot jūsu dārzu 

pašā efektīvākajā veidā, sniedzot bezrūpīgu lietotāja pieredzi. 

Automower� izmanto visas jaunākās tehnoloģijas, un nodrošina 

augstāko zviedru inženierijas uzticamību. 

Mūsu augstākā līmeņa zālienu kopšanas risinājumi ir radīti, lai 

būtu piemērojami katram zālienam: mazam, lielam, sarežģītam 

- ar minimāliem traucējumiem un uzraudzību. Un jūs iegūsiet 

zālienu, ar kuru lepoties, kā arī laiku, lai priecātos par dzīvi, kā arī 

par jūsu dārzu. 
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Veidojiet savu zālienu - zonu pēc zonas
Radiet zālienu ar ko lepoties, izmantojot jauno Husqvarna AIM tehnolo-
ģiju (Automower�Inteliģentā kartēšana). Šī tehnoloģija uzlabo robotizētā 
zāles pļāvēja precizitāti, izmantojot GPS un savus sensorus, lai kartētu 
jūsu zālienu. Šis ģenerētais kartes skats tad ir redzams Automower�
Connect lietotnē, kas ļauj iespējot sekojošās īpašības un funkcijas: 

• Automower� zonu kontrole: veido gan darba, gan lieguma zonas tieši 
kartē, sniedzot lielāku kontroli.

• Darba zonas: nosakiet atšķirīgas jūsu zāliena zonas un piemērojiet 
dažādus darbības grafi ka laikus un pļaušanas augstumus katrai zonai.

• Lieguma zonas: neļaujiet robota darbību šajās zonās, nemainot 
instalāciju.

• Augsta precizitāte: robota atrašanās vietas uzraudzība reālajā laikā.

• Uzlabots kartes skats: uzrāda norobežojošā un virzošo vadu atraša-
nās vietas. 

Pieejama 405X, 415X un 435X AWD modeļiem, sākot ar 2022. 
gada pavasari. Vairāk informācijas par AIM tehnoloģiju atradīsiet: 
www.husqvarna.com/aim

VIENKĀRŠI PIEVIENOJIET ŪDENI
Tagad jūs varat būt vēl inteliģentākā komunikācijā ar savu dārzu, 

savienojot Husqvarna Automower� ar veiktspējīgo GARDENA 

Smart System laistīšanas sistēmu, kura seko līdzi augsnes 

mitrumam, āra temperatūrai un gaismas intensitātei, un pielāgo 

laistīšanu, lai uzturētu jūsu zālienu zaļu un svaigu. GARDENA 

Smart System strādā kopā ar visiem produktiem, kas aprīkoti ar 

Automower� Connect.

Kontrolējiet pļāvēju ar lietotni
Pateicoties GPS izsekojamībai un pilnai savienojamībai, jūs varat 

sekot savam Automower� un atjaunot tā iestatījumus, no jebkuras 

vietas pasaulē. Visi X-line sērijas modeļi ir standartā aprīkoti ar 

Automower�Connect. Tie Automower� modeļi, kas ir aprīkoti ar 

Connect@Home (Bluetooth savienojums), Automower�Connect 

modulis ir pieejams kā papildaprīkojums..

* Automower�Connect darbība pieprasa trešās puses mobilo datu pār-
raides tehnoloģiju savā darbības teritorijā. Datu plāns produkta darbības 
mūža laikā (10 gadi) ir iekļauts. (Ievērojiet, ka mēs varam garantēt tikai 
paša produkta darbību, nevis trešās puses datu pārklājumu.)

IEKĻAUTI 10 GADI 
SAVIENOJAMĪBAS

JAUNUMS
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To ir viegli uzstādīt
Darba teritorija un vietas, kur jūs nevēlaties, lai jūsu Husqvarna Auto-

mower� iebrauktu, tiek izolētas ar norobežojošo vadu, kurš vienkārši 

tiek ievietots zālienā, lai noteiktu vēlamo pļaušanas teritoriju.

Vairāk informācijas husqvarna.lv.

Pārvietošanās
• Norobežojošais un virzošais vads tiek pieskavots pie zāliena, 

vai arī ierakts augsnē. Pieskavotais vads ieaug zālē jau pāris 
nedēļās.

• Pļāvējs paliek norobežojošā vada noteiktajā darba teritorijā.

• Uzlādes stacija pārraida signālu virzošajā vadā, kas vada pļāvēju 
uz darba zonu, un arī atpakaļ uz uzlādes staciju.

Kā tas strādā? 

Virzošais vads

Norobežojošais vads

Neregulāras kustības princips
• Nav nepieciešama specifi ska programmēšana.

• Nosedz visu teritoriju, pat, ja zāliens ir sarežģīts un/
vai ietver kokus, puķu dobes, ejas u.tml.

• Pļauj zālienu no dažādām pusēm, tādējādi radot 
paklājam līdzīgu virsmu.
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Sadursmes un pacelšanas sensori
Sadursmes un pacelšanas sensori paaugstina drošību. Kad 

pļāvējs saduras ar šķērsli, tas atkāpsies un izvēlēsies citu 

virzienu. Ja tas tiek pacelts, naži un pļāvējs nekavējoties 

apstāsies.

Iespaidīgs darba rezultāts
Husqvarna Automower� naži ir asi kā žiletes, lai nogrieztu 

katru zāles stiebru, iegūstot biezu, zaļu zālienu, ko ar paras-

tiem pļāvēju nažiem nevar sasniegt. Nopļautās zāles gabaliņi 

kļūst par dabisku mēslojumu, palīdzot uzturēt zālienu biezu, 

zaļu un bez sūnas.

Efektīva pļaušanas tehnika
• Zāle tiek nopļauta ar trim, kā žiletes, asiem, nažiem.

• Trīs, brīvi kustīgie naži ir pieskrūvēti diskam, un ir viegli 
nomaināmi.

• Naži rotē ap stiprinājuma skrūvi, lai samazinātu bojājumus, 
gadījumā, ja tiek trāpīts cietam priekšmetam - akmenim, 
zaram u.tml.

• Nopļautās zāles gabaliņi ir tik smalki, ka nav nekādas nepie-
ciešamības tos savākt.

Pļaušanas cikls
• Automower� uzdevums ir uzturēt zālienu īsu.

• Husqvarna Automower� automātiski atrod uzlādes staciju.

• Uzlāde ilgst aptuveni 60 minūtes.

• Atjauno pļaušanas darbu automātiski, neatkarīgi no laikaps-
tākļiem (izņemot sniegu), vai salnu, (ja pļāvējs ir aprīkots ar 
temperatūras sensoru).

Husqvarna
Automower�
iegādes 
ceļvedis

automower.husqvarna.com/lv/index.html

Kā aprēķināt jūsu zāliena slīpumu? 
Novietojiet līmeņrādi uz zemes un turiet to horizontāli. Izmē-

riet attālumu no gaisā esošā līmeņrāža gala līdz zemei. Iegūto 

skaitli izdaliet ar līmeņrāža garumu. Iegūtais rezultāts (jāsa-

reizina ar 100) dos slīpuma lielumu procentos %. Piemērs: 

Ja attālums ir 10 cm, un līmeņrāža garums ir 50 cm,

slīpums ir 20%..

Uzlāde
Kad ir pienācis laiks uzlādei, pļāvējs atrod

uzlādes staciju ar vienu no trim metodēm.

• Uztverot uzlādes stacijas signālu.

• Sekojot virzošajam vadam atpakaļ uz uzlādes staciju.

• Sekojot norobežojošajam vadam, kamēr tiek uztverts 
uzlādes stacijas signāls.

x / y = 
% slīpums
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MOBIL AIS
TĪKL SAutomower� X-Line

Automower� X-Line ir mūsu visaprīkotākie modeļi klāstā, radīti tiem, kuri 

vēlas augstākā līmeņa robotizēto zāles pļāvēju. Šie pļāvēji ir aprīkoti ar 

X-Line funkciju pakotni, ieskaitot Automower�Connect ar GPS izsekošanu

zādzības gadījumā un GPS atbalstītu navigāciju, LED  gaismām, gumijas

bamperi un X-Line korpusa dizainu.

Automower� 450X
Visinteliģentākais un aprīkotākais robotizētais zāles pļāvējs tirgū ar divu riteņu piedziņu. Lieliem

dārziem, ar platību līdz 5000 m2, tas spēj uzturēt prasīgas, sarežģītas un atdalītas zāliena daļas,

ar vairāk kā vienu savienojošo koridoru un slīpumiem.

 5,000 m²  45 %   - € 4849

Automower� 430X
Premium modelis, un lieliska izvēle tiem, kuriem ir sarežģīti dārzi ar platību līdz 3200 m2, ar atdalītām 
zonām, šauriem koridoriem, kokiem, krūmiem un slīpumiem.

 3,200 m²  45 %   - € 3449

Automower� 415X
Šis modelis sevī ietver augstākās klases veiktspēju un lietošanas ērtumu un ir lieliski piemērots 
visiem, vidēja izmēra dārziem. Strādā arī sarežģītos zālienos platībās līdz 1500m2 , ar lieliskiem 
rezultātiem pļaujot gan šaurās ejās, gan slīpumos līdz 40%. Viegli tīrāms un mazgājams ar dārza 
šļūteni. Atbalsta AIM tehnoloģiju, kura piedāvā uzlabotas funkcijas un īpašības.

 1,500 m²  40 %   - € 2599

Automower� 405X
Augstas veiktspējas modelis, kas ir viegli lietojams un ir lieliski piemērots visiem, vidēja izmēra dārziem. 
Strādā arī sarežģītos zālienos platībās līdz 600 m2, ar lieliskiem rezultātiem pļaujot gan šaurās ejās, gan 
slīpumos līdz 40%. Viegli tīrāms un mazgājams ar dārza šļūteni. Atbalsta AIM tehnoloģiju, kura piedāvā 
uzlabotas funkcijas un īpašības.

 600 m²  40 %   - € 2099

Automower� Connect
Visi Automower� X-Line modeļi ir

aprīkoti ar Automower�Connect, kas

padara tos gatavus iekļaušanai viedajā

mājā, GPS izsekošana un vadība no

jebkuras vietas pasaulē, izmantojot

lietotni.

Automower� 435X AWD
Pasaulē pirmais Husqvarna Automower� AWD viegli paveic darbu sarežģītos zālienos ar platību līdz 
3500 m2. Spēj darboties līdz 70% (350) stāvās nogāzēs, tas nodrošina lieliskus rezultātus pat kalnai-
nākajos zālienos. Atbalsta AIM tehnoloģiju, kura piedāvā uzlabotas funkcijas un īpašības.

 3,500 m²  70 %   - € 5249

Pļāvēja maksimālā darba teritorija

Maksimālais darbības slīpums

JAUNUMS

JAUNUMS
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Mūsu Automower� sērijai ir augsta pļaušanas kapacitāte, zems trokšņa līmenis 

un uzlabotas funkcijas. Plašajā produktu klāstā atrodami modeļi gan maziem 

pilsētas dārziem, gan lieliem un sarežģītiem dārziem, gan plašiem un līdze-

niem mauriņiem, kas vienmēr nodrošinās nepārspējamu rezultātu. Tos var 

vienkārši iestatīt, izmantojot viegli saprotamo, lietotājam draudzīgo displeju.

Automower� 305
Labākā izvēle maziem un sarežģītiem zālieniem. Kompakta četru riteņu konstrukcija ļauj strādāt 
slīpumos līdz 40%, un spēj izbraukt šauras ejas.

 600 m²  40 %   - € 1299

Automower�

Automower� 105
Kompakts trīs riteņu dizaina pļāvējs, efektīvai, mazu, līdzenu un brīvu zālienu pļaušanai. Tas ir viegli 
lietojams un iestatāms. (Bez Bluetooth� savienojamības).

 600 m²  25 %   - € 949

Automower� 440
Robusts un izturīgs robotizētais zāles pļāvējs lieliem zālieniem. Tas tiek galā ar sarežģītām darba 
zonām un šaurām ejām, kā arī ar nelīdzenu virsmu un nogāzēm.

