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PRODUTOS HUSQVARNA
PARA SILVICULTURA E
JARDINAGEM 2016

Conteúdo.

PRONTO PARA OS
GRANDES DESAFIOS
As ferramentas Husqvarna para a manutenção de florestas, parques e jardins
estabelecem um padrão na interação homem-máquina resultante da relação
entre a nossa empresa e as pessoas que utilizam diariamente o nosso
equipamento para dar forma à natureza.
As máquinas Husqvarna são concebidas para os grandes desafios. Quanto
mais pesado é o trabalho, mais leves, confortáveis e fáceis de usar se tornam.
Se pretende atingir níveis elevados, nós ajudámo-lo a visar mais alto. O nosso
trabalho tem uma única finalidade: ajudá-lo a trabalhar com maior eficácia,
facilidade e segurança.
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MÁQUINAS A BATERIA

ALTO DESEMPENHO
�
�
CONVENIÊNCIA DA BATERIA

MÁQUINAS A BATERIA

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Fáceis de usar.
Teclado intuitivo – todas as máquinas Husqvarna a
bateria são fáceis de arrancar. Estão equipadas com
botões intuitivos e LEDs que indicam o estado de
funcionamento.

Não perturbam.
Baixo nível de ruído – Os motores silenciosos
proporcionam um ambiente de trabalho confortável
e minimizam o impacto no meio envolvente.

Máxima autonomia.
Os produtos portáteis a bateria da Husqvarna
estão dotados da função de economia de energia
savE™ que maximiza a autonomia das máquinas.

Limpeza mínima.
A cabeça de corte dos aparadores de relva a bateria
roda em ambos os sentidos. Esta característica permite
afastar as aparas de relva das superfícies pavimentadas
e evitar os trabalhos de limpeza posteriores.

Alto desempenho.
Os nossos motores elétricos sem escovas disponibilizam
um elevado binário a baixas rotações, suficiente para
as tarefas mais exigentes. Estão encapsulados e foram
concebidos para dispensar manutenção.

Bateria universal.*
Todas as máquinas portáteis a bateria da Husqvarna
utilizam baterias de iões de lítio de 36 V do mesmo tipo.
A mesma bateria pode, portanto, ser usada em todas
as máquinas. O carregamento é extremamente rápido.
A bateria está pronta a operar num curto lapso de tempo.

A gama Husqvarna a bateria oferece-lhe a potência, o desempenho e o design
intuitivo que se espera dos produtos da marca. Estas máquinas portáteis
altamente eficientes são alimentadas por baterias de iões de lítio de 36 V. Além
de reduzirem significativamente o ruído e as vibrações, requerem um mínimo
de manutenção e eliminam as emissões diretas. A mesma bateria pode ser
usada em todos os modelos da gama.

Compatibilidade ambiental.
Máquinas livres de combustíveis fósseis e emissões
tóxicas – podem ser usadas em recintos fechados.
As despesas de combustível fazem parte do passado.

* Motosserras com a bateria BLi150 ou superior.
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MÁQUINAS A BATERIA

MÁQUINAS A BATERIA
SOPRADORES

MÁQUINAS HUSQVARNA A BATERIA
– SILENCIOSAS E POTENTES
As baterias de iões de lítio da Husqvarna foram concebidas para fornecer
a máxima potência até estarem completamente descarregadas. Suportam
as operações mais intensas e cerca de 1500 ciclos de carga. O sistema de
arrefecimento e o sistema eletrónico integrado protegem as baterias das
sobrecargas, das descargas profundas e do sobreaquecimento. Permitem
também ligar e desligar a bateria do carregador a qualquer momento.

Limpar passeios e áreas pavimentadas
sem tampões nos ouvidos.
Os sopradores Husqvarna a bateria são os mais silenciosos
no mercado. Potentes e bem equilibrados, são ideais para a
remoção de folhagem e resíduos, mesmo em zonas sensíveis
ao ruído e com restrições ambientais. Podem ser usados tanto
no exterior como em recintos fechados, tais como, estádios,
áreas de recreio, garagens e celeiros.

As baterias dorsais da Husqvarna estão entre
as mais confortáveis no mercado. Têm uma
capacidade 10 vezes superior à das baterias
integradas e, consequentemente, uma maior
autonomia.

MOTOSSERRAS

Podar e cortar lenha num ambiente limpo.
As motosserras Husqvarna a bateria são máquinas potentes
e silenciosas. Estão disponíveis em versões para arboricultura
profissional, trabalhos de carpintaria e uso doméstico.
Os potentes motores sem escovas, a elevada velocidade
da corrente e o manuseio fácil fazem destas máquinas
uma excelente alternativa às motosserras a gasolina.
A gama Husqvarna a bateria inclui vários carregadores – rápidos, standard
e para veículos automóveis – e um inversor de 12 V para baterias de
chumbo-ácido. Isto permite-lhe escolher o carregador mais adequado
às suas condições de trabalho e ao tempo de carga pretendido.

ROÇADORAS E APARADORES DE RELVA
CORTA-SEBES

Aparar sebes sem perturbar os vizinhos.
Os corta-sebes Husqvarna a bateria são máquinas leves e silenciosas com níveis de
desempenho que rivalizam com os modelos a gasolina. Estão disponíveis em versões
para uso profissional e doméstico. Os motores potentes, as lâminas longas com
elevada velocidade de corte e as pegas traseiras móveis nos modelos profissionais
asseguram uma posição de trabalho confortável e os melhores resultados.

Aparar relva e limpar mato sem despesas
de funcionamento.
Os aparadores de relva e as roçadoras Husqvarna a bateria são
máquinas potentes, leves e bem equilibradas disponíveis em versões
para uso profissional e doméstico. Estão dotados de guiadores e
pegas ergonómicos e motores sem escovas com binário suficiente
para lâminas de cortar erva. Permitem inverter o sentido de rotação
do utensílio de corte para evitar que a erva cortada atinja as áreas
pavimentadas!

PODADORAS
CORTADORES DE RELVA

Cortar relva sem fio de corte ou gasolina.
O corta-relvas Husqvarna a bateria com operador apeado
é uma máquina silenciosa, com coletor de relva, ideal para
relvados de média dimensão. A gama inclui ainda o engenhoso
robô Automower® e um dos mais silenciosos cortadores de
relva com assento no mercado, o Husqvarna Rider a bateria.

Conservar árvores e florestas sem muito esforço.
As podadoras Husqvarna a bateria são máquinas profissionais leves,
potentes e bem equilibradas que igualam as prestações dos modelos
a gasolina. A podadora com cabo telescópico é um utensílio de longo
alcance. A roçadora com pega circular pode também ser usada em
arboricultura e na poda de árvores de fruto. O modelo 536LiPX é uma
verdadeira inovação. Uma roçadora florestal genuína graças ao órgão
de corte orientável.
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MÁQUINAS A BATERIA

TEMPO DE TRABALHO NUM CICLO COMPLETO DE CARGA / DESCARGA

BATERIA

536Li XP®/436Li

136Li

T536Li XP®

536LiPX

536LiPT5/
536LiP4

536LiRX/
536LiLX

536LiRX/
536LiLX

PODA

LIMPEZA

PODA

LIGEIRO

EXIGENTE

336LiC

136LiL

CARPINTARIA

PODA

LENHA

BLi80

—

—

—

—

—

—

—

40 min

20 min

25 min

15 min

BLi150

3h

1h

30 min

35 min

2h

1h

1 h 30 min

1 h 20 min

40 min

50 min

BLi520X

10 h

3h

1 h 30 min

1 h 30 min

6 h 40 min

3 h 20 min

5h

4 h 30 min

2 h 10 min

BLi940X

18 h

6h

3h

3h

12 h

6h

9h

8h

4h

536LiHD70X/536LiHD60X
LIGEIRO

EXIGENTE

30 min

55 min

25 min

30 min

55 min

1 h 40 min

2 h 30 min

1 h 30 min

3h

5h

3h

5 h 30 min

136LiHD45

536LiBX/536LiB/436LiB

LC 141Li

LIGEIRO

EXIGENTE

40 min

15 min

10 min

20 min

50 min

75 min

30 min

20 min

45 min

5 h 30 min

2 h 30 min

4h

1 h 30 min

1h

—

10 h

5h

7 h 30 min

3h

2h

—

Os tempos de funcionamento são tempos máximos e correspondem ao tempo de trabalho usando savE™: trabalho efetivo, manutenção básica e deslocações/escaladas necessários para operações genéricas.