 4,000 m²  45 %   - € 3599

Automower� 420
Labi aprīkots robotizētais zāles pļāvējs, efektīvai pļaušanai sarežģītos zālienos. Piemērots lielākiem 
zālieniem un arī darbam nogāzēs.

 2,200 m²  45 %   - € 2749

Automower� 315 Mark II
Uzticams robotizētais zāles pļāvējs vidēja izmēra dārziem ar dažādiem šķēršļiem. Kompakta četru 
riteņu konstrukcija, kas ļauj strādāt slīpumos līdz 40%, un spēj izbraukt šauras ejas.

 1,500 m²  40 %   - € 1999

Automower� Connect@Home
ir iekļauts visos modeļos ārpus X sērijas, 
izņemot 105. modeli. Tas nozīmē, ka jūs 
varat kontrolēt savu pļāvēju līdz 30m 
attālumā no tā. Pilna savienojamība 
ir pieejama izmantojot Automower�-
Connect komplektu - skatīt 16. lpp.

Pļāvēja maksimālā darba teritorija

Maksimālais darba slīpums

Automower� 310 Mark II
Izturīgs robotizētais zāles pļāvējs vidēja izmēra dārziem ar standarta šķēršļiem. Kompakta četru 
riteņu konstrukcija, kas ļauj strādāt slīpumos līdz 40%, un spēj izbraukt šauras ejas.

 1,000 m²  40 %   - € 1699

JAUNUMS

JAUNUMS



* Uztveramās skaņas līmenis noteikts saskaņā ar ISO 11094. Vidējais, uztveramais skaņas jaudas līmenis iekļauj ražošanas nobīdi, kā arī nobīdi no testa koda par 1-2 dB(A).

 Standarts  Papildaprīkojums Standarts  PapildaprīkojumsPapildaprīkojums Papildaprīkojums
AUTOMOWER� MODEĻI� MODEĻI� AUTOMOWER� X-LINE MODEĻI


 X-LINE MODEĻI
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 X-LINE MODEĻI
 Papildaprīkojums

 X-LINE MODEĻI
 Papildaprīkojums

� X-LINE MODEĻI�

MODEĻI 105 305 310 Mark II 315 Mark II 420 440 405X 415X 430X 450X 435X AWD
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S

Teritorijas veiktspēja 600 m² 600 m² 1,000 m² 1,500 m² 2,200 m² 4,000 m² 600 m² 1,500 m² 3,200 m² 5,000 m² 3,500 m²

Veiktspēja uz slīpuma 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Meklēšanas metodes 1 3 3 3 4 5 3 3 4 5 4

Virzošie vadi 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 2

Attālinātie startēšanās punkti ×2 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×3 ×3 ×5 ×5 ×5

Elektriska pļaušanas augstuma 
regulēšana       

Sala sensors     

IN
TE

LI
Ģ

EN
TS

AIM Tehnoloģija   

Automātiska koridoru (eju) 
izbraukšana          

Automower� Access� Access� 

Automower� Connect ar GPS � Connect ar GPS �
sekošanu zādzības gadījumā          

Automower� Connect@Home� Connect@Home�          

Programmatūras atjaunošana, 
izmantojot tālruni   

GPS atbalstīta navigācija     

Iespēja kombinēt ar Gardena 
Smart sistēmu          

Profi li (atmiņas iestatījumi)         

Slīpumu kontrole          

Integrācija viedajā mājā          

Spirālveida pļaušana         

Punktveida pļaušana         

Sistemātiska koridoru (eju) 
pļaušana     

Laikapstākļu taimeris          

D
R

O
Š

S

Nažu diska disbalansa kontrole          

LED gaismas     

Attālināta šķēršļu noteikšana  

Gumijas bamperis     

Kustīgi naži           

Aizsardzība pret zādzību          

U
ZT

IC
A

M
S Izgaismota tastatūra/displejs   

Viegla tīrīšana     

Liels displejs          

EK
O

-
V

IE
D

U
M

S Eko-režīms          

Aizsargplāksne nažu diskam           

Ultra klusa piedziņa     

AUTOMOWER� MODEĻI� MODEĻI� AUTOMOWER� X-LINE MODEĻI� X-LINE MODEĻI�

MODELIS 105 305 310 Mark II 315 Mark II 420 440 405X 415X 430X 450X 435X AWD

TE
H

N
IS

K
Ā

 S
P

EC
IF

IK
Ā

C
IJ

A

Tipiskais uzlādes laiks 50 min 60 min 60 min 60 min 55 min 75 min 60 min 60 min 65 min 75 min 30 min

Tipiskais pļaušanas laiks ar 
vienu uzlādi 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 260 min 70 min 70 min 135 min 260 min 100 min

Trokšņa līmenis, uztvertais dB(A)* 65 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 56 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A)

Minimālais koridora (ejas) platums 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Maksimālais slīpums instalācijas 
iekšpusē 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Maksimālais slīpums pie 
norobežojošā vada 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %

Signalizācija/ PIN kods/ GPS 
sekošana  /  / -  /  / -  /  / -  /  / –  /  / -  /  / -  /  /   /  /   /  /   /  /   /  / 

Pļaušanas platums/augstums 17 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 3–7 cm

Akumulatora tips Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Elektroenerģijas patēriņš pie 
maksimālās noslodzes

5 kWh
/mēnesī

5 kWh
/mēnesī

8 kWh
/mēnesī

10 kWh
/mēnesī

19 kWh
/mēnesī

20 kWh
/mēnesī

10 kWh
/mēnesī

10 kWh
/mēnesī

20 kWh
/mēnesī

24 kWh
/mēnesī

24 kWh
/mēnesī

Svars, kg 6.7 kg 9.4 kg 9.4 kg 9.4 kg 11.5 kg 12.0 kg 9.5 kg 9.5 kg 13.2 kg 13.9 kg 17.3 kg

Naži komplektā 9 gab. 9 gab. 9 gab. 9 gab. 9 gab. 9 gab. 9 gab. 9 gab. 9 gab. 9 gab. 9 gab.

 Automower� modeļu pārskats
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VISU RITEŅU PIEDZIŅA

Iespaidīgā, četru riteņu piedziņas pļā-
vēju veiktspēja uz slīpumiem nozīmē, 
ka jums vairs nav jāmēģina tikt galā 
ar slīpumiem, uz kuriem jau, praktiski, 
ir neiespējami strādāt ar krūmgriezi vai 
pļāvēju uz gaisa spilvena.

DIVU VIRZIENU ROTĀCIJA

Plānajiem nažiem ir divas griezošās 
šķautnes, un, lai palielinātu nažu 
darbmūžu, motors griežas abos 
virzienos.

SALA SENSORS

Aiztur pļāvēju no darbības uzsākšanas 
un zāliena bojāšanas salnas laikā.

MEKLĒŠANAS METODE

Lai pļāvējs atrastu ātrāko un efektī-
vāko atpakaļceļu uz uzlādes staciju, 
ir iespējamas vairākas meklēšanas 
metodes:

• uzlādes stacijas antenas signāls
(no 0-7m),

• sekojot virzošajam vadam/vadiem
(1-3 atkarībā no modeļa),

• sekojot norobežojošajam vadam.

VIRZOŠAIS VADS

Unikālais virzošais vads nodrošina 
tiešu, uzticamu atpakaļceļu jūsu  
Husqvarna Automower�. Atsevišķi 
modeļi izmanto arī norobežojošo vadu, 
lai nokļūtu atpakaļ uzlādes stacijā.

ATTĀLINĀTĀ STARTA PUNKTI

Ļauj Husqvarna Automower� uzsākt 
darbu, esot prom no uzlādes stacijas. 
Tas ir noderīgi, ja pļāvējam ir jāizbrauc 
šauras ejas, kas savieno atsevišķus 
zālienus, lai iegūtu vienmērīgu pļā-
vumu visā teritorijā.

VEIKTSPĒJA UZ SLĪPUMIEM

Husqvarna Automower� spēj darbo-
ties līdz 70% (35°) stāvās nogāzēs 
(Modeļu specifi kāciju skatiet 12. lpp). 
Kā aksesuārs pieejamais apvidus 
komplekts, uzlabo veiktspēju noteiktos 
apstākļos. Iebūvētā slīpumu kom-
pensācijas īpašība nodrošina lieliski 
nopļautu zālienu arī uz slīpumiem un 
citām izaicinošām virsmām.

ELEKTRISKA PĻAUŠANAS 
AUGSTUMA REGULĒŠANA

Regulējiet pļaušanas augstumu, 
vienkārši piespiežot pogu uz tasta-
tūras, pagriežot Automower� Access 
spiedpogu vai izmantojot Automower�-
Connect lietotni.

25 GADI
JAUNIEVEDUMU
UN INŽENIERIJAS
ZEM VIENA PĀRSEGA
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AIM TEHNOLOĢIJA

Šī tehnoloģija uzlabo robotizētā zāles 
pļāvēja precizitāti, izmantojot GPS un 
savus sensorus, lai kartētu jūsu zālienu. 
Šis ģenerētais kartes skats tad ir 
redzams Automower�Connect lietotnē, 
kas ļauj iespējot uzlabotas īpašības un 
funkcijas.

AUTOMĀTISKA KORIDORU 
IZBRAUKŠANA

Visi Husqvarna Automower� modeļi ir 
spējīgi izbraukt ejas/ koridorus, kas 
ir vismaz 60 cm plati. Šī funkcija ļauj 
veikt instalāciju daudz ātrāk un vieglāk, 
un samazina iebraukto pēdu risku.

AUTOMOWER� ACCESS

Husqvarna Automower� 435X AWD 
ir moderna un vienkārša saskarne, 
kas vadāma ar grozāmu un nospie-
žamu izvēlnes pogu, kopā ar augstas 
izšķirtspējas displeju. Visiem pārējiem 
modeļiem ir intuitīva grafi sko simbolu 
izvēlnes struktūra.

AUTOMOWER� CONNECT AR GPS 
IZSEKOŠANU ZĀDZĪBAS GADĪJUMĀ

Automower�Connect dod jums iespēju 
pilnībā kontrolēt savu Husqvarna Auto-
mower�, neatkarīgi no jūsu atrašanās 
vietas, pateicoties GPS sekošanai un 
mobilajiem sakariem, izmantojot jūsu 
viedtālruni. Tas ļauj ieslēgt un izslēgt 
pļāvēju, kā arī sekot tam, ja tas ir aptu-
rēts un tiek pārvietots.

AUTOMOWER� CONNECT@HOME

Automower�Connect@Home dod 
iespēju viegli rīkoties ar jūsu robotizēto 
zāles pļāvēju, izmantojot viedtālruni. 
Ar bezmaksas, Bluetooth� bāzētu 
savienojamību, attālumā līdz 30m, 
tā ļauj kontrolēt, konfi gurēt un saņemt 
ziņojumus no jūsu pļāvēja.

F O T A (programmatūra pa gaisu)

Pļāvēja programmatūra tiek atjaunota 
automātiski, ar viedtālruņa starpniecību.

GPS ATBALSTĪTA NAVIGĀCIJA

Iebūvētā GPS sistēma izveido dārza 
karti, ieskaitot norobežojošā un virzošā 
vada atrašanās vietas. Husqvarna Auto-
mower� atcerēsies, kuras dārza daļas 
jau ir nosegtas, un pielāgos pļaušanas 
secību. Tas nodrošinās optimālu terito-
rijas pārklājumu un lielisku pļaušanas 
rezultātu.

IESPĒJA SAVIENOT AR GARDENA 
SMART SYSTEM

Izmantojot Automower�Connect jūs 
varat integrēt savu robotizēto zāles 
pļāvēju savā Gardena Smart System 
un ļaut pļaušanai un zāliena laistīšanai 
strādāt kopā.

PROFILI (IESTATĪJUMI ATMIŅĀ)

Atmiņas režīms iestatījumu grupām. Lie-
lisks, ja pļāvējs strādā vairāk, kā vienā 
teritorijā.

SLĪPUMU KONTROLE

Inteliģenta uzvedība darbojoties nogā-
zēs, labākai saķerei un mazāk nobrau-
kātam zālienam.

INTEGRĀCIJA VIEDAJĀ MĀJĀ

Ar Automower�Connect jūs varat pilnībā 
integrēt savu robotizēto pļāvēju viedajā 
mājā. Balss vadība ar Alexa un Google 
Home, izmantošana IFTTT lietotnēs, u.c.

SPIRĀLVEIDA PĻAUŠANA

Kad pļāvējs iebrauc teritorijā, kur zāles 
garums ir lielāks par vidējo, tas sāks 
strādāt koncentrētā, sistemātiskā 
spirāles kustībā, lai likvidētu šīs zāles 
garuma starpības.

PUNKTVEIDA PĻAUŠANA

Uzsāk spirālveida pļaušanu nekavējo-
ties. Izmantojams, ja gribat, lai pļāvējs 
koncentrējas uz kādu nelielu teritoriju.

SISTEMĀTISKĀ KORIDORU PĻAUŠANA

Lai nodrošinātu lielisku pļaušanas rezul-
tātu visur, robotizētais zāles pļāvējs 
ir iestatāms automātiskai pļaušanas 
režīmu maiņai, no neregulārā darbības 
principa uz sistemātisko, darbam šauros 
koridoros.

TargetHeight 
(vēlamā augstuma funkcija)

Iestatiet vēlamā augstuma vērtību un 
Automower� pakāpeniski un automātiski 
samazinās pļaušanas augstumu līdz 
vēlamajam, kas uzlabos zāles kvalitāti 
ilglaicīgā periodā. 

LAIKAPSTĀKĻU TAIMERIS

Pielāgo zāles pļaušanas laiku tā, lai 
vairāk strādātu intensīvajā zāles aug-
šanas periodā un mazāk saulainā un 
sausā laikā.
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NAŽU DISKA DISBALANSA KONTROLE

Automātiski nosaka disbalansu 
griešanas sistēmā, kas varētu rasties 
dēļ trūkstoša, saliekta vai par daudz 
uzliktiem nažiem.

LED GAISMAS

Efektīvs LED apgaismojuma komplekts 
ļauj redzēt pļāvēju arī tumsā. Ja rodas 
kāds traucējums darbībā, gaismas sāk 
mirgot.

EK
O-

V
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EKO - REŽĪMS

Pie ieslēgta EKO režīma, signāls norobe-
žojošajā un virzošajā vadā tiek pārtraukts 
brīdī, kad robotizētais pļāvējs atgriežas 
uzlādes stacijā, vai arī pārtrauc darbu 
saskaņā ar taimera iestatījumiem.

AIZSARGPLĀKSNE

Samazina enerģijas patēriņu un palīdz 
uzturēt tīrus nažus.

ULTRAKLUSA PIEDZIŅA

Inovatīva motoru konstrukcija ļauj vēl 
vairāk samazināt skaņas līmeni, kas 
rodas no piedziņas motoriem.

GUMIJAS RITEŅI

Laba nodilumizturība un zems trokšņa 
līmenis braucot pāri cietiem segumiem.

IZGAISMOTA TASTATŪRA

Ērtākai komunikācijai ar jūsu Husqvarna 
Automower� tumšajā laikā.

RADĪTS ILGAM DARBMŪŽAM

Augstas kvalitātes bezsuku motori, 
nerūsējoša tērauda gultņi un gumi-
jas blīvējumi, nodrošina ilgu pļāvēja 
darbību.

VIEGLA TĪRĪŠANA

Vieglākai kopšanai, ārējās virsmas 
ir mazgājamas ar ūdeni no dārza 
šļūtenes. 

LIELS DISPLEJS

Papildus ērtībai lietošanā.

PIEZĪME: NE VISAS NORĀDĪTĀS 
ĪPAŠĪBAS IR PIEEJAMAS VISIEM
HUSQVARNA AUTOMOWER� MODEĻIEM. 
LŪDZU, SKATIET 12. LAPU,
LAI REDZĒTU DAŽĀDO MODEĻU 
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

ATTĀLINĀTA ŠĶĒRŠĻU NOTEIKŠANA

Jūsu Husqvarna Automower� sama-
zina ātrumu, tiklīdz tas sajūt tuvojošos 
šķērsli, lai samazinātu sadursmes 
radīto spēku.

GUMIJAS BAMPERIS

Aizsargā korpusu sadursmju laikā.

KUSTĪGI NAŽI

Asi, kustīgi naži zāli griež, nevis plēš, 
kā arī samazina trokšņa līmeni un 
enerģijas patēriņu. Saduroties ar cietu 
priekšmetu, tie atlec uz diska iekšpusi, 
lai izvairītos no bojājumiem.

AIZSARDZĪBA PRET ZĀDZĪBU

Husqvarna Automower� ir aprīkots 
ar signalizāciju un nav lietojams bez 
personīgā PIN koda. Ar Automower�
Connect jūs varat saņemt trauksmes 
paziņojumus un izsekot tā atrašanās 
vietu zādzības gadījumā.
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Piederumi

Gardena Smart System

GARDENA LAISTĪŠANAS 
KONTROLES KOMPLEKTS

Automātiski mēra augsnes mitrumu, 
āra temperatūru, gaismas intensitāti, 
un ļauj GARDENA Smart System veikt 
laistīšanu atbilstoši apstākļiem, vien-
mēr uzturot zālienu zaļu un svaigu..

Automower� konektoru aizsargkaste

Šī noblīvētā Automower� vadu 
konektoru aizsargkaste no Husqvarna 
ir radīta drošai vadu konektoru, vadu 
galu un uzlādes stacijas skrūvju 
uzglabāšanai ārā, līdz nākamajai 
sezonai. Tajā var uzglabāt līdz pieciem 
instalācijas vadiem, pasargājot tos un 
neatstājot tos zālienā.

  - € 12.90

Automower� zonu dalītājs

Piederums lietojams, lai samazinātu 
darba teritoriju, vai efektīvi radītu 
viegli pieslēdzamas/atslēdzamas 
darba zonas.

  - € 24.90

VIDEO PAR DROŠAJIEM
NAŽIEM SKATIETIES ŠEIT

Izmantojiet tikai oriģinālos  Husqvarna nažus.
Neatkarīgi testēti un apstiprināti drošībai,
darbībai un trokšņu līmenim, saskaņā ar
Direktīvu par iekārtām.

Automower� apvidus komplekts

Nodrošina lielisku saķeri uz nelīdzenas 
vai slīpas virsmas.

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 405X / 415X, 
  - € 83.90

310 / 315 / 315X,   - € 83.90

420 / 430X / 440 / 450X,   - € 94. 90

AUTOMOWER� CONNECT KOMPLEKTS

Kontrolējiet un konfi gurējiet pļā-
vēju no jebkuras vietas pasaulē, 
izmantojot Automower�Connect 
lietotni. Iekļauj GPS izsekošanu 
nozagšanas gadījumā. Standartā 
315X/405X/415X/430X/450X un 
435X AWD. Pieejams, kā papildaprī-
kojums 305/310/310 Mark II/315/ 315 
Mark II/ 420/440 modeļiem.

AUTOMOWER� CONNECT KOMPLEKTS 
305/310/310 Mark II/315/315 Mark II/ 420/440 
modeļiem. € 293

Lielais, pieejamo piederumu un rezerves daļu daudzums 

jūsu Automower�, papildina iegūto pieredzi un nodrošina 

to, ka jūs vienmēr iegūsiet labākos rezultātus un augstāko 

veiktspēju, kādai tas ir radīts.

AUTOMOWER� ENDURANCE NAŽI

Husqvarna Automower� Endurance naži 
nodrošina divreiz lielāku darbmūžu, 
salīdzinot ar klasiskajiem nažiem, patei-
coties to jaunajam dizainam. Dizains 
ļauj izgatavot nažus ar cietāku un asāku 
griešanas šķautni, nekompromitējot dro-
šības standartus, un nodrošina griešanu 
ar visām četrām malām.

6 gb.   - € 20.90
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Automower�
INSTALĀCIJAS KOMPLEKTI

KOMPLEKTS LIELAIS – Atklātiem 
zālieniem līdz 5000 m2 vai sarežģītiem 
zālieniem līdz 2500 m2. KOMPLEKTS 
VIDĒJAIS – Atklātiem zālieniem līdz 
2000 m2 vai sarežģītiem zālieniem 
1000 m2. KOMPLEKTS MAZAIS –
Atklātiem zālieniem līdz 800 m2 vai 
sarežģītiem zālieniem 400 m2.

Lielajā komplektā iekļauts: 400 m 
norobežojošā vada, 600 skavas, 5 savienotāji, 
5 konektori 

  - € 259

Vidējā komplektā iekļauts: 250 m norobežojošā 
vada, 400 skavas, 3 savienotāji, 5 konektori

  - € 169.90

Mazajā komplektā iekļauts: 150 m 
norobežojošā vada, 300 skavas, 3 savienotāji, 
5 konektori

  - € 109.9

Automower�
RITEŅU BIRSTĪŠU KOMPLEKTS

Uztur piedziņas riteņus tīrus, lai nodro-
šinātu to saķeri. 

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 405X / 415X, 
€ 41.90  - 

310 / 315 / 315X,   -2 € 41.90

420 / 430X / 440 / 450X,   - € 47.90

Automower� REMONTA KOMPLEKTS

Parocīgs komplekts norobežojošā vada 
remontam vai nelielu, darba teritorijas, 
izmaiņu veikšanai.

  - € 15.50

Automower� NOJUME

Aizsargā uzlādes staciju un 
robotizēto pļāvēju no saules un lietus, 
tā uzlādes laikā.

305 / 310 / 310 Mark II / 315 / 315 Mark II / 315X / 
405X / 415X,   - € 209

420 / 430X / 440 / 450X,   -  € 209 

435X   - € 209

Automower�
TURĒTĀJS

Vieglai pļāvēja un uzlādes stacijas gla-
bāšanai pie sienas, kad pļāvējs netiek 
izmantots, vai ziemas laikā.

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 405X / 415X, 
  - € 62.90

310 / 315 / 315X,   - € 62.90

420 / 430X / 440 / 450X,   - € 62.90

Automower�
AUGSTAS IZTURĪBAS NOROBEŽOJO-
ŠAIS VADS

Ar 100% vara dzīslām un lielisku izolā-
ciju, šis vads nodrošina ilgstošu uztica-
mību lielās un sarežģītās instalācijās.

500 m,   - € 319

Automower� NOMAINĀMI AUGŠĒJIE VĀKI

Padariet savu pļāvēju unikālu un īpašu, nomai-
not tā krāsu. Pieejami polārbaltā un Husqvarna 
oranžā krāsā: 305/310/310 MarkII/315/315 Mar-
kII/315X/405X/415X/430X/450X un 435X AWD modeļiem.

Automower�
APKOPES UN TĪRĪŠANAS 
KOMPLEKTS

Aprīkojums vieglai jūsu Automower�
tīrīšanai un apkopei sezonas laikā.

  - € 34.90

Automower�
STANDARTA NOROBEŽOJOŠAIS VADS

Husqvarna oriģinālais vads darba 
teritorijas nozīmēšanai un pļāvēja 
darbības norobežošanai. Piemērots 
lielākajai daļai instalāciju un ir viegli 
lietojams.

50 m,   - € 31.90

150 m,   - € 83.90

Automower� PAGAIDU ŽOGS

Šīs izturīgās tērauda arkas piedāvā lie-
lisku risinājumu, kad jums ir vajadzība 
uz neilgu laiku norobežot kādu zāliena 
daļu no robota darbības.