TEMPO DE CARGA DAS BATERIAS COM DIFERENTES CARREGADORES

QC80

QC80F

NÍVEL DE CARGA

NÍVEL DE CARGA

NÍVEL DE CARGA

NÍVEL DE CARGA

80%

80%

100%

QC120

100%

QC330

80%

BATERIA

100%

O tempo de trabalho com uma bateria totalmente carregada depende de três fatores: a capacidade
da bateria, a máquina na qual a bateria está instalada, o tipo de trabalho (ligeiro, pesado, etc.).
O quadro mostra o tempo de funcionamento estimado das máquinas Husqvarna a bateria
em diferentes situações de trabalho.
O tempo de carga de uma bateria totalmente descarregada depende da capacidade da bateria
e do carregador utilizado. Em muitos casos, o tempo de carga é inferior ao tempo de trabalho.
Portanto, se dispuser de duas baterias poderá trabalhar continuamente, utilizando uma bateria
enquanto a outra está a carregar. O quadro mostra o tempo de carga estimado com diferentes
combinações de baterias e carregadores.

100%

QUAL É A AUTONOMIA DAS BATERIAS?
80%
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BLi80

20 min

45 min

40 min

50 min

50 min

1 h 10 min

50 min

1 h 10 min

BLi150

35 min

50 min

1 h 25 min

1 h 35 min

1 h 50 min

2 h 20 min

1 h 50 min

2 h 20 min

BLi520X

1 h 30 min

2 h 10 min

—

—

7h

7 h 30 min

7h

7 h 30 min

BLi940X

3 h 30 min

4h

—

—

13 h

13 h 30 min

13 h

13 h 30 min
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MÁQUINAS A BATERIA

TRABALHOS
A TEMPO INTEIRO

NOVIDADE

Excelentes notícias para os profissionais que utilizam máquinas
como estas a tempo inteiro. Os
motores Husqvarna sem escovas
disponibilizam a potência dos
potentes motores a gasolina,
exceto os gases e a vibração.
Como todas as máquinas usam o
mesmo tipo de bateria, só precisa
de trocar a bateria instalada por
outra totalmente carregada.

HUSQVARNA 536Li XP®
Ideal para contratantes, carpinteiros e outros
profissionais. Uma motosserra de alto rendimento
com bateria de iões de lítio.

HUSQVARNA T536Li XP®
Uma motosserra de alto rendimento com bateria
de iões de lítio otimizada para arboristas. Muito
fácil de usar com a alta velocidade da corrente.

HUSQVARNA 536LiPX
Máquina de categoria profissional para limpeza
e poda. Soberbo desempenho e equilíbrio e muito
económica. Bateria de Iões de lítio.

36 V, lâmina-guia 25–35 cm, 2,6 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. savE™ para
máxima autonomia.

36 V, lâmina-guia 25–35 cm, 2,4 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. savE™ para
máxima autonomia.

36 V, lâmina-guia 25-30 cm, 3,1 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento
180 cm/s. savE™ para máxima autonomia.

469,00 €

14" 

NOVIDADE

14" 

NOVIDADE

499,00 €



NOVIDADE

469,00 €

TRABALHOS
A TEMPO PARCIAL
Os atuais motores Husqvarna a
bateria têm um desempenho equiparável ao dos motores a gasolina,
mas sem emissões poluentes e
menos vibração. Como as baterias
são comuns a todas as máquinas,
basta trocar uma bateria por outra
carregada quando for necessário.
Isto torna estes produtos ideais
para os profissionais que necessitam de uma máquina para utilização moderada ou frequente.

HUSQVARNA 436LiB
Soprador leve com regulador de velocidade,
arranque instantâneo e intensificador da
potência de sopro. Fácil de usar e silencioso
graças à tecnologia de iões de lítio.

HUSQVARNA 436Li
Para carpintaria, fruticultores e outros utilizadores exigentes. Leve e muito fácil de usar.
Bateria de iões de lítio.
36 V, lâmina-guia 25 cm, 2,7 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 15 m/s. savE™ para
máxima autonomia.
Sem bateria e carregador 

369,00 €

36 V, 81 dB(A), 12,5 m³/min, 46 m/s, 2,4 kg sem
bateria. Regulador de velocidade e intensificador
da potência de sopro.


399,00 €

NOVIDADE

USO OCASIONAL

HUSQVARNA 536LiPT5
Robusta podadora profissional com tubo telescópico de longo alcance. Leve e altamente
produtiva.

HUSQVARNA 536LiP4
Robusta podadora para profissionais. Leve, bem
equilibrada e com elevada velocidade da corrente. Bateria de iões de lítio.

36 V, lâmina-guia 25-30 cm, 5,0 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento
400 cm/s. savE™ para máxima autonomia.
Telescópica.

36 V, lâmina-guia 25-30 cm, 3,4 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento
250 cm/s. savE™ para máxima autonomia.
469,00 €



569,00 €



HUSQVARNA 536LiRX
Para profissionais. Roçadora de alto rendimento
com excelente ergonomia. A cabeça de corte roda
em ambos os sentidos. Fornecida com lâmina para
erva. Bateria de Iões de lítio.
36 V, 3,8 kg sem bateria. savE™ para máxima
autonomia, cabeça de corte com rotação nos
dois sentidos, lâmina de erva com 3 dentes
e suspensórios Balance 35 B.
419,00 €



HUSQVARNA 536LiLX
Para profissionais. Aparador de relva de alto
rendimento com pega circular e cabeça de corte
com rotação em ambos os sentidos. Bateria de
Iões de lítio. Lâmina para erva disponível como
acessório.
36 V, 3,0 kg sem bateria. savE™ para máxima
autonomia, cabeça de corte com rotação nos
dois sentidos, pega regulável.


Uma gama soberba de produtos
Husqvarna a bateria concebida
para uso doméstico. Silenciosos,
convenientes, fáceis de usar e
surpreendentemente potentes.
Livres de cordas de arranque,
gases de escape e requisitos de
manutenção. Vasta autonomia
graças aos eficientes motores
elétricos com funcionalidade
savE™ e baterias de iões de lítio
de 36 V (exceto no modelo Rider).

379,00 €

HUSQVARNA 136Li
Motosserra leve e prática equipada com bateria
de iões de lítio. Livre de ferramentas, fácil de
arrancar através de um teclado intuitivo.

HUSQVARNA 136LiL
Aparador de relva para uso doméstico leve e
prático. Silencioso graças à bateria de iões de
lítio. Ideal para aparar bordaduras.

HUSQVARNA 136LiHD45
Ideal para sebes de pequena e média dimensão.
Leve, fácil de usar e com tecnologia de iões de
lítio que reduz drasticamente os níveis de ruído.

36 V, lâmina-guia 30 cm, 3,0 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 12 m/s. savE™ para
máxima autonomia.

36 V, 3,1 kg sem bateria, savE™ para máxima
autonomia, tubo telescópico e pega regulável.

36 V, 3,1 kg sem bateria, barra de corte de 45 cm,
savE™ para máxima autonomia.

Sem bateria e carregador 

269,00 €

Incl. BLi150 e QC80.

469,00 €

Sem bateria e carregador

179,00 €

Sem bateria e carregador

199,00 €

Incl. BLi80 e QC80.

379,00 €

Incl. BLi80 e QC80.

399,00 €

NOVIDADE

HUSQVARNA RIDER A BATERIA
O nosso primeiro cortador de relva com assento
a baterias. Livre de emissões e com baixo impacto
sonoro no meio envolvente. Cerca de 90 minutos
de autonomia.
HUSQVARNA 536LiHD70X
Máquina profissional com bateria de iões de lítio
de elevada capacidade. Barra de corte duplo de
70 cm e pega traseira orientável.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Máquina profissional com bateria de iões de lítio
de elevada capacidade. Barra de corte duplo de
60 cm e pega traseira orientável.