  - € 36.90

Balts, 305 / 310 Mark II / 315 Mark II, 
  - € 47.90

Balts, 310 / 315,   - € 47.90

Balts, 315X,   - € 47.90

Balts, 405X / 415X,   - € 47.90

Balts, 430X,   - € 83.90

Balts, 450X,   - € 83.90

Balts, 435X AWD,   - € 94.90

Oranžs, 305 / 310 Mark II / 315 Mark II, 
  - € 47.90

Oranžs, 310 / 315,   - € 47.90

Oranžs, 315X,   - € 47.90

Oranžs, 405X / 415X,   - € 47.90

Oranžs, 430X,   - € 83.90

Oranžs, 450X,   - € 83.90

Oranžs, 435X AWD,   - € 94.90

Norādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Tiek paturētas tiesības mainīt ieteicamās mazumtirdzniecības cenas un tehnisko specifi kāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. 
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Jūsu ieguldījuma 
drošība
Rūpes par jūsu Husqvarna tehniku ir kļuvušas vēl 
vieglākas, arī tādēļ, ka mēs varam izdarīt to jūsu vietā. 
Mūsu servisa koncepts Husqvarna CareTM ir radīts, lai 
nodrošinātu bezrūpīgu, jūsu iekārtu, uzturēšanu. Tas 
sevī iekļauj tādas opcijas, kā pagarināto garantiju, 
servisa līgumus* un līzingu* - visu, lai atvieglotu jūsu 
iekārtu uzturēšanu.
(*šis pakalpojums Latvijā, pagaidām, nav pieejams)

GARANTIJA PLUS

Papildus sirdsmieram
Ar Garantija Plus jūs iegūstat bezrūpīgu, savas Husqvarna 
iekārtas, darbību, līdz pat 5 gadiem. Tā ir iegūstama 12 mēnešu 
laikā pēc produkta pirkuma.

• Husqvarna Automower� + 3 gadi

• Akumulatora produkti + 3 gadi

• BLi akumulatori + 3 gadi

• Raideri + 1 gads

GARANTIJA 
PLUS

Garantijas remonti •

Ikgadējā apkope ( • )

Ziemas uzglabāšana* —

Oriģinālie Husqvarna naži* —

Instalācija* ( • )

 = Iekļauts piedāvājumā ( ) = Nepieciešama, bet nav iekļauta * Pēc nepieciešamības
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Uzstādīšana ir viegla - 
it sevišķi, ja to veic 
jūsu izplatītājs
Mūsu autorizētie izplatītāji ir pieredzējuši 

un apmācīti, lai veiktu jūsu Automower�

uzstādīšanu efektīvi un uzticami. Instalācija 

būs lieliski pielāgota jūsu dārzam, ņemot vērā 

topogrāfi ju, slīpumus, šķēršļus un atsevišķās 

darba zonas. 

Ja vēlaties robotizēto zāles pļāvēju uzstādīt 

pašu spēkiem, kas nav ļoti sarežģīti, un tiek 

ievēroti attiecīgie pamatnoteikumi, mēs iesakām 

noskatīties uzstādīšanas video pamācību, kas 

atrodama Youtube - Husqvarna Latvija kanālā. 

Autorizēta izplatītāja veikta instalācija ir obligāta 

pie Husqvarna CareTM pakalpojuma. 

ESAM ŠEIT, LAI PALĪDZĒTU

Vairāk par Husqvarna CareTM

husqvarna.com/lv/atbalsts/husqvarna-care/

NOSKATIETIES VIDEO

Noskatieties "Kā uzstādīt Husqvarna Automower�" 
Husqvarna Latvija Youtube kanālā. 
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Padariet darbu
dārzā labāku

Viena akumulatora sistēma
Viena akumulatora sistēma visiem pro-
duktiem nozīmē maksimālu elastību un 

izdevīgumu. Ātri uzlādējams un vēl ātrāk 
nomaināms starp dažādiem produktiem.

Augsta veiktspēja
Spēcīgi, izturīgi motori, neliels svars 

un pārdomāta konstrukcija nodrošina 
jums nepieciešamo veiktspēju un lieto-

šanas ērtumu ar mazāku vibrāciju.

Ekonomija
Mūsu akumulatora tehnika atmaksā 
sevi ātrāk, nekā jūs varētu iedomā-
ties. Un, kad tā notiks, jūs ietaupīsiet 
naudu katru reizi, kad to uzlādēsiet.

dārzā labāku
Viena uzlāde - simtiem dažādu projektu. 
Ar Husqvarna akumulatoru risinājumiem,
jūs varat izmantot vienu akumulatoru visam pro-
duktu klāstam, izmantojot to veiktspēju ar katru 
instrumentu. 
    Līdzīgi, kā visi Husqvarna instrumenti, mūsu 
akumulatora produkti ir radīti, lai būtu ne tikai 
izturīgi un jaudīgi, bet arī viegli un ērti lietojami.
    Izmantojot jaunākās akumulatoru tehnoloģijas, 
instrumenti ir klusi un efektīvi, ar maksimāli lielu 
darbības laiku un nekādiem tiešiem izmešiem. 
Ar labākiem instrumentiem jūs varat uzlabot 
savas iemaņas darbā vēl ātrāk. 
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VIEGLI LIETOJAMI
Lieliskais izsvarojums un nelielais svars 

padara mūsu akumulatora produktus 
komfortabli un viegli lietojamus. Tā kā tiem 

nav startera auklas, ko jāvelk, un nav kabeļa, 
kas varētu nejauši nokļūt jūsu ceļā, dārza 
darbi kļūst daudz patīkamāk paveicami, 
vienkārši nospiežot tikai vienu taustiņu.

MAZĀK TROKŠŅA, 
NEKĀDU DŪMU

Mūsu elektromotori nodrošina tādu pašu 
veiktspēju kā benzīna dzinēji, tikai bez 

izmešiem un degvielas nepieciešamības. 
Savukārt zemais trokšņu līmenis nozīmē, 

ka jūs varat uzsākt darbu agrāk un pabeigt 
vēlāk, neapgrūtinot savus kaimiņus.

IZMANTOJAMI VISOS
LAIKAPSTĀKĻOS

Husqvarna 300. - 500. akumula-
toru sērijas* rokas produkti ir klasifi -
cēti izmantošanai lietus apstākļos.

*Visi Husqvarna 500. sērijas akumulatoru produkti atbilst 
ūdens noturībai, saskaņā ar IPX4 klasifi kāciju.
 Lādētāji paredzēti lietošanai tikai iekštelpās.

AKUMULATORU
PIEREDZE
KOPŠ 1973.
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LAI KĀDAS 
BŪTU JŪSU 
VAJADZĪBAS,
MUMS TĀM IR
RISINĀJUMS
Bezvadu ērtība un mazāk trokšņa. Turklāt bez 

tiešiem izmešiem. Runājot par veiktspēju, daudzas 

ar akumulatoru darbināmās ierīces snieguma ziņā ir 

līdzvērtīgas benzīna dzinēju ekvivalentiem.

Produktu piedāvājums aptver visu, sākot no mazām 

un viegli lietojamām ierīcēm, kas paredzētas ikdie-

nas piemājas darbiem, līdz pat lieljaudas, profesionā-

lām iekārtām ar izcilu jaudas un svara attiecību.

Tagad, neatkarīgi no jūsu vajadzībām un prasībām, 

Husqvarna var jums piedāvāt akumulatoru tehnikas 

risinājumu.
Lietus drošs (IPX4)

Tehniskās priekšrocības

Viena akumulatoru sistēma

Ātra iedarbināšana

Viegli lietojams

Bezapkopes motors

Profesionālie
PILNAS SLODZES, SMAGIEM DARBA APSTĀKĻIEM.

Visizsmalcinātākie Husqvarna akumulatora produkti ir izstrādāti, paturot 

prātā garas un smagas darba dienas. Produkti ir izturīgi un paredzēti 

profesionālai izmantošanai, un spēj nodrošināt tādu izejošo jaudu, kas 

atbilst - un pat reizām pārsniedz - to benzīna ekvivalentus.

KOMBINĀCIJA
PROFESIONĀLAM
PIELIETOJUMAM

VISIEM VIENA 
AKUMULATORU SISTĒMA
Husqvarna akumulatoru produkti ir elastīgi pielietojumā, 

un pastāv dažādi veidi, kā jūs varat pārnēsāt savus aku-

mulatorus. Akumulatoru sistēmas pamatā ir akumulatori, 

kas piemērojami visām mūsu ierīcēm, un, tā kā visiem 

mūsu produktiem tiek izmantoti BLi akumulatori, jūs 

vienmēr varēsiet no sava produkta iegūt maksimumu. 

Uzlāde notiek ļoti ātri, un akumulators atkal ir gatavs 

darboties jau pēc pavisam īsa pārtraukuma.

Mugursomas tipa akumulators vai

akumulators kopā ar akumulatoru 

jostu FLEXI nodrošinās lielisku un

neaizstājamu atbalstu, strādājot 

ilgas darba stundas. Jūs varat 

paļauties arī uz viena vai divu 

Husqvarna BLi300 akumulatoru 

komplektu kopā ar QC500 lādētāju.
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Uzlabota veiktspēja

Viena akumulatoru sistēma

Ātra iedarbināšana

Viegli lietojams

Nelielas apkopes produkti

Viena akumulatoru sistēma

Ātra iedarbināšana

Viegli lietojams

Nelielas apkopes produkti

Periodiskam pielietojumam mājās 

vai dārzā, varat izvēlēties Husqvarna 

BLi30/20/10 vai 40-B70/40-B140 

akumulatorus ar ilgu darbības laiku, kas 

atrodas kompaktā korpusā un kurus var izman-

tot kopā ar standarta 40-C80 lādētāju.

KOMBINĀCIJA
VIENKĀRŠĀKIEM DARBA
UZDEVUMIEM

Uzlabotie Ērtie
VIENKĀRŠĀKIEM, PIEMĀJAS DARBIEM.

Ātriem un vienkāršiem darba uzdevumiem, maksimālai ērtībai, mēs 

iesakām izmantot Husqvarna ĒRTOS akumulatora produktus. Šie

lietotājam draudzīgie produkti ir radīti lietošanas ērtumam, taču ne kā 

kompromiss efektivitātei vai veiktspējai.

VIDĒJIEM UN LIELIEM DĀRZU PROJEKTIEM.

Sarežģītākiem darba uzdevumiem - lielāku dārzu pļaušanai vai koku 

atzarošanai, mēs iesakām izmantot Husqvarna UZLABOTOS akumula-

tora produktus. Tie ir dažādi tehniskie risinājumi un priekšrocības, kuru 

mērķis ir atvieglot jūsu darbu.

Ja runājam par jaudu, strādājot smagākos 

darba apstākļos, mēs iesakām izmantot 

integrētos Husqvarna BLi200/100/BLi30 

akumulatorus vai nu ar akumulatora 

jostu FLEXI, vai arī adaptera komplektu. 

Ātrai uzlādei izmantojiet Husqvarna

QC330 un QC 250 lādētājus.

KOMBINĀCIJA GRŪTIEM
DARBA UZDEVUMIEM
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HUSQVARNA K 535i
Akumulatora spēka zāģis ar izcilu izejas jaudu, 
kas nodrošina lielisku elastīgumu mazāk 
apjomīgiem betona darbiem. Ergonomisks un 
viegls, lieliski piemērots plātņu, bruģakmens 
un jumta segumu griešanai. Pateicoties 
zemajam vibrācijas līmenim un centrētam ripas 
novietojumam, nodrošina pārāku griešanas 
kontroli salīdzinājumā ar parastajām leņķa 
slīpmašīnām. Lietus drošs (IPX4).

Ripas diametrs 230 mm, svars 3.5 kg. Griešanas 
dziļums 76 mm.

  - € 659
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 540i XP�
Jaudīgs, ar akumulatoru darbināms motorzāģis, 
kuram ir ekvivalenta jauda, kā 40 cm3 benzīna 
zāģim, ja tiek izmantots BLi300 akumulators. 
Ideāls mazu un vidēju koku gāšanai. Iespēja 
sekot līdzi lietošanas statistikai un atrašanās 
vietai, izmantojot Husqvarna Fleet ServicesTM

lietotni.

Sliedes garums 30 - 40 cm, 2.9 kg bez 
akumulatora. Ķēdes ātrums 24 m/s savE Â
režīms maks. darbības laikam.

14" ,   - € 749
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 535i XP�
Viegls, efektīvs motorzāģis, kas lieliski piemērots 
darbuzņēmējiem, galdniekiem un citiem 
profesionāļiem. Augstas veiktspējas motorzāģis 
bez tiešiem izmešiem. Zems vibrācijas līmenis. 
Lietus drošs (IPX4).