36 V, 3,9 kg sem bateria, barra de corte de 70 cm.
savE™ para máxima autonomia. Pega traseira
orientável.

36 V, 3,8 kg sem bateria, barra de corte de 60 cm.
savE™ para máxima autonomia. Pega traseira
orientável.

499,00 €



469,00 €



HUSQVARNA 536LiBX
Soprador dorsal potente e bem equilibrado. É o
mais leve na sua categoria. Muito cómodo. Ideal
para longos ciclos de trabalho. Extremamente
silencioso graças à conceção do ventilador e à
bateria de iões de lítio. Fornecido com protetor
dos quadris.
36 V, 79 dB(A), 12,2 m³/min, 50 m/s, 2,8 kg
(2,5 kg sem cabo). Regulador de velocidade
e intensificador da potência de sopro.


NOVIDADE

125 Ah, 3 × 12 V, 90 min de autonomia dependendo
das condições do relvado. Largura de corte 85 cm.

HUSQVARNA 536LiB
Soprador leve, potente, bem equilibrado e cómodo.
Ideal para longos ciclos de trabalho. Silencioso
graças à conceção do ventilador e à bateria de
iões de lítio. Fornecido com suspensórios standard
simples.

36 V, 20 min de autonomia dependendo das
condições do relvado. Coletor / ejeção traseira
das aparas. Largura de corte 41 cm, altura de
corte 25 –70 mm. Operador apeado.

6.599,00 €



HUSQVARNA LC 141Li
Prático corta-relvas a bateria para uso doméstico.
Isento de combustíveis líquidos ou cordão de
arranque. Fácil de arrancar. Excelente manobrabilidade graças à unidade de corte compacta.



599,00 €

36 V, 82 dB(A) 12,8 m³/min, 48 m/s, 2,4 kg sem
bateria, Regulador de velocidade e intensificador
da potência de sopro.


499,00 €

599,00 €

=A
 gama de produtos a bateria profissional da Huqsvarna é concebida para utilização em todas as condições meteorológicas. Os produtos resistem à chuva, bem como a temperaturas
ambientais elevadas. A utilização em condições climáticas extremas pode causar a perda temporária de funções. Os carregadores são concebidos apenas para uso interior.

ACESSÓRIOS
1. HUSQVARNA BLi150 / BLi110 / BLi80 / BLi60
Baterias de iões de lítio com impressionante
fiabilidade e autonomia. 4,2/ 3,0 /2,1 /1,6 Ah,
1,3 /1,3 / 0,8 / 0,8 kg. Tempo de carga 35 /20 /
20 /17min (80 % com QC330).
BLi150, 967 24 19-01
255,00 €
BLi80, 967 24 18-01
169,90 €

1
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BLi940X, 966 77 60-01

1.525,00 €

BLi520X, 966 77 59-01

1.069,00 €

3. HUSQVARNA QC330 / QC120
330 /120 W. Carregador rápido para os produtos
Husqvarna a bateria.
QC330, 966 73 06-01
159,90 €
QC120, 966 73 05-01
110,00 €

NOVIDADE

3

2. HUSQVARNA BLi940X / BLi520X
Bateria dorsal robusta e potente com suspensórios ajustáveis. 26,1 /14,4 Ah, 7,9 / 7,1 kg. Tempo
de carga 195 /110 min (80 % com QC330).

5
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4. HUSQVARNA QC80 – NOVIDADE
80 W. Carregador de 230 V para carregar todos
os produtos Husqvarna a bateria de um dia para
o outro.
967 33 56-31
69,90 €
5. HUSQVARNA QC80F – NOVIDADE
80 W. Carregador de campo. Carregamento
através da tomada de 12 V de veículos durante
o transporte.
967 62 83-01
110,00 €
6. CAIXA DE BATERIAS HUSQVARNA
Caixa para transportar baterias, carregadores
e outros acessórios Husqvarna com segurança.
585 42 87-01, grande
Consultar
585 42 88-01, pequena
Consultar

7. SACO DE BATERIAS HUSQVARNA
Mantém as baterias à temperatura de funcionamento adequada tanto no inverno como no
verão. Absorve os impactos e protege contra
a sujidade, fuligem e humidade.
585 37 18-01

NOVIDADE

2

Consultar

CONVERSOR DE TENSÃO HUSQVARNA
VI600F – NOVIDADE
Possibilita o carregamento rápido no local
de trabalho convertendo a corrente contínua
de 12 V das baterias de chumbo-ácido em
corrente alternada de 220 V para os carregadores rápidos QC330 e QC80.
967 62 85-01

1. SUSPENSÓRIOS HUSQVARNA BALANCE 35B
Dispersam eficazmente o peso da máquina pelos
ombros, o peito e o dorso. As correias dos ombros
largas e acolchoadas e a placa dorsal reduzem
as cargas no tronco. Protetor dos quadris com
dispositivo de fixação móvel permite manobrar
a máquina com o mínimo de esforço.
537 27 57-05

3

Consultar

2. PROTETOR DOS QUADRIS – NOVIDADE
Para os suspensórios das baterias dorsais que
alimentam as roçadoras e os sopradores a
bateria. Permite uma posição de trabalho mais
prática e confortável.


309,00 €

Consultar

3. ILHÓ DE ARBORISTA
Permite prender a motosserra à correia da
máquina com segurança. Possui um mecanismo
de desengate de segurança.
578 07 71-01

1

4

18,86 €

4. CORREIA PARA MOTOSSERRAS
Correia para ser usada com um gancho de
sustentação da motosserra no cinto. Elástica.
Comprimento natural: 0,5 m. Completamente
esticada: 1,25 m.
577 43 80-01

35,12 €

TUBO COM BOCAL PLANO – NOVIDADE
Maior alcance. A parte frontal metálica permite
raspar o solo e levantar a folhagem molhada ou
resíduos. Disponível para todos os sopradores.
579 79 75-01

Consultar

GUIADOR PARA SOPRADORES – NOVIDADE
Permite manobrar o soprador com ambas as mãos
e ter uma posição de trabalho mais prática e
confortável. Pode ser usado com ou sem protetor
dos quadris. Disponível para todos os sopradores.
501 71 51-01

Consultar
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MOTOSSERRAS

MOTOSSERRAS

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Eficiência a todos os níveis.

RAPIDEZ
�
�
SEGURANÇA

A conceção centrada no utilizador não é apenas benéfica
para o corpo. Permite-lhe também manter-se concentrado e eficaz. As nossas motosserras estão recheadas
de soluções que tornam o trabalho mais fácil e produtivo.

Construção fiável.
Para nós, a eficiência não é sinónimo de potência.
Quando concebemos as nossas serras, a construção
robusta e o elevado nível de segurança são igualmente
importantes, tanto para o utilizador como para as
máquinas.

Arranque fácil.
Smart Start® – O motor e o mecanismo de arranque
foram concebidos para permitir arranques rápidos com
o mínimo de esforço. A resistência à tração no cabo
de arranque é reduzida em cerca de 40 %*.

Motor otimizado.
AutoTune™ regula automaticamente o desempenho do
motor em função da temperatura, do tipo de combustível,
da altitude, etc.

Potência pura.
A tecnologia X-Torq® proporciona um elevado binário,
reduz o consumo de combustível até 20 % e as emissões
de escape em cerca de 75 %*.

Manutenção reduzida.

Ouvimos, aprendemos, executamos. É assim que criamos a nossa gama de motosserras
com características inspiradas em necessidades reais. O nosso desenvolvimento nunca
para. Tão-pouco a colaboração com os trabalhadores florestais que utilizam as nossas
máquinas. Todos os modelo oferecem a potência, o desempenho e a excelência do
design que você espera da Husqvarna.

Air Injection™ – um sistema centrífugo de filtragem
do ar de admissão que reduz o desgaste e prolonga
os intervalos de limpeza do filtro. Possibilita ciclos de
trabalho mais longos e sem tempos mortos.

Comodidade.
Low Vib® – Eficaz sistema de amortecimento das vibrações que reduz o impacto nos braços e nas mãos do
operador. Um fator de comodidade acrescida no trabalho.

* Comparado com modelos equivalentes sem esta tecnologia.
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MOTOSSERRAS

MOTOSSERRAS

DESEMPENHOS DE TOPO NAS SUAS MÃOS
Motosserras de alto desempenho a
bateria concebidas para profissionais
que pretendem uma máquina leve,
equilibrada e económica

MOTOSSERRAS PROFISSIONAIS

Árvores monumentais ou desrama eficiente?
As nossas motosserras foram concebidas para tirarem o máximo proveito de cada ciclo de
trabalho, mesmo nas situações mais rigorosas. São fabricadas com componentes criteriosamente
escolhidos para garantir uma durabilidade excecional. A conceção centrada no utilizador ajuda-o
a focar a atenção em todos os aspetos do trabalho. Alguns modelos são ideais para o abate de
árvores de grande porte, enquanto outros são mais apropriados para árvores de dimensões normais
e trabalhos de desrama. Qualquer que seja a sua escolha, terá uma serra impressionante em
termos de potência, aceleração e rendimento.

Pega inclinada com
revestimento macio

RevBoost™ aumenta a velocidade da corrente
para acelerar as operações de desrama
TrioBrake™ é uma característica exclusiva de várias
motosserras Husqvarna. Permite acionar o freio da
corrente com um pequeno movimento do pulso direito.

Cambota de três
peças forjada,
confere excecional
durabilidade nas
aplicações mais
exigentes

MOTOSSERRAS PARA ARBORICULTURA

O melhor que há para trabalhos em altura.
As nossas motosserras para arboricultura são máquinas
estreitas, leves, confortáveis e – não menos importante –
potentes. Em conjugação com as funcionalidades Low Vib e
Air Injection™, permitem trabalhar sem tempos mortos e com
o máximo rendimento, mesmo nas condições mais adversas.

MOTOSSERRAS MULTIUSO
Tensor da corrente montado
lateralmente permite ajustar a
corrente com facilidade e rapidez

Robusto cárter do motor em liga de
magnésio. Suporta regimes elevados
e cargas intensas, prolongando a vida
útil da máquina.

Lâminas-guia e
correntes eficazes.
Com base nos melhores materiais
e no desenvolvimento de produtos em
função dos requisitos dos utilizadores profissionais, especificamos
as combinações de lâminas e correntes que otimizam a eficiência
das motosserras. Consulte o nosso sítio Web para saber como
escolher as lâminas e as correntes mais adequadas.

Low Vib é um sistema que reduz as
vibrações transmitidas ao operador
e que contraria a fadiga

Vestuário de proteção
em prol da segurança e não só.
A nossa gama de vestuário de proteção oferece as mais recentes
inovações em design e materiais, proporcionando a proteção
e o conforto necessários para a execução das tarefas.
Não apenas em segurança, mas também
com maior facilidade e eficácia. Informações adicionais na página 76.

Abate e toragem de árvores com rapidez.
As nossas motosserras multiuso fazem jus ao seu nome. São máquinas potentes e versáteis,
ideais para tarefas como o abate ocasional de árvores de menor porte e o corte de lenha.
Robustas e fáceis de usar, oferecem níveis de desempenho difíceis de igualar na sua categoria.

Como trabalhar melhor
e com mais eficiência.
Escolher a motosserra certa pode ser uma tarefa difícil
e aprender a usá-la corretamente pode levar algum
tempo. As orientações e informações que facultamos
podem tornar o seu trabalho mais seguro, mais fácil
e mais eficiente. No sítio www.husqvarna.pt e nos
concessionários da marca encontrará todas as
informações que necessita.

PODADORAS

Máquinas bem equilibradas
para as tarefas mais complexas.
A poda de árvores com copas densas pode obrigar a posições
de trabalho prejudiciais. As nossas podadoras são concebidas
para facilitar o trabalho e proporcionar resultados de alto
nível em todas as situações. Leves e bem equilibradas, estão
equipadas com motores que oferecem uma forte aceleração.
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MOTOSSERRAS

MOTOSSERRAS

TRABALHOS
A TEMPO INTEIRO

NOVIDADE

A nossa gama de motosserras
profissionais mais avançada. Os
modelos XP® foram especialmente desenvolvidos para maximizar a produtividade. Muitos
modelos estão equipados com
inovações Husqvarna, como,
Air Injection™, Low Vib technology
e AutoTune™.

HUSQVARNA 3120 XP®
A nossa motosserra topo de gama e uma das
mais potentes no mundo. Porém, fácil de arrancar
e manejar. Para o abate profissional de árvores.

HUSQVARNA 395 XP®
Motosserra profissional para madeiras duras e
outros trabalhos pesados que exigem uma lâmina
longa. Robusta, motor rápido.

118,8 cm³, 6,2 kW, lâmina-guia 60–105 cm,
10,4 kg. Low Vib.

94 cm³, 4,9 kW, lâmina-guia 45–90 cm, 7,9 kg.
Air Injection™ e Low Vib.

1.599,00 €



HUSQVARNA 390 XP®
Motosserra profissional com motor muito potente.
Robusta e com baixo nível de vibração.

HUSQVARNA 536LiPX
Máquina de categoria profissional para limpeza e
poda. Soberbo desempenho e equilíbrio e muito
económica. Bateria de Iões de lítio.

88 cm³, 4,8 kW, lâmina-guia 45-70 cm, 7,1 kg.
Air Injection™ e Low Vib.

36 V, lâmina-guia 25-30 cm, 3,1 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento
180 cm/s. savE™ para máxima autonomia.

1.199,00 €



1.299,00 €





NOVIDADE

NOVIDADE

469,00 €

HUSQVARNA 536LiPT5
Robusta podadora profissional com tubo telescópico de longo alcance. Leve e altamente produtiva.
36 V, lâmina-guia 25-30 cm, 5,0 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento
400 cm/s. savE™ para máxima autonomia.
Telescópica.

HUSQVARNA 536LiP4
Robusta podadora para profissionais. Leve, bem
equilibrada e com elevada velocidade da corrente.
Bateria de iões de lítio.
36 V, lâmina-guia 25-30 cm, 3,4 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento
250 cm/s. savE™ para máxima autonomia.
469,00 €

569,00 €



HUSQVARNA 460 RANCHER
Robusta motosserra multiusos para trabalhos
exigentes que requerem uma lâmina longa. Fácil
de manejar e com elevado binário numa ampla
gama de rotações.

HUSQVARNA 455 RANCHER
Motosserra multiusos robusta para tarefas
exigentes. Fácil de manejar e com elevado binário
numa ampla gama de rotações.

TRABALHOS
A TEMPO PARCIAL

HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNE™
Motosserra profissional para silvicultura e abate
de árvores de grande porte. Elevado binário numa
ampla gama de rotações.
73,5 cm³, 4,2 kW, lâmina-guia 38–70 cm, 6,8 kg.
Air Injection™ e Low Vib.


HUSQVARNA 372 XP®
Motosserra profissional da gama média alta
para trabalhos muito exigentes.
70,7 cm³, 4,1 kW, lâmina-guia 40–70 cm, 6,4 kg.
Air Injection™, X-Torq e Low Vib.
949,00 €



1.049,00 €

HUSQVARNA 562 XP®
Para lenhadores profissionais, arboristas
e proprietários qualificados. Pode ser equipada
com lâminas mais longas.

HUSQVARNA 560 XP®
Para lenhadores profissionais e proprietários
qualificados que pretendem uma máquina prática
e eficiente.

59,8 cm³, 3,5 kW, lâmina-guia 38–70 cm, 5,9 kg.
RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq
e Low Vib.

59,8 cm³, 3,5 kW, lâmina-guia 33-60 cm, 5,7 kg.
RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq
e Low Vib.

1.049,00 €



HUSQVARNA 543 XP®
Para arboristas profissionais e proprietários
qualificados. Leve e com elevada velocidade
da corrente para desrama eficiente.

HUSQVARNA 365
Motosserra profissional muito versátil para as
tarefas mais pesadas. X-Torq economiza combustível e reduz drasticamente as emissões.