Sliedes garums 25 -35 cm, 2.6 kg bez 
akumulatora. Ķēdes ātrums 20 m/s savE Â
režīms maks. darbības laikam.

12" ,   - € 499
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 520iLX
Augstas veiktspējas trimmeris ar cilpveida 
rokturi un divos virzienos rotējošu trimmera 
spoli. Lietus drošs (IPX4).

3.0 kg bez akumulatora, 40 cm griešanas 
diametrs. Regulējams rokturis un savE Â režīms 
maks. darbības laikam. T25B trimmera spole.

  - € 399
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 530iPT5
Izturīgs augstgriezis ar teleskopisko kātu 
maksimālai sasniedzamībai. Viegls, ar augstu 
veiktspēju, bez tiešiem izmešiem. Zems 
vibrācijas līmenis. Lietus drošs (IPX4). 

Sliedes garums 25 -30 cm, 5.0 kg bez 
akumulatora. Ķēdes ātrums 20 m/s Garums 400 
cm. Ķēdes ātrums 20 m/s. Teleskopisks, savE Â
režīms maks. darbības laikam.

  - € 629
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 530iP4
Izturīgs augstgriezis efektīvai koku kopšanai. 
Viegls un labi izlīdzsvarots, ar augstu ķēdes 
rotācijas ātrumu. Lietus drošs (IPX4). Sliedes 
garums 25 -30 cm, 3.4 kg bez akumulatora.

Ķēdes ātrums 20 m/s Garums 250 cm. savE Â
režīms maks. darbības laikam.

  - € 579
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 530iPX
Pilna vai nepilna laika mežizstrādes darbiem un 
atzarošanai. Augsta veiktspēja un neliels svars, 
ļoti zemas ekspluatācijas izmaksas. Jaunaudžu 
kopšanā lietojiet kopā ar uzkabi mugursomas 
akumulatoriem. Lietus drošs (IPX4).

Sliedes garums 25 -30 cm, 3.1 kg bez 
akumulatora. Ķēdes ātrums 20 m/s Garums 180 
cm. savE Â režīms maks. darbības laikam.

  - € 579
Bez akumulatora un lādētāja

PROFESIONĀLIE
Šie produkti ir piemēroti profesionāļiem, kuri ilgas darba stundas pavada 
strādājot smagos darba apstākļos. Jūs iegūsiet benzīna dzinējiem līdzvērtīgu 
jaudu, aizsardzību pret laikapstākļu iedarbību, nekādus izmešus un zemāku 
vibrāciju līmeni. Ilgām darba stundām un mazākai dīkstāvei mēs iesakām 
izmantot vai nu mugursomas tipa akumulatorus, vai arī Husqvarna BLi300 
akumulatorus, kurus iespējams uzlādēt līdz 1500 reizēm, apvienojumā ar 
QC500 lādētāju.

HUSQVARNA 520iRX
Augstas veiktspējas krūmgriezis ar izcilu 
ergonomiku un divos virzienos rotējošu 
trimmera spoli. Zāles nazis iekļauts 
komplektācijā biezākas zāles pļaušanai. Lietus 
drošs (IPX4).

3.8 kg bez akumulatora, 40 cm griešanas 
diametrs. savE Â režīms maks. darbības laikam. 
Augstu novietots rokturis, T25B trimmera spole, 
3 zobu zāles nazis un Balance 35 B uzkabe.

  - € 419
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 535iFR

Izturīgs, augstas veiktspējas akumulatora 
krūmgriezis zāles pļaušanai, viegliem 
jaunaudžu un meža kopšanas darbiem. Viegls 
un labi izlīdzsvarots. Lietus drošs (IPX4). 

4.5 kg bez akumulatora, 45 cm griešanas 
diametrs. Regulējams rokturis un 3 ātrumu 
režīms maks. darbības laikam. T35 trim.spole, 
zāles nazis, Scarlett krūmu ripa, DuoBalance 
55 uzkabe.

  - € 679
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 535iRXT
Izturīgs, augstas veiktspējas akumulatora 
krūmgriezis. Viegls un labi izlīdzsvarots, 
aprīkots ar pretvibrācijas sistēmu. ErgoFeedÂ
trimmera spole nodrošina trimmera auklas 
padevi ar vienkāršu pogas nospiešanu, kas 
izvietota uz labā roktura. Lietus drošs (IPX4).

4.9 kg bez akumulatora, 45 cm griešanas 
diametrs. Balance XB uzkabe, E35B trim.spole, 
zāles nazis, regulējams rokturis un 3 ātrumu 
režīms maks. darbības laikam.

  - € 749
Bez akumulatora un lādētāja

VAIRĀK PAR 
UZLĀDĒŠANU UN 
DARBĪBAS LAIKIEM 
LASIET 32. LPP.
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HUSQVARNA 550iBTX
Jaudīgs un ergonomisks mugursomas tipa 
akumulatora pūtējs ar iespaidīgu pūšanas jaudu 
(21N). Ļoti zems trokšņa un vibrācijas līmenis, 
lieliski piemērots darbam publiskās teritorijās. 
Lietus drošs (IPX4).

21 N, 73 dB (A), 15.6 m3/min, 66 m/s, 6.3 kg 
bez akumulatora. Kruīza kontrole, jaudas 
pastiprināšanas režīms.

  - € 679
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 530iBX
Ļoti jaudīgs un kluss akumulatora pūtējs, kas 
savietojams ar mugursomas tipa akumulatoriem 
vai akumulatora jostu FLEXI. Viegls un labi 
izlīdzsvarots, piemērots ilgām darba stundām. 
Gurna balsts iekļauts komplektā lietošanai ar 
mugursomas tipa akumulatoru. Lietus drošs 
(IPX4). 16 N, 77.6 dB (A), 14.1 m3/min, 56.2 m/s, 
2.9 kg bez akumulatora. Kruīza kontrole, jaudas 
pastiprināšanas režīms.

  - € 579
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LC 551iV
Izturīgs akumulatora zāles pļāvējs pašgājējs 
ar platu pļaušanas bloku un mainīgu ātrumu. 
Piemērots profesionāļiem, kuriem nepieciešams 
kluss zāles pļāvējs ar zemām ekspluatācijas 
izmaksām un vieglu tehnisko apkopi. Pagarināts 
darbības laiks, ko nodrošina dubultā akumulatoru 
ligzda integrētajiem BLi akumulatoriem un 
stiprinājums (papildpiederums) mugursomas 
tipa akumulatoram. Savākšana/BioClip�
mulčēšanas sistēma (papildaprīkojums)/
izmešana uz aizmuguri. Pļaušanas platums 51 
cm, pļaušanas augstums 26 - 74 mm. Pašgājējs, 
mainīgs ātrums.

  - € 1469
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LB 548i
Izturīgs akumulatora zāles pļāvējs ar 48 
cm mulčēšanas pļaušanas bloku. Piemērots 
profesionāļiem, kuriem nepieciešams kluss 
zāles pļāvējs ar zemām ekspluatācijas 
izmaksām un vieglu tehnisko apkopi. 
Pagarināts darbības laiks, ko nodrošina 
dubultā akumulatoru ligzda integrētajiem 
BLi akumulatoriem un stiprinājums 
(papildpiederums) mugursomas tipa 
akumulatoram.

BioClip� mulčēšanas sistēma. Pļaušanas 
platums 48 cm, pļaušanas augstums 30 - 
60 mm. Stumjams.

  - €1149
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LB 553iV
Akumulatora zāles pļāvējs, pašgājējs, ar 53cm 
platu mulčēšanas bloku un priekšējo riteņu 
piedziņu. Piemērots profesionāļiem, kuriem 
nepieciešams kluss zāles pļāvējs ar zemām 
ekspluatācijas izmaksām un vieglu tehnisko 
apkopi. Pagarināts darbības laiks, ko nodrošina 
dubultā akumulatoru ligzda integrētajiem 
BLi akumulatoriem un stiprinājums 
(papildpiederums) mugursomas tipa 
akumulatoram. BioClip� mulčēšanas sistēma 
Pļaušanas platums 53 cm, pļaušanas augstums 
28 - 65 mm. Pašgājējs, mainīgs ātrums.

  - € 1469
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LB 448i
Izturīgs akumulatora zāles pļāvējs ar 48 
cm mulčēšanas pļaušanas bloku. Piemērots 
profesionāļiem, kuriem nepieciešams kluss 
zāles pļāvējs ar zemām ekspluatācijas 
izmaksām un vieglu tehnisko apkopi. 
Pagarināts darbības laiks, ko nodrošina 
dubultā akumulatoru ligzda integrētajiem BLi 
akumulatoriem.

BioClip� mulčēšanas sistēma. Pļaušanas 
platums 48 cm, pļaušanas augstums 30 - 
60 mm. Stumjams.

  - € 899
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LB 442i
Izturīgs akumulatora zāles pļāvējs ar 42 cm 
mulčēšanas pļaušanas bloku. Piemērots 
profesionāļiem, kuriem nepieciešams kluss 
zāles pļāvējs ar zemām ekspluatācijas 
izmaksām un vieglu tehnisko apkopi. 
Pagarināts darbības laiks, ko nodrošina 
dubultā akumulatoru ligzda integrētajiem BLi 
akumulatoriem.

BioClip� mulčēšanas sistēma. Pļaušanas 
platums 42 cm, pļaušanas augstums 35 - 
55 mm. Stumjams.

  - € 689
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 520iHD70
Ļoti klusas un efektīvas akumulatora dzīvžogu 
šķēres ar izcilu ergonomiku, 70 cm garu 
divpusējo asmeni un regulējamu rokturi. Bez 
tiešiem izmešiem. Zemāks trokšņa un vibrācijas 
līmenis nodrošina labākus darba apstākļus. 
Lietus drošs (IPX4).

3.9 kg bez akumulatora, 4000 apgr./min, 70 cm 
asmens. Regulējams rokturis un savE Â režīms 
maks. darbības laikam.

  - € 579
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 520iHD60
Ļoti klusas un efektīvas akumulatora dzīvžogu 
šķēres ar izcilu ergonomiku. 60 cm garu 
divpusējo asmeni un regulējamu rokturi. Bez 
tiešiem izmešiem. Zemāks trokšņa un vibrācijas 
līmenis nodrošina labākus darba apstākļus. 
Lietus drošs (IPX4).

3.8 kg bez akumulatora, 4000 apgr./min, 60 cm 
asmens. Regulējams rokturis un savE Â režīms 
maks. darbības laikam.

  - € 529
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 520iHT4
Akumulatora kāta dzīvžogu šķēres ar unikālu 
konstrukciju un aizsniedzamību līdz 4.5 m. 
Regulējams asmens darba leņķis. Bez tiešiem 
izmešiem. Īpaši klusas, lieliski piemērotas 
darbam teritorijās ar samazinātu trokšņa līmeni. 

5.3 kg bez akumulatora, 4000 apgr./min, 55 cm 
asmens. Transportēšanas režīms, savE Â režīms 
maks. darbības laikam.

  - € 579
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 520iHE3
Efektīvas kāta dzīvžogu šķēres ar 
aizsniedzamību līdz 3.5 m. Regulējams asmens 
darba leņķis un ekonomiskais savE Â režīms. 
Bez tiešiem izmešiem. Īpaši klusas, lieliski 
piemērotas darbam teritorijās ar ierobežotu 
trokšņa līmeni. Lietus drošs (IPX4).

4.15 kg bez akumulatora, 4000 apgr./min, 
55 cm asmens. Transportēšanas režīms un 
savE Â režīms maks. darbības laikam.

  - € 469
Bez akumulatora un lādētāja

IEGŪSTIET HUSQVARNA LIETOTNI

Lejuplādējiet lietotni un iegūstiet vairāk 
informācijas par produktiem.

HUSQVARNA 525iB Mark II
Šis vieglais, jaudīgais pūtējs ir labi izlīdzsvarots, 
tādējādi nodrošinot papildu komfortu, strādājot 
ilgas darba stundas. Kluss, pateicoties 
pārdomātajai ventilatora konstrukcijai un Li-ion 
akumulatoram. Komplektā iekļauta uzkabe. 
Lietus drošs (IPX4).