HUSQVARNA 555
Para contratantes e proprietários que pretendem
uma serra possante, energeticamente eficiente,
com baixo nível de emissões e lâmina mais longa.

50,1 cm³, 2,8 kW, lâmina-guia 33-50 cm, 4,9 kg.
RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq
e Low Vib.

43,1 cm³, 2,2 kW, lâmina-guia 33-45 cm, 4,5 kg.
Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

70,7 cm³, 3,6 kW, lâmina-guia 40-70 cm, 6,4 kg.
Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

59,8 cm³, 3,1 kW, lâmina-guia 33-60 cm, 5,7 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

849,00 €



50,1 cm³, 2,5 kW, lâmina-guia 33-50 cm, 4,9 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

749,00 €

60,3 cm³, 2,7 kW, lâmina-guia 33-50 cm, 5,8 kg.
Air Injection™, X-Torq, e Low Vib.


HUSQVARNA 450e
Motosserra polivalente da segunda geração com
características profissionais. Corpo estreito.

HUSQVARNA 440e
Para utilizadores que pretendem uma máquina
extremamente fácil de arrancar e manejar.

50,2 cm³, 2,4 kW, lâmina-guia 33-50 cm, 5,1 kg.
Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

40,9 cm³, 1,8 kW, lâmina-guia 33-45 cm, 4,4 kg.
Air Injection™, X-Torq e Low Vib.



569,00 €



55,5 cm³, 2,6 kW, lâmina-guia 38-50 cm, 5,9 kg.
Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ e Low Vib.


649,00 €

699,00 €

469,00 €

849,00 €



HUSQVARNA T540 XP®
Motosserra para arboristas e outros profissionais.
Ótimo desempenho e bem equilibrada.

HUSQVARNA T435
Motosserra para podar árvores. Leve, potente
e com ótimo equilíbrio.

HUSQVARNA 439
Muito leve, compacta e prática. Para agricultores
e outros utilizadores exigentes que pretendem
uma máquina versátil para tarefas mais simples.
35,2 cm³, 1,5 kW, lâmina-guia 30-40 cm, 3,9 kg.
Air Injection™, X-Torq e Low Vib.


37,7 cm³, 1,8 kW, lâmina-guia 30-40 cm, 3,9 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

35,2 cm³, 1,5 kW, lâmina-guia 30-35 cm, 3,4 kg.
X-Torq e Low Vib.

799,00 €



419,00 €



749,00 €

NOVIDADE

HUSQVARNA T536Li XP®
Uma motosserra de alto rendimento com bateria
de iões de lítio otimizada para arboristas. Muito
fácil de usar com a alta velocidade da corrente.
36 V, lâmina-guia 25–35 cm, 2,4 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. savE™ para
máxima autonomia.

NOVIDADE

499,00 €

NOVIDADE

HUSQVARNA 525P4S*
Podadora de longo alcance robusta e bem equilibrada. Ideal para longos ciclos de trabalho.

25,4 cm³, 1,0 kW, lâmina-guia 25–30 cm,
Comprimento 397 cm, 7,0 kg. Tubo telescópico.

25,4 cm³, 1,0 kW, lâmina-guia 25–30 cm,
Comprimento 350 cm, 6,4 kg. Tubo destacável.

25,4 cm³, 1,0 kW, lâmina-guia 25–30 cm,
Comprimento 240 cm, 5,3 kg.

499,00 €

*Consulte, para este modelo, os nossos preços especiais para profissionais.



369,00 €

HUSQVARNA 436Li
Para carpintaria, fruticultores e outros utilizadores exigentes. Leve e muito fácil de usar.
Bateria de iões de lítio.
36 V, lâmina-guia 25 cm, 2,7 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 15 m/s. savE™ para
máxima autonomia.
Sem bateria e carregador 

369,00 €

469,00 €

HUSQVARNA 525P5S*
Podadora robusta, bem equilibrada e com maior
alcance. Tubo destacável para facilitar o transporte.

699,00 €

40,9 cm³, 1,6 kW, lâmina-guia 33-45 cm, 4,2 kg.
Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

36 V, lâmina-guia 25–35 cm, 2,6 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. savE™ para
máxima autonomia.

HUSQVARNA 525PT5S
Podadora robusta, bem equilibrada e leve, com
tubo telescópico de longo alcance.



HUSQVARNA 435
Motosserra multiusos para utilizadores exigentes
muito fácil de arrancar e manejar.

HUSQVARNA 536Li XP®
Ideal para contratantes, carpinteiros e outros
profissionais. Uma motosserra de alto rendimento
com bateria de iões de lítio.

14" 

14" 

64,1 cm³, 3,2 kW, lâmina-guia 38-70 cm, 6,1 kg.
Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ e Low Vib.

849,00 €

HUSQVARNA 545
Para contratantes e proprietários com tarefas
exigentes. Potente, baixo consumo de combustível e emissões reduzidas. Conceção inovadora.



749,00 €



HUSQVARNA 465 RANCHER
Robusta motosserra multiusos para trabalhos
exigentes que requerem uma lâmina longa.
Compacta e com AutoTune™.



949,00 €



HUSQVARNA 550 XP®
Dotada de características inovadoras – ideal
para arboristas profissionais e proprietários
qualificados.



Potentes mas fáceis de arrancar
e manejar. Dotadas de inúmeras
características avançadas, estas
motosserras são usadas para
podar, desramar, abater árvores,
cortar lenha e muito mais. Ideais
para proprietários e outros utilizadores regulares.

USO OCASIONAL
Estas motosserras com uma
excelente capacidade de corte
são fáceis de arrancar e estão
dotadas de características que
tornam o trabalho mais confortável e flexível. São ideais para
tarefas mais simples, incluindo
o abate de pequenas árvores
e o corte de lenha.

HUSQVARNA 236
Ideal para trabalhos como poda, tarefas de corte
ligeiras e trabalho doméstico. Fácil de arrancar
e operar, com características integradas como
desenho ergonómico, tecnologia facilitadora
e motor potente X-Torq®.

HUSQVARNA 135
Motosserra leve e eficiente para proprietários.
Fácil de arrancar e manejar. Na 135e a tensão da
corrente é ajustada sem ferramentas.

HUSQVARNA 136Li
Motosserra leve e prática equipada com bateria
de iões de lítio. Livre de ferramentas, fácil de
arrancar através de um teclado intuitivo.

40,9 cm³, 1,4 kW, lâmina-guia 35-40 cm, 4,4 kg.
Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

38,2 cm³, 1,4 kW, comprimento da barra
35-40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq e Low Vib.

135 

309,00 €

36 V, lâmina-guia 30 cm, 3,0 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 12 m/s. savE™ para
máxima autonomia.

135e TrioBrake™

349,00 €

Sem bateria e carregador 

269,00 €

Incl. BLi150 e QC80

469,00 €

14" 

249,00 €
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ACESSÓRIOS PARA MOTOSSERRAS

ACESSÓRIOS PARA MOTOSSERRAS

LÂMINAS-GUIA E CORRENTES

.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.043 / 1,1
.043 / 1,1
.043 / 1,1
.043 / 1,1
.043 / 1,1
.043 / 1,1
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5

575 84 22-58
575 84 22-64
505 89 16-40
501 95 95-40
501 95 95-45
501 95 95-52
501 95 95-40
501 95 95-45
501 95 95-52
585 82 91-44
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56
585 94 32-56
585 94 32-64
585 94 32-66
585 94 32-72
585 94 33-56
585 94 33-64
585 94 33-66
585 94 33-72
585 94 33-80
585 94 34-56
508 91 41-60
585 94 34-68
585 94 34-72
585 95 08-56
508 91 31-60
585 95 08-68
585 95 08-72

501 84 40-58
501 84 40-64
576 93 65-40
581 80 79-40
581 80 79-45
581 80 79-52
581 80 79-40
581 80 79-45
581 80 79-52
501 84 70-44
576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56
501 84 06-56
501 84 06-64
501 84 06-66
501 84 06-72
501 84 04-56
501 84 04-64
501 84 04-66
501 84 04-72
501 84 04-80
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72

12 / 30
14 / 35
16 / 40
12 / 30
14 / 35

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.043 / 1,1
.043 / 1,1

576 83 07-45
576 83 07-52
576 83 07-56
578 10 68-45
578 10 68-52

576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56
581 80 79-45
581 80 79-52

20 / 50
28 / 70

3/8
3/8

.058 / 1,5
.058 / 1,5

544 90 25-72
544 90 25-92

501 84 14-72
501 84 14-92

18 / 45
20 / 50
18 / 45
20 / 50
24 / 60
28 / 70

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5

501 95 77-68
501 95 77-72
501 95 69-68
501 95 69-72
501 95 69-84
501 95 69-92

501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92

10 / 25
18 / 45
20 / 50
24 / 60
28 / 70
24 / 60
28 / 70
30 / 75
36 / 90
42 / 105
10 / 25
12 / 30
12 / 30

1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
0,404
0,404
0,404
0,404
0,404
1/4
1/4
1/4

.050 / 1,3
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.058 / 1,5
.063 / 1,6
.063 / 1,6
.063 / 1,6
.063 / 1,6
.063 / 1,6
.050 / 1,3
.050 / 1,3
.050 / 1,3

505 89 15-60
501 95 80-68
501 95 80-72
501 95 80-84
501 95 80-92
507 47 60-46
501 58 96-01
501 95 81-92
501 95 81-04
501 92 18-24
587 39 44-60
587 39 44-68
579 55 90-68

501 84 40-60
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92
501 84 31-76
501 84 31-84
501 84 31-92
501 84 31-04
501 84 31-24
501 84 40-60
501 84 40-68
501 84 40-68

CORRENTE

1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

LÂMINA-GUIA

PASSO DA CORRENTE
POL.

10 / 25
12 / 30
10 / 25
10 / 25
12 / 30
14 / 35
10 / 25
12 / 30
14 / 35
12 / 30
12 / 30
14 / 35
16 / 40
13 / 33
15 / 38
16 / 40
18 / 45
13 / 33
15 / 38
16 / 40
18 / 45
20 / 50
15 / 38
16 / 40
18 / 45
20 / 50
15 / 38
16 / 40
18 / 45
20 / 50

CALIBRE
POL. / MM

COMPRIMENTO DA LÂMINA
POL. / CM

3120 XP®

395 XP®

385 XP®/390 XP®*

576 XP®/575 XP®/570

365/372 XP®/371 XP®

562 XP®

281 XP®/ 288 XP®/394 XP®/395 XP®

61 / 268

465 Rancher

555 /560 XP®

460 /455 Rancher /455 e-series Rancher

254 XP®/ 257/ 262 XP®/362 XP®

51 / 55/ 357 XP®/ 359

545 / 550 XP®/353 XP®/346 XP®/353

450 e-series /445 /445 e-series

340 /340 e-series /345 /345 e-series /350 /351

435 e-series /435 /440 e-series /40/45 /42 / 242 XP®/ 246

339 XP®

439

135 /140 /135 e-series /136 /141 /140 e-series

T536LiXP®

436Li / 536LiXP®

136Li

317EL /321EL

327PT5S / 525PT5S

327P4 /327P5X / 525P4S / 525P5S

323P4 /325P5x

325P4x

250PS

338 XP®T /335 XP®T

T540 XP®

T435 /334T

Use sempre os óleos Husqvarna para
correntes. O uso incorreto dos óleos
é uma causa comum de danos nas
motosserras. Provoca o desgaste rápido
da lâmina-guia e faz com que a corrente
fique presa ou salte da lâmina.

T425

Óleo de correntes.

240 e-series / 235e-series / 236 e-series

ENCAIXE DE LÂMINAS GRANDES

137/142 /137 e-series /142 e-series

ENCAIXE DE LÂMINAS PEQUENAS

536LiPX / 536LiP4 / 536LiPT5
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LÂMINA-GUIA LAMINADA COM PINHÃO
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l

l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

Lâminas e correntes para
trabalhos mais seguros e eficazes.
O equipamento e os acessórios para motosserras da Husqvarna são desenvolvidos segundo os
mesmos critérios de qualidade das serras da marca. Com materiais de elevada qualidade e um
trabalho de desenvolvimento baseado nos requisitos dos utilizadores profissionais, produzimos uma
gama completa de equipamento de corte que otimiza o desempenho e a segurança das motosserras.

Garantia de conformidade.

l

LÂMINAS SÓLIDAS COM PONTA SUBSTITUÍVEL

LÂMINAS SÓLIDAS HUSQVARNA

A curvatura suave e o raio pequeno da extremidade reduz
o risco de ressalto e permite controlar melhor o corte. Têm
um revestimento protetor contra os riscos e a corrosão.
Disponíveis com passos de corrente 3/8” Mini, 0,325"
e 3/8” e comprimentos de 10 – 20". Disponíveis também
na variante TechLite com passo 3/8” Mini Pitch (12 –16")
e Pixel 3/8" Mini Pitch (12 –14").

Recomendadas para uso com lâminas longas para
reduzir a carga na extremidade. A carga é transferida
para o rolamento de alta qualidade. Têm um revestimento
protetor contra os riscos e a corrosão. A ponta amovível
está disponível como peça de substituição. Disponíveis com
passo de corrente de 3/8” e em comprimentos de 18 – 28".

As lâminas sólidas são usadas com madeiras duras, árvores
com casca grossa e em ambientes arenosos, poeirentos ou
com muita fuligem. Têm um revestimento protetor contra os
riscos e a corrosão. Disponíveis em comprimentos de 24–42".

l
l

l

l

l

O cumprimento das normas ISO,
EN e ANSI, assim como das normas
internas, é uma exigência prioritária
no desenvolvimento dos acessórios
Husqvarna. Os controlos regulares
durante a produção asseguram
a qualidade.

LÂMINAS LAMINADAS COM PINHÃO DE ARRASTO
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LÂMINA-GUIA LAMINADA COM PINHÃO, TECHLITE™
l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

LÂMINA-GUIA LAMINADA COM PONTA SUBSTITUÍVEL, TECHLITE™
l

Diferentes tipos de correntes.

CORRENTES PIXEL COM PASSO DE 0,325",
PARA CILINDRADAS ENTRE 35 – 55 CC

CORRENTES COM PASSO DE 0,404",
PARA CILINDRADAS DE 85 CC E SUPERIOR

A Husqvarna oferece uma ampla gama de correntes
para as mais diversas necessidades. Para informações adicionais, consulte o nosso sítio Web.

Corrente especialmente desenvolvida para motosserras
leves. Faz um corte estreito, requerendo menos potência.
Ressalto e níveis de vibração reduzidos graças aos dentes
Micro Chisel. Não é recomenda para trabalhos muito
pesados, e.g., limpeza de zonas florestais danificadas
por temporais.

Corrente profissional para árvores de grande porte.
Disponível em três variantes: dentes Chisel para alta
produção e serragem de madeira limpa com motosserras
de elevada cilindrada. Dentes Micro Chisel para cortes
rápidos e fácil afiação. Dentes Chipper com perfil redondo
para altas performances, fácil afiação e gumes resistentes.

CORRENTES COM PASSO DE 1/4",
PARA CILINDRADAS ATÉ 38 CC

Corrente extremamente leve para cortes estáveis e limpos.
Dentes de corte Micro Chisel.
PIXEL 3/8" MINI PITCH

Recomendada para motosserras a bateria. Corrente leve,
com ressalto reduzido e menores requisitos de potência.
CORRENTES COM PASSO DE 3/8",
PARA CILINDRADAS ATÉ 45 CC

Corrente com baixo nível de vibração para lenhadores que
usam motosserras de menor cilindrada em trabalhos de
alta intensidade. Disponível também numa versão com
ressalto reduzido.