17 N, 82 dB (A) 14 m3/min, 56.9 m/s, 2.4 kg 
bez akumulatora. Kruīza kontrole, jaudas 
pastiprināšanas režīms maks. darbības laikam.

  - € 469
Bez akumulatora un lādētāja

JAUNUMS
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HUSQVARNA 325iB
Viegls pūtējs ar kruīza kontroli, ātri iedarbināms, 
ar jaudas pastiprināšanas režīmu. Viegli 
lietojams un kluss, pateicoties Li-ion 
tehnoloģijai. Komplektā vienpleca uzkabe. 
15 N, 81 dB (A), 2.4 kg bez akumulatora. Kruīza 
kontrole, pastiprinātas jaudas režīms maks. 
darbības laikam.

  - € 349
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 315iC
Lieliski izlīdzsvarots trimmeris prasīgiem 
lietotājiem. Pateicoties Li-ion tehnoloģijai, 
nodrošina augstu veiktspēju ar zemu trokšņa 
līmeni. Izliekts kāts ar cilpveida rokturi. 2.85 kg, 
bez akumulatora, 33 cm griešanas diametrs.

Regulējams rokturis un savE Â režīms maks. 
darbības laikam. T25B trimmera spole.

  - € 299
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LC 347iVX
Akumulatora zāles pļāvējs pašgājējs ar 
digitālo ātruma kontroli, kas paredzēta ērtai 
un efektīvai pļaušanai ar minimālu apkopi. 
Pagarināts ierīces darbības laiks, ko nodrošina 
dubultā ligzda integrētajiem BLi akumulatoriem. 
Savākšana/BioClip� mulčēšanas sistēma 
(papildaprīkojums)/izmešana uz aizmuguri. 
Pļaušanas platums 47 cm, pļaušanas augstums 
20 - 75 mm. Pašgājējs, mainīgs ātrums/ 
aizmugurējo riteņu piedziņa.

  - € 689
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 330i
Piemērots galdniekiem, lielu zemes platību 
apsaimniekotājiem, dārzniekiem un citiem. 
Bezinstrumentu ķēdes spriegotājs, viegls un 
ērti lietojams kopā ar BLi akumulatoru.

Sliedes garums 25 - 35 cm, 2.7 kg, bez 
akumulatora. savE Â režīms maks. darbības 
laikam.

  - € 399
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LC 353iVX
Akumulatora zāles pļāvējs pašgājējs ar digitālo 
ātruma kontroli un izcilām lietotāja vadības 
ierīcēm, kas nodrošina visaptverošu pārskatu 
un ērtu, efektīvu pļaušanu ar minimālu apkopes 
nepieciešamību. Pagarināts ierīces darbības 
laiks, ko nodrošina dubultā ligzda integrētajiem 
BLi akumulatoriem. Savākšana/BioClip�
mulčēšanas sistēma (papildaprīkojums)/
izmešana uz aizmuguri. Pļaušanas platums 53 
cm, pļaušanas augstums 20 -75 mm. Pašgājējs, 
mainīgs ātrums.

  - € 739
Bez akumulatora un lādētāja

IZCILI PĻAUŠANAS REZULTĀTI BEZ
VADIEM UN BENZĪNA
Husqvarna akumulatora zāles pļāvēji ir klusi, ērti un efektīvi. Tas 

attiecināms uz visu sortimentu, neatkarīgi no tā, vai jūs izvēlaties 

klasisko zāles pļāvēju vai mūsu robotizēto zāles pļāvēju Automower�, 

un tagad ir pieejams arī pilnpiedziņas modelis, kas spēj apkopt līdz 

70% stāvas nogāzes.

Vairāk par mūsu robotizētajiem zāles pļāvējiem lasiet no 2. lpp.

HUSQVARNA 340i
Daudzpusīgs motorzāģis ar lielisku veiktspēju 
dažādu zāģēšanas darbu veikšanai. Lieliski 
piemērots koku gāšanai un atzarošanai, kā arī 
malkas zāģēšanai un galdniecības darbiem.

Bezinstrumentu ķēdes spriegotājs. BLi30 vai 
BLi300 akumulatori maksimālam sniegumam.

Sliedes garums 35 - 40 cm, 2.9 kg, bez 
akumulatora. savE Â režīms maks. darbības 
laikam.

  - € 529
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 340iBT
Jaudīgs, labi izlīdzsvarots un ergonomisks 
mugursomas tipa akumulatora pūtējs ar 
iespaidīgu gaisa plūsmu. Savā klasē zemākais 
trokšņu un vibrāciju līmenis. Automātiska 
pārslēgšanās starp diviem akumulatoriem. 17 N, 
13.7 m3/min, 60 m/s, 6.3 kg bez akumulatora.

  - € 479
Bez akumulatora un lādētāja

UZLABOTIE
Piemēroti apzaļumotājiem un dārzniekiem, kuri ikdienu saskaras 
ar sarežģītākiem darba uzdevumiem. Šī ir bezkompromisu tehnika 
prasīgiem klientiem, ja runa ir par jaudu un veiktspēju. Rezerves 
aprīkojumu un papildus piederumus jūs vienmēr varat paņemt 
līdzi akumulatora jostā FLEXI, un ar Husqvarna Connect lietotni, 
jums būs vispārīgs, savas tehnikas, pārskats.

VAIRĀK PAR UZLĀDES 
UN DARBĪBAS LAIKIEM 
LASIET 32. LPP.
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HUSQVARNA 325iLK
Izcili izlīdzsvarots, jaudīgs kombi trimmeris prasīgiem lietotājiem. Pieejams plašs Husqvarna profesionālo piederumu 
klāsts. Intuitīva saskarne. 3.8 kg bez akumulatora, 42 cm pļaušanas diametrs. Regulējams rokturis un savE Â režīms maks. 
darbības laikam. T35 trimmera spole.

  -, ar trimmera uzgali € 469

  -,  tikai dzinēja daļa € 369
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA PA1100
AUGSTGRIEŽA PIEDERUMS, 1/4"

  - € 369

HUSQVARNA ECA850 
APMAĻU GRIEZĒJA PIEDERUMS

  - € 169.90

HUSQVARNA ESA850 
APMAĻU GRIEZĒJA PIEDERUMS

  - € 179.90

HUSQVARNA CA230 
KULTIVATORA PIEDERUMS

  - € 289

HUSQVARNA RA850 
ZĀLES ŠĶĒRU PIEDERUMS

  - € 449

HUSQVARNA BR600 
BIRSTES PIEDERUMS

  - € 469

HUSQVARNA PAX730 
AUGSTGRIEŽA PIEDERUMS, 3/8"  MINI

  - € 369

HUSQVARNA HA860 
KĀTA DZĪVŽOGU ŠĶĒRU PIEDERUMS

  - € 419

HUSQVARNA DT600 
SŪNU GRĀBEKĻA PIEDERUMS

  - € 469

HUSQVARNA SR600-2 
SLAUCĪTĀJA PIEDERUMS

  - € 469

HUSQVARNA BA101 
LINEĀRĀ PŪTĒJA PIEDERUMS

  - € 179.90

VIENS PRODUKTS 
DAŽĀDIEM DARBIEM
Jaunais akumulatora kombi trimmeris ir viens no 

daudzpusīgākajiem produktiem, kādu mēs jebkad 

esam radījuši. Bez kompromisiem attiecībā uz 

veiktspēju un pielietojuma daudzveidību, jūs

varat ne tikai pļaut zāli, bet arī paveikt citus dārza

darbus visa gada garumā.

AKUMULATORU TEHNIKA
Kura iekārta jums būtu piemērotākā? Aplūkojiet husqvarna.com/
lv/produkti/akumulatoru-serijas-produkti/

ATRODIET SEV PIEMĒROTĀKO

APRĪKOJAMS AR 
14 PIEDERUMIEM

H U S QVA R N A  AU TO M O W E R� U N  A K U M U L ATO R U  T E H N I K A S  K L Ā S T S 2 0 2 2 2 7



HUSQVARNA 120i
Viegls, ērts motorzāģis ar Li-ion akumulatoru. 
Bezinstrumentu ķēdes spriegotājs, viegli 
ieslēdzams, ar intuitīvu taustiņu bloku.

Sliedes garums 30 cm, 2.9 kg bez akumulatora. 
Ķēdes ātrums 11.5 m/s. savE Â režīms maks. 
darbības laikam.

  - € 249

  -, kompl. QC80 un BLi20 € 349

HUSQVARNA LC 247i
Efektīvs akumulatora zāles pļāvējs, kam 
nepieciešama minimāla apkope. Divu 
akumulatoru ligzdas un kompozītu korpuss. 

Zāles savākšana/BioClip� mulčēšanas sistēma 
(papildaprīkojums)/izmešana uz aizmuguri. 
Pļaušanas platums 47 cm, pļaušanas augstums 
20 - 75 mm. 

  - € 579
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LC 137i
Ērts, ar akumulatoru darbināms zāles pļāvējs 
piemājas lietošanai. Viegli ieslēgt. Lieliska 
manevrējamība, pateicoties kompaktajam 
kompozītu pļaušanas blokam. 

Zāles savākšana/mulčēšanas sistēma 
(papildaprīkojums)/izmešana uz aizmuguri.

Darba platums 37 cm, pļaušanas augstums 
25 - 75 mm. Stumjams.

  - € 319

  - LC137i+QC80+BLi20 € 419

HUSQVARNA 215iL
Augstākās kvalitātes zāles trimmeris ar zemu 
trokšņu līmeni, mazām vibrācijām un bez 
tiešiem izmešiem. Trimmeris ir aprīkots ar spoli, 
kuras uzpilde ar auklu ir veicama no ārpuses to 
neizjaucot.

2.9 kg bez akumulatora, 33 cm griešanas 
diametrs. Teleskopisks kāts, regulējams 
rokturis un savE Â režīms maks. darbības laikam. 
No ārpuses uzpildāma trimmera spole.

  - € 219

  -, kompl. C80 un B70 € 309

HUSQVARNA S138i
Uzticams un viegls, ar dubulto akumulatoru 
sistēmu darbināms skarifi kators ar 2-1 vieglu 
asmens nomaiņu (sūnu grābeklis/skarifi kators). 
Kompaktā konstrukcija un salokāmais rokturis 
atvieglo transportēšanu un uzglabāšanu.

Darba platums 37.5 cm, darba dziļums −8 mm - 
+5 mm. Stumjams.

  - € 369
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA LB 146i
Ērts zāles pļāvējs ar dubulto akumulatoru 
sistēmu maziem un vidējiem zālieniem. Viegli 
ieslēgt. Lietotājam draudzīgs un vienkāršs 
vadības panelis, kas nodrošina visaptverošu 
pārskatu, mulčēšanas funkcijai paredzēts 
nazis un lieliska manevrējamība, pateicoties 
vieglajam kompozīta blokam. BioClip�
mulčēšanas sistēma. Pļaušanas platums 46 cm, 
pļaušanas augstums 35 – 70 mm. Stumjams.

  - € 399

  -, kompl. C80 un B140 € 579

HUSQVARNA 120iTK4
Augstgriezis/dzīvžogu šķēres, ar labu griešanas 
kapacitāti un bez tiešiem izmešiem. Zemas 
vibrācijas. Teleskopiskais kāts nodrošina 
aizsniedzamību līdz 4 m. Dalāmais kāts ērtai 
transportēšanai un uzglabāšanai. savE Â režīms 
maks. darbības laikam.

Augstgriezis: Sliedes garums 25 cm. 4,1 kg bez 
akumulatora.

Dzīvžogu šķēres: 4,65 kg bez akumulatora. 
2800 griez/min. Asmens 50 cm.

  -, ar PK4 augstgr.piederumu €209 
  -, ar HK4 šķēru piederumu €209

  -, PK4 piederums € 139.90

  -, HK4 piederums € 139.90
Bez akumulatora un lādētāja

HUSQVARNA 120iB
Viegls, ērti lietojams un kluss akumulatora 
pūtējs, piemērots maziem un vidējiem dārziem. 
Viegli ieslēdzams, straujš paātrinājums, neliels 
svars un 3 ātrumu režīmi elastīgākam darbam. 
10 N, 10.5 m3/min, 46 m/s, 2 kg.