CORRENTES COM PASSO DE 0,325",
PARA CILINDRADAS ENTRE 35 – 60 CC

Corrente de alta performance, baixa vibração, com
dentes Micro Chisel. Ideal para condições exigentes.
CORRENTES COM PASSO DE 3/8",
PARA CILINDRADAS ENTRE 50 – 100 CC

Corrente profissional com dentes Chisel para a produção
em grande escala de madeira limpa. Disponível também
com dentes Semi-Chisel para cortes rápidos e fácil afiação.
A variante com dentes Chisel está disponível em versões
com perfil quadrado para uso profissional.
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LÂMINA-GUIA SÓLIDA COM PONTA SUBSTITUÍVEL
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LÂMINA-GUIA SÓLIDA
l

CORRENTES ESPECIAIS

Correntes especialmente retificadas de fábrica para
a produção de tábuas e pranchas através da serragem
longitudinal de toros de grande dimensão.

l

l

l

l

JOGO DE LÂMINAS E CORRENTES

l

l

Contém uma lâmina-guia com encaixe pequeno
e duas correntes.
13" 0,325", 531 00 38-13.
15" 0,325", 531 00 38-17.
13" Pixel 0,325", 531 00 38-93.
15" Pixel 0,325", 531 00 38-92.

l

l
l

l

l

l

l

l

Consulte sempre o manual de instruções do equipamento de corte da sua motosserra.
* Lâmina-guia sólida com passo de corrente de 0,404 pol. para o modelo 390 XP® disponível como opção em alguns mercados.
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ACESSÓRIOS PARA MOTOSSERRAS
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EM BUSCA DA PERFEIÇÃO
Os óleos Husqvarna são otimizados em simultâneo com o desenvolvimento
dos nossos motores. Foram formulados a pensar nas suas condições de
trabalho. Utilizamos uma mistura criteriosa de óleos sintéticos e óleos minerais
altamente refinados. Com aditivos especialmente desenvolvidos, garantem
uma lubrificação perfeita, proteção antigripagem e motores mais limpos.

5
4
7

1

6
8

ÓLEO HUSQVARNA PARA MOTORES DE 2 TEMPOS, XP® SYNTHETIC
Óleo sintético para motores de dois tempos, biodegradável, desenvolvido para
aplicações exigentes, cargas elevadas e altos regimes do motor. Adequado para
todos os nossos produtos. Cumpre os requisitos JASO FD/ISO EGD e Rotax 253
para ensaios de motos de neve.
0,1 l, 578 18 03-03
1 l (embalagem doseadora), 578 03 70-03
4 l, 578 03 71-03

Qualidade comprovada

A temperatura certa.

Está provado que, face a outros óleos,
os óleos Husqvarna são mais resistentes à formação de depósitos nos
pistões, reduzindo os danos a altas
temperaturas.

Os óleos são desenvolvidos e testados
continuamente para assegurar que
mantêm a temperatura certa e que os
motores são devidamente lubrificados.

Os bicos de enchimento proporcionam um
fluxo otimizado constante que acelera o
abastecimento. O bloqueamento mecânico
previne as fugas, enquanto a interrupção
automática previne os derrames
e o enchimento excessivo.

Porta-ferramentas integrado para
o transporte de ferramentas,
como limas, correntes e outras
peças de substituição.

ÓLEO HUSQVARNA PARA MOTORES DE 2 TEMPOS, LS+
Óleo semissintético. Proporciona uma ótima proteção contra a gripagem do
pistão provocada por misturas pobres ou resíduos de carbono. Os aditivos são
dos melhores no mercado. Cumpre os requisitos JASO FD/ISO EGD e Rotax 253
para ensaios de motos de neve.
0,1 l, 578 18 03-02
1 l (embalagem doseadora), 578 03 70-02
4 l, 578 03 71-02

5,00 €
24,50 €
85,00 €

Uma corrente afiada é tão
importante como um motor potente.
2,95 €
13,00 €
44,00 €

ÓLEO HUSQVARNA PARA MOTORES DE 2 TEMPOS, HP
Especialmente formulado para compatibilidade com gasolina de baixa qualidade.
Cumpre os requisitos JASO FB/ISO EGB e Rotax 253 para ensaios de motos de neve.
0,1 l, 587 80 85-01
2,20 €
1 l (embalagem doseadora), 587 80 85-11
10,00 €
1 l (embalagem standard), 587 80 85-10
Consultar
4 l, 587 80 85-20
37,50 €

1

2

3

4

1. ÓLEO HUSQVARNA PARA CORRENTES, VEGOIL
Óleo vegetal, biodegradável e económico, proporciona uma redução do consumo
em 40 % face aos óleos convencionais.
1 l, 544 04 51-01
Consultar
5 l, 531 00 75-20
32,90 €

BIDÃO HUSQVARNA MISTO, 5 l
Possibilita reabastecimentos rápidos sem derrames e desperdícios. Relação volumétrica combustível / óleo de correntes otimizada.
Porta-ferramentas integrado para as peças
de substituição mais utilizadas. Certificado
segundo as recomendações da ONU.
5,0 / 2,5 l, 580 75 42-01
50,90 €
Bico de enchimento, combustível,
586 11 04-01
19,90 €
Bico de enchimento, óleo, 586 11 05-01 19,90 €
Bico de enchimento, óleo, inverno,
586 11 07-01
9,90 €

BIDÃO HUSQVARNA MISTO, 6 l
Bidão com dispositivo de prevenção de transbordo. O fluxo de combustível é interrompido
automaticamente quando o depósito está cheio,
eliminando-se assim o risco de derramamento.
Certificado segundo as recomendações da ONU.
6/2,5 l, 505 69 80-00
45,50 €
BIDÃO DE GASOLINA HUSQVARNA, LARANJA
Bidão com dispositivo de prevenção de transbordo.
Certificado segundo as recomendações da ONU.
6 l, 505 69 80-01
40,50 €

Para preservar a eficácia, a segurança e a precisão da sua motosserra, é
fundamental que a corrente esteja bem afiada. A frequência com que deve
ser afiada depende da regularidade com que é utilizada. As aparas de madeira
são um bom indicador do estado da corrente. Uma corrente afiada produz
aparas finas e regulares, enquanto uma corrente cega produz serradura.
Para afiar a corrente você precisa de uma lima redonda, uma lima plana e
um calibrador de afiação. Recomendamos também que use um torno para
fixar a lâmina-guia e ter as mãos livres para afiar a corrente.

2. ÓLEO MINERAL HUSQVARNA PARA CORRENTES
Óleo com agente aderente para motosserras de alto rendimento. Contraria eficazmente
o desgaste das correntes e calhas. Para utilização universal ao longo do ano.
1 l, 579 39 60-01
5,50 €
5 l, 579 39 61-01
24,50 €
3. ÓLEO HUSQVARNA PARA FILTROS DE AR
Biodegradável. Retém eficazmente as partículas no filtro, mantendo
o motor mais limpo e reduzindo o desgaste.
1 l, 531 00 92-48
4. MASSA LUBRIFICANTE MULTIUSO
Oferece boa proteção contra a corrosão. Apropriado para lubrificação geral.
225 g, 502 51 27-01

Afiar os dentes de corte.
Afie empurrando a lima paralelamente
ao calibrador e exercendo uma pressão
leve e uniforme. Todos os dentes
devem ter o mesmo comprimento.

Correção do limitador
de profundidade.
Lime até que a lima encontre o calibrador. Se não usar uma ferramenta,
corre o risco de limar em excesso
e a corrente produzirá então aparas
espessas.