  - € 209

  - kompl.QC80 un BLi20 € 309

ĒRTIE
Mūsu ĒRTĀ akumulatora produktu sērija sastāv no daudziem 
Husqvarna produktiem, kas paredzēti neregulāram darbam 
vai sezonāliem piemājas dārza darbiem. Produkti 
darbojas ļoti klusi, ir viegli lietojami un ieslēdzami, 
tomēr pārsteidzoši jaudīgi ar minimālu apkopes 
nepieciešamību.

HUSQVARNA 215iHD45
Lieliskas dzīvžogu šķēres ar abpusēju asmeni 
dažādu dzīvžogu cirpšanai. Vieglas, izturīgas un 
ērti lietojamas. Metāla korpuss reduktoram un 
bezsuku motors nodrošina nepieciešamo jaudu 
un izturību. 

3.2 kg bez akumulatora, 3000 apgr./ min, 
asmens 45 cm. savE Â režīms maks. darbības 
laikam.

  - € 209

  -, kompl. C80 un B70 € 309

HUSQVARNA LC 142iS / LC 142i
LC142iS un LC142i ir kompaktklases pļāvēji, 
kas ir ērti lietojami un uzglabājami. Abi sniedz 
lieliskus pļaušanas rezultātus mazos un vidējos 
dārzos.

Zāles savākšana/BioClip� mulčēšanas sistēma 
(papildaprīkojums)/izmešana uz aizmuguri. 
Pļaušanas platums 42 cm, pļaušanas augstums 
20 - 75 mm. 

LC 142iS,   -, pašgājējs € 529

LC142iS+C80+B140,   -, 
pašgājējs € 689

LC 142i,   -, stumjams € 399

LC142i+C80+B140,   -, 
stumjams € 559

HUSQVARNA 110iL
Zāles trimmeris maziem dārziem. Radīts 
vieglam un patīkamam darbam. Dalāms kāts 
vieglai uzglabāšanai un transportēšanai. 
Automātiska auklas padeve, apmaļu pļaušanas 
funkcija. 

3.1 kg bez akumulatora, 30 cm griešanas 
diametrs. 

  - € 169.90

  -, kompl. C80 un B70 € 259

VAIRĀK PAR UZLĀDES 
UN DARBĪBAS LAIKIEM 
LASIET 32. LPP.

JAUNUMS JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS
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Husqvarna Connect lietotne ir bezmaksas digitālais šķūnītis jūsu tehnikai, kas padara jūsu dārza darbus un 

iekārtu lietošanu vieglāku, efektīvāku un ar gandarījumu piepildītu. Tajā ir atrodamas lietošanas pamācības 

vieglākai produktu iedarbināšanai un apkopei, kļūmju noteikšanas ceļvedis, padomi, produktu rezerves daļu 

izklājumi un Izplatītāju lokators ar ceļa norādēm, kontaktiem un darba stundām. 

Jūs iegūsiet papildus funkcijas produktiem, kuri ir aprīkoti ar BluetoothTM savienojamību - darbības laiki, uzlā-

des statuss, attālinātā produkta bloķēšana, reāllaika paziņojumi par apkopēm, kļūmju novēršana, u.c.

Viss nepieciešamais
īstajā brīdī

HUSQVARNA CONNECT LIETOTNE

HUSQVARNA R 112iC
Li-jonu akumulators, savETM, PowerBoostTM, BioClipTM un izmešana uz aizmuguri. Līdz 4700 m2 ar vienu uzlādi. Pļaušanas 
platums 85 cm. Pļaušanas augstums 25-75 mm. 

  - € 5799

Husqvarna 
R 112iC akumulatora 
raideris
Atklājiet jauno Husqvarna akumulatoru raideru 

paaudzi! Lieliska veiktspēja bez benzīna, 

eļļām un dzinēja trokšņa. Uzlādējiet un aiziet! 

Moderna Li-jonu akumulatora tehnoloģija un 

elektriska piedziņa nodrošina labāko rezultātu 

un ar vienu uzlādi spēj nopļaut līdz 4700 m2. 

Šim modelim piemīt visa Husqvarna raideru 

daudzpusība un manevrētspēja.
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HUSQVARNA AKUMULATORU KASTE

Kaste drošai Husqvarna akumulatoru, lādētāju 
un citu piederumu transportēšanai un 
uzglabāšanai.

Vidēja, 400 × 300 × 210 mm, vāka putas 
un plastmasas starpsiena, piemērota 6 BLi 
100/200 akumulatoriem vai 4 BLi 100/200/300 
akumulatoriem un 1 QC330/500 lādētājam.

  - € 73.90

AR ADAPTERI
Husqvarna produktu savienošanai ar BLi 
akumulatora adapteri. Var izmantot arī rezerves 
akumulatoru un piederumu nēsāšanai. Lieliska 
versija izmantojot darbā ar pūtējiem vai 
augstgriežiem, lai samazinātu rokās turamo 
svaru, jo akumulators atrodas uz jostas.

  - € 169.90

ROKTURIS PŪTĒJAM
Nodrošina iespēju brīvi izmantot abas rokas, lai 
manevrētu pūtēju ērtākai un atbrīvotākai darba 
pozīcijai. Var izmantot komplektā ar vai bez 
gurnu balsta.

  -, 530iBX € 41.90

  -, 550iBTX €67.90

AR SAVIENOTĀJU
Savienošanai ar Husqvarna 530iBX pūtēju. 
Husqvarna produktu savienošanai ar BLi 
akumulatora adapteri vai vada savienojumu. Var 
izmantot arī rezerves akumulatoru un piederumu 
nēsāšanai.

  - € 179.90

HUSQVARNA UZKABE MUGURSOMAS
AKUMULATORIEM
Izmantojot mugursomas tipa akumulatorus, 
uzkabe ļauj ērti atvienot un pārslēgt 
akumulatorus, vienlaikus nodrošinot optimālu 
pielāgošanas iespēju individuālai lietošanai.

  - € 99.90

PLAKANAIS UZGALIS PŪTĒJAM
Labākai sasniedzamībai. Izmantojams visiem 
akumulatora pūtējiem.

  - € 13.90

HUSQVARNA GURNA BALSTS 
MUGURSOMAS AKUMULATORIEM
Papildina mugursomas tipa akumulatoru 
uzkabi, izmantojot to kopā ar akumulatoru 
krūmgriežiem vai akumulatoru pūtējiem. Ērtākai 
un nesaspringtai darba pozīcijai.

  - € 20.90

TROKŠŅA SLĀPĒŠANAS UZGALIS
Uzgalis ar integrētu skaņas absorbētāju, kas 
padara darbu vēl patīkamāku gan lietotājam, 
gan apkārtnei. Piemērots visiem akumulatoru 
pūtējiem.

  - € 33.90

APRĪKOJIET SAVUS
INSTRUMENTUS
MAKSIMĀLAM SNIEGUMAM
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Norādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Tiek paturētas tiesības mainīt ieteicamās mazumtirdzniecības cenas un produktu tehnisko 
specifi kāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

HUSQVARNA QC500
Ārkārtīgi ātra uzlāde profesionālai vai nepilna 
laika lietošanai. Par 50% ātrāk nekā QC330 
lādējot BLi300, BLi550X un BLi950X. Aktīva 
akumulatora dzesēšana, 2 LED statusa 
indikators un iespaidīga izejošā jauda. 500 W, 
240 V maiņstrāva, 1.5 kg.

  - € 179.90

HUSQVARNA QC330
Ātrais lādētājs profesionālai vai nepilna laika 
lietošanai. Ar aktīvu akumulatora dzesēšanu 
un 2 LED statusa indikatoru. 330 W, 240 V 
maiņstrāva, 1.3 kg.

  - € 129.90

HUSQVARNA BLi30
Integrētais akumulators nepilna laika lietošanai. 
Nodrošina izcilu darbības laiku un papildu 
jaudu sarežģītākiem darbiem. Aprīkots ar 4 
LED uzlādes indikatoru un lielisku dzesēšanu. 
Uzlādējams līdz 600 reizēm. 7.5Ah, 270 Wh, 
1.9 kg.

  - € 299

HUSQVARNA BLi300
Integrētais akumulators profesionālai vai 
nepilna laika lietošanai. Nodrošina izcilu 
darbības laiku un jaudas/svara attiecību. 
Aprīkots ar 4 LED uzlādes indikatoru, ļauj 
strādāt jebkuros laikapstākļos un nodrošina 
lielisku dzesēšanu. Uzlādējams līdz 1500 
reizēm. 9.4 Ah, 338 Wh, 1.9 kg.

  - € 389

HUSQVARNA BLi950X
Mugursomas tipa akumulators ar ilgstošu jaudu 
un augstākās klases veiktspēju, lai jūs varētu 
strādāt ar mazāku dīkstāvi un augstāku darba 
efektivitāti. Labs komforts, pateicoties platām, 
polsterētām lencēm un gurnu jostai. 31.1 Ah, 
1120 Wh, 9.4 kg

  - ar uzkabi € 1599

HUSQVARNA 40-B140
Jaudīgs akumulators neregulārai lietošanai. Ilgs 
darbības laiks. Nodrošina efektīvu dzesēšanu, 
4 LED uzlādes indikators. Uzlādējams līdz 600 
reizēm. 4Ah, 144 Wh, 1.2 kg.

  - € 149.90

HUSQVARNA 40-B70
Jaudīgs akumulators neregulārai lietošanai. Ilgs 
darbības laiks. Nodrošina efektīvu dzesēšanu, 
4 LED uzlādes indikators. Uzlādējams līdz 600 
reizēm. 2Ah, 72 Wh, 0.8 kg.

  - € 109.90

HUSQVARNA BLi200/100
Integrētais akumulators profesionālai vai 
nepilna laika lietošanai. Nodrošina labu 
darbības laiku. Aprīkots ar 4 LED uzlādes 
indikatoru, ļauj strādāt jebkuros laikapstākļos 
un nodrošina lielisku dzesēšanu. Uzlādējams 
līdz 1500 reizēm. 5.0 / 2.6 Ah, 180/94 Wh, 1.3 
/ 0.8 kg.

BLi200,   - €249

BLi100,   - € 159.90

HUSQVARNA BLi200X
Integrētais akumulators profesionālai vai 
nepilna laika lietošanai. Īpaši paredzēts darbam 
ar T540iXP arboristu zāģi. Aprīkots ar 4 LED 
uzlādes indikatoru, ļauj strādāt jebkuros 
laikapstākļos un nodrošina lielisku dzesēšanu. 
Uzlādējams līdz 1500 reizēm. 5.0Ah/180Wh, 
1.3 kg.

BLi200X,   - € 269

HUSQVARNA QC80F
Pārnēsājams lādētājs uzlādei 12 V 
automašīnu/kravas automašīnu kontaktligzdā 
transportēšanas/braukšanas laikā. 
Profesionālai vai nepilna laika lietošanai. 80 W, 
0.6 kg.

  - € 84.90

HUSQVARNA VI600F SPRIEGUMA 
PĀRVEIDOTĀJS
Nodrošina ātru uzlādi, pārveidojot spriegumu 
no jebkura 12V svina-skābes akumulatora 
uz 220V (ieteicams izmantot tikai dziļizlādes 
akumulatorus), piemērots ātrajiem lādētājiem 
QC330 un QC80.

  - € 259

HUSQVARNA QC250
Ātrais lādētājs neregulārai lietošanai, ideāli 
piemērota BLi30. Ar aktīvu akumulatora 
dzesēšanu un ērtu darbvirsmas dizainu. 

250 W, 240 V maiņstrāva, 0.7 kg.

  - € 84.90

HUSQVARNA 40-C80
Kompakts stacionārs lādētājs, piemērots 
lādēšanai nakts laikā. 80W, 240V 
maiņstrāva, 0.65kg

  - € 54.90

Šajā piedāvājumā jūs atradī-

siet Husqvarna integrētos

akumulatorus, kas lieliski 

atbilst jūsu vajadzībām 

neatkarīgi no tā, vai vēlaties 

augstas veiktspējas akumula-

torus profesionālai lietošanai 

visas dienas garumā vai 

mazākus akumulatorus, kas 

paredzēti mazāk intensīvam 

darbam.

Husqvarna mugursomas

tipa akumulatori ir izstrādāti

profesionālam darbam un

konstruēti tā, lai izturētu 

smagu noslodzi. Augsta 

kapacitāte un ērtas uzkabes 

ļauj efektīvi strādāt visas 

dienas garumā.

Husqvarna akumulatoru 

lādētāji ir pieejami vairākās 

versijās, sākot ar standarta 

lādētājiem neregulārai lieto-

šanai, beidzot ar moderniem 

un profesionāliem lādētājiem 

īpaši ātrai uzlādēšanai.

MUGURSOMAS AKUMULATORS

LI-ION AKUMULATORI

LĀDĒTĀJI

IEGŪSTIET HUSQVARNA LIETOTNI

Lejuplādējiet lietotni un iegūstiet vairāk 
informācijas par produktiem.
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Pilnībā uzlādēta akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no trīs mai-

nīgajiem lielumiem: akumulatora kapacitātes, ar kādu ierīci aku-

mulators tiek izmantots un no tā, vai jūs veicat vieglu vai smagu 

darbu. Šajā tabulā ir parādīts aptuvenais darbības laika aprēķins, 

ko jūs varat sagaidīt no Husqvarna akumulatora aprīkojuma dažā-

dās situācijās. 

Pilnībā izlādēta akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no akumu-

latora kapacitātes un tā, kuru lādētāju izmantojat. Daudzos gadī-

jumos uzlādes laiks būs īsāks par darbības laiku. Tas nozīmē, ja ir 

pieejami divi akumulatori, jūs varat strādāt nepārtraukti - ar vienu 

akumulatoru darbiniet savu ierīci, bet otru tikmēr uzlādējiet.

CIK ILGI DARBOJAS
AKUMULATORS?

UZLĀDES LAIKS DAŽĀDIEM

AKUMULATORIEM UN LĀDĒTĀJIEM

AKUMULATORS UZLĀDES CIKLI, 
LĪDZ

QC500 QC330 QC250 40-C80 / QC80F

UZLĀDES LĪMENIS UZLĀDES LĪMENIS UZLĀDES LĪMENIS UZLĀDES LĪMENIS

BLI950X ,  h  min  h  min  h  h  min — — — —

BLI300 ,  min  h  min  h  min h  min  h  min  h  h  min

BLI200X/
BLI200 ,  min  min  min  min  min  min  h  min  h  min

BLI100   min  min  min  min  min  min  h  min  h  min

BLI30   min  min  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min

40-B140   min  min  min  min  min  min  h  min  h  min

40-B70   min  min  min  min  min  min  min  h  min

 Labākā izvēle. Nepieciešamā temperatūra uzlādei: min. 5°C max. 40°C
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AKUMULATORU PRODUKTI
Aplūkojiet vairāk husqvarna.com/lv/
produkti/akumulatoru-serijas-produkti/

ATRODIET SEV PIEMĒROTĀKO
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PIELIETOJUMS PRODUKTS AKUMULATORS

BLI950X BLI300 BLI200X BLI200 BLI100 BLI30 40-B140 40-B70

MOTORZĀĢI

Koka gāšana/sadalīšana

540I XP� ****  h  h  min  h  h  h  h  h  min  min

Atzarošana, esot kokā
540I XP� ****  h  min  h  min  h  h  h  min  h  h  h

535I XP�  h  min  h  min  h  h  h  min  h  h  h

Atzarošana 540I XP� ****  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min

535I XP�  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min

340I  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min

330I  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min

Apaļkoku zāģēšana 540I XP� ****  h  min  h  min  min  min  min  min  min

535I XP�  h  min  h  min  min  min  min  min  min

340I  h  h  min  min  min  min  min  min

330I  h  h  min  min  min  min  min  min

Galdniecība 540I XP� ****  h  min  h  min  h  h  h  min  h  min  h  min  h  min

535I XP�  h  min  h  min  h  h  h  min  h  min  h  min  h  min

340I  h  min  h  min  h  h  h  min  h  min  h  min  h  min

330I  h  min  h  h  h  min  h  min  h  min  h  min

SPĒKA ZĀĢIS

Celiņu plātņu griešana,
betons, mm K 535I

—

 gab.  gab.  gab.

— — — —

Griešana, jumta
dakstiņi K 535I  gab.  gab.  gab.

Griešana, granīts,
 mm K 535I  gab.  gab.  gab.

Griešana, grīdas fl īzes,
 mm K 535I  gab.  gab.  gab.

AUGSTGRIEŽI

Atzarošana 530IPT5  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min  min

530IP4  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min  min

115IPT4  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min  min

MEŽA KRŪMGRIEŽI

Jaunaudžu kopšana/
krūmu zāģēšana 530IPX  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  h  min

KRŪMGRIEŽI

Jaunaudžu kopšana/
krūmu zāģēšana 535IFR ****  h  min  h  min  min   —    min  min   —

Pāraugušas, smagas
zāles pļaušana

535IRXT ****  h  min  min  min  min   —  min  min   —

535IRX ****  h  min  min  min  min   —  min  min   —

535IFR ****  h  min  min  min  min   —  min  min   —

Pāraugušas, smagas
zāles pļaušana

535IRXT ****  h  min  min  min  min   —  min  min   —

535IRX ****  h  min  min  min  min   —  min  min   —

535IFR ****  h  min  min  min  min   —  min  min   —

Ieteicamais akumulators. — = Nav ieteicams * Nepieciešams mugursomas akumulators  ** Nepieciešams mugursomas akumulators / akumulatoru josta FLEXI.  *** nepieciešama akumulatora stiprinājuma plātne un akumulatora 
adapteris, lai strādātu ar mugursomas akumulatoru. ****pilnu jaudu nodrošina tikai BLi200X vai BLi300 ***** darbības laiks norādīts ar 2 BLi akumulatoriem    N/A - Vērtības nebija zināmas drukāšanas brīdī.

Ir norādīts maksimālais iespējamais darbības ilgums, izmantojot savEÍ režīmu: faktiskais darbs, pamata apkope un vispārīgu darbu veikšanai nepieciešamā pārvietošanās/kāpšana. Norādītie dati ir tikai indikatīvi un ne vienmēr ir atkārto-
jami dažādos apstākļos. (Spēka zāģim izmantojot MTX35 Silent core betona disku, sākot ar pilnībā uzlādētu akumulatoru)

Darbības laiks ar vienu uzlādi

Zemāk norādītā tabula sniedz priekštatu par to, kura akumulatora un lādētāja kombinā-

cija būtu piemērota jūsu tehnikai un plānotajam darbam. Ja nepieciešams, pārejiet uz 

ietilpīgāku vai papildus akumulatoru, un darbs kļūs vienmērīgs un patīkams.

Esi uzlādēts!
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PIELIETOJUMS PRODUKTS AKUMULATORS

BLI950X BLI300 BLI200X BLI200 BLI100 BLI30 40-B140 40-B70

TRIMMERI

Pāraugušas, smagas
zāles pļaušana

520IRX  h  min  h  min  min  min  min  min  min  min

520ILX  h  min  h  min  min  min  min  min  min  min

325ILK  h  min  min  min  min  min  min  min  min

315IC  h  min  h  min  min  min  min  min  min

215IL N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

Vieglas zāles pļaušana  520IRX  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min

520ILX  h  min  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min

325ILK  h  min  h  min  min  min  min  h  min  min  min

315IC  h  h  min  h  h  min  h  min  min  min

215IL N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

110IL N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

DZĪVŽOGU ŠĶĒRES

Smaga griešana 520IHT4  h  h  min  h  h  min  h  min  min  min

520IHE3  h  h  min  h  h  min  h  min  min  min

520IHD70  h  h  min  h  h  min  h  min  min  min

520IHD60  h  h  min  h  h  min  h  min  min  min

215IHD45 N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

Jauno dzinumu griešana 520IHT4  h  min  h  min  h  h  h  h  h  min  min

520IHE3  h  min  h  min  h  h  h  h  h  min  min

520IHD70  h  min  h  min  h  h  h  h  h  min  min

520IHD60  h  min  h  min  h  h  h  h  h  min  min

215IHD45 N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

PŪTĒJI

Liela slodze 550IBTX *  h — — — — — — —

340IBT ***** —  min  min  min  N /A  min  min N /A

530IBX **  h  min  min  min  min  min  min  min  min

525IB MK II N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

325IB N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

120IB  h  min  min  min  min  min  min  min  min

Maza slodze 550IBTX *  h  min — — — — — — —

340IBT ***** —  min  min  min  min  min  min  min

530IBX **  h  min  h  min    min  min  min  min  min

525IB MK II N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

325IB N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

120IB  h  min  h  min  min  min  min  h  min  min  min

ZĀLES PĻĀVĒJI

Pļaušana LC 551IV ***  h  min  min  min  min — — — —

LB 553IV ***  h  min  min  min  min — — — —

LB 548I ***  h  min  min  min  min — — — —

LB 448I —  min  min  min —  min — —

LB 442I —  min  min  min —  min — —

LC 353IVX —  min  min  min —  min  min —

LC 347IVX —  min  min  min —  min  min —

LC 247I —  min  min  min —  min  min —

LB 146I —  h  min  min —  min  min —

LC 142IS  h  min  min  min —  h  min —

LC 142I —  h  min  min  min —  h  min  min —

LC 137I —  h  min  h  min  h  min  min  h  min  h  min

SKARIFIKATORI

Skarifi cēšana, sūnu
grābšana S138I —  h —  min —  min  min —

Ieteicamais akumulators. — = Nav ieteicams * Nepieciešams mugursomas akumulators  ** Nepieciešams mugursomas akumulators / akumulatoru josta FLEXI.  *** nepieciešama akumulatora stiprinājuma plātne un akumulatora 
adapteris, lai strādātu ar mugursomas akumulatoru. ****pilnu jaudu nodrošina tikai BLi200X vai BLi300 ***** darbības laiks norādīts ar 2 BLi akumulatoriem    N/A - Vērtības nebija zināmas drukāšanas brīdī.

Ir norādīts maksimālais iespējamais darbības ilgums, izmantojot savEÍ režīmu: faktiskais darbs, pamata apkope un vispārīgu darbu veikšanai nepieciešamā pārvietošanās/kāpšana. Norādītie dati ir tikai indikatīvi un ne vienmēr ir atkārto-
jami dažādos apstākļos. (Spēka zāģim izmantojot MTX35 Silent core betona disku, sākot ar pilnībā uzlādētu akumulatoru)
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Autortiesības © 2022 Husqvarna AB (publ.) Visas tiesības aizsargātas. Husqvarna un citu izstrādājumu un agregātu zīmes ir kompānijas 
„Husqvarna Group” preču zīmes, kā tas ir norādīts mājas lapā. Vārdiskā zīme Bluetooth� un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču 
zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.

www.husqvarna.com/lv

Sekojiet mums sociālajos medijos

Husqvarna veic nepārtrauktu produktu izstrādi un patur tiesības mainīt dizainu, specifikācijas, tehniskos datus un iekārtu līmeņus bez iepriekšēja paziņojuma. Kā operators jūs esat atbildīgs par mūsu produktu 
pareizu izmantošanu, un tāpēc pirms produktu lietošanas jums ir jāizlasa un jāizprot visi operatora rokasgrāmatās sniegtie norādījumi un brīdinājumi. Konsultējieties ar izplatītāju par mūsu produktiem un to 
veiktspēju savā valstī, jo tas var atšķirties katrā valstī. Rūpīgi izskatiet savas valsts juridiskās prasības par aizsargapģērbu un drošības aprīkojumu, apģērba ar atstarojošiem elementiem dizainu un izman-
tošanu. Tiek veikti saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tehniskie dati publicēšanas brīdī ir atjaunināti. Mēs nevaram uzņemties atbildību par drukas kļūdām.