29,90 €

7,60 €

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT

1. HUSQVARNA INTENSIVE CUT
Limas redondas de elevada qualidade e vida útil otimizada. 2 unidades.
4,0 mm, 510 09 57-01
4,5 mm, 577 23 37-01
4,8 mm, 510 09 55-01
5,5 mm, 510 09 56-01

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

2. LIMAS PLANAS
Limas de qualidade. Restabelecem a geometria correta dos dentes de corte.
Lima plana 6” 1 unidade, 505 69 81-60
Lima plana 8” 1 unidade, 505 69 81-80

Consultar
Consultar

3. CALIBRADORES DE AFIAÇÃO
Especialmente concebidos para obter ângulos de afiação corretos.
São usados com as nossas limas redondas.
0,325", H22 / H25 / H28, 505 69 81-10,
0,325", H35 / H36 / H37, 505 24 37-01,
3 / 8" MINI PIXEL H38, 579 55 88-01
0,404" H64(S), 505 69 81-15
1 / 4" H00, 505 69 81-18

12,00 €
12,90 €
Consultar
Consultar
6,00 €

4. CALIBRADOR DO LIMITADOR DE PROFUNDIDADE
Especialmente concebidos para obter ângulos de afiação corretos.
São usados com as nossas limas planas.
0,325", 505 69 81-00
3 / 8", 505 69 81-01
0,404", 505 69 81-02
3/8" MINI / 3/8" MINI PIXEL, 505 69 81-03

4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

5. CALIBRADORES COMBINADOS
Conjugam numa única ferramenta as funcionalidades de um calibrador
de afiação e de um calibrador do limitador de profundidade. São usados
com as nossas limas redondas e planas para obter ângulos de afiação corretos.
0,325" / 1,3 mm PIXEL H30, 505 69 81-08
0,325" / 1,5 mm H22 / H25 / H28, 505 69 81-09
3 / 8" H42 / H45 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50, 505 24 35-01
Semichisel 3 / 8" H49 / H51 / H54 / H58, 575 99 15-01

12,20 €
12,20 €
12,20 €
12,20 €

6. CABO DE LIMAS
Sistema de bloqueio da lima patenteado. Compatível com todas as nossas limas.
Guias de ângulos de 25° e 30° asseguram o ângulo de afiação correto.
Cabo de lima Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78-01
Cabo para limas planas, 505 69 78-10

4,00 €
4,00 €

7. TORNO DE AFIAÇÃO
Para reter firmemente a motosserra durante a afiação. Fabricado em aço forjado.
505 66 52-56

26,73 €

8. JOGOS DE LIMAS
Jogo de limas completo com cabo de limas, calibrador combinado ou calibrador de afiação
e calibrador do limitador de profundidade, duas limas redondas e uma lima plana.
0,325", 505 69 81-25
25,00 €
0,325" PIXEL, 505 69 81-27
25,00 €
3 / 8", 505 69 81-30
25,00 €
3 / 8" MINI H36, 505 69 81-38
25,00 €
3 / 8" MINI H37, 579 65 36-01
Consultar
0,404", 505 69 81-92
25,00 €
1 / 4", 580 68 74-01
Consultar
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A ferramenta certa para cada tarefa.
A Husqvarna é um fornecedor líder mundial de produtos motorizados para
utilização no exterior, mas não esquecemos as pequenas ferramentas e os
acessórios que são necessários para realizar o trabalho. Todos os utensílios
do nosso extenso portfólio foram criteriosamente selecionados para que
tenha ao seu dispor as f erramentas que propiciam trabalhos de alto nível.
Os nossos sacos fabricados com materiais sustentáveis protegem o seu
equipamento e facilitam o transporte.

2

Machados Husqvarna – artesanato genuíno.

2. FITA MÉTRICA
Leve e fácil de usar. Ideal para medir toros e
caules. Não necessita ferramentas. Graduação
dos dois lados. Robusta, com ponta em alumínio.
15 m com gancho, 586 99 75-01
Consultar
20 m com gancho, 586 99 75-02
Consultar
15 m com gancho para madeira,
586 99 75-03
Consultar
15 m / gancho 50’, 586 99 76-01
Consultar
20 m / gancho 66’, 586 99 76-02
Consultar

A Husqvarna oferece uma vasta coleção de machados para as mais
diversas aplicações. São fabricados na Suécia com aço da mais alta qualidade. Com uma boa manutenção, o seu machado terá uma longa vida útil.
2

3. CINTOS
PVC, 505 69 00-00
Couro, 505 69 00-01

3

4

MACHADO FLORESTAL
Para abater árvores de menor porte
e desramação.
65 cm, 576 92 62-01
54,90 €
Cabo de substituição, 576 92 62-02 Consultar

5
MACHADO DE CAMPISMO
Machado pequeno para atividades
de campismo e ao ar livre.
37,5 cm, 576 92 63-01
60,90 €
Cabo de substituição, 576 92 63-02 Consultar
MACHADO DE CARPINTEIRO
Para trabalhar madeira. Recesso na parte
posterior junto ao cabo.
50 cm, 576 92 65-01
65,90 €
Cabo de substituição, 576 92 68-02 Consultar
MACHADINHA
Para cortar lenha e trabalhos de jardinagem.
37,5 cm, 576 92 64-01
39,90 €
MACHADO-MARTELO
Para rachar toros e pedaços de madeira
grandes. Pode ser usado como marreta.
80 cm, 576 92 66-01
90,90 €
Cabo de substituição, 576 92 66-02 Consultar
MACHADO DE RACHAR
Para rachar lenha e madeira mais dura.
75 cm, 576 92 67-01
59,90 €
MACHADO DE RACHAR PEQUENO
Para rachar lenha.
50 cm, 576 92 68-01
Consultar
Cabo de substituição, 576 92 68-02 Consultar

6

HUSQVARNA H900
Pequeno machado para atividades
ao ar livre e jardinagem.
34 cm, 580 76 10-01

45,90 €

HUSQVARNA A1400
Machado universal ideal para
madeiras resinosas.
60 cm, 580 76 11-01

70,90 €

ARBORICULTURA

HUSQVARNA A2400
Machado universal robusto para trabalhar
madeira.
70 cm, 580 76 12-01
89,90 €
HUSQVARNA S1600
Para rachar toros e pedaços de madeira.
60 cm, 580 76 13-01
75,90 €
HUSQVARNA S2800
Machado robusto para rachar toros grandes.
70 cm, 580 76 14-01
89,90 €

10,00 €
11,00 €
12,00 €

4

2. SUTA
Com tabela de volumes, graduada em
centímetros nos dois lados.
36 cm, 505 69 47-30
46 cm, 505 69 47-46
Coldre, 505 69 32-04

25,00 €
Consultar

2

4. CUNHA DE RACHAR
Para rachar toros. Para ser usada com uma marreta ou um machado-martelo.
577 25 92-01
35,00 €

5

5. CUNHA PARA RACHAR MADEIRA
Fabricada em aço de alta qualidade.
578 45 68-01

6

9

7. PANCA
Panca com um ressalto especial para impedir
a vibração quando se introduz a cunha.
47 cm, 577 40 28-01
Consultar
8. PANCA “VIKTOR”
Panca com cabo telescópico. Pode ser transportada num coldre suspenso no cinto.
46 cm, 504 98 16-92
79,90 €
Coldre, 505 69 32-92
9,90 €

7

8

10

5. TENAZES FLORESTAIS
Tenazes com pontas retificadas. Robustas,
fabricadas em aço temperado com tratamento de
superfície que melhora a resistência à ferrugem.
30 cm, 574 38 76-01
45,90 €
20 cm, 574 38 75-01
30,90 €

9. PANCA COM GANCHO
Panca forjada com cabo de plástico, tacão
de apoio e gancho para rodar toros.
80 cm, 586 89 69-01
Consultar
Gancho, 505 69 43-02
Consultar
10. PANCA LONGA
Parte inferior forjada confere maior resistência.
Dentes dianteiros para melhor desempenho.
O cabo longo permite agarrar a panca com as
duas mãos.
130 cm, 574 38 72-01
112,00 €
Gancho, 574 38 73-01
Consultar

6. GANCHO FLORESTAL
Gancho com uma abertura maior e mais fácil
de segurar durante o trabalho. Robusto, fabricado
em aço temperado com tratamento de superfície
que melhora a resistência à ferrugem.
574 38 74-01
22,90 €

26,90 €
29,90 €
11,00 €

3. MACHADO DE LIMPAR
Com cabo de nogueira e lâmina de dois
gume reversível e substituível.
579 00 06-01
60,90 €
Lâmina de substituição, 579 00 40-01 Consultar
4. DESCASCADOR
Comprimento: 115 cm. Largura da
lâmina: 12 cm. 575 57 23-01
60,90 €
Lâmina de substituição, 575 57 23-02 Consultar

25,00 €

6. PANCA LEVE
Panca robusta com cabo aperfeiçoado
e dentes que prendem melhor na madeira.
47 cm, 574 38 71-01
65,90 €

1. FOICE
Com lâmina de aço temperado e cabo de
nogueira. Para limpeza de mato e desramação.
60 cm, 575 57 22-01
Consultar

3
4

5

6

7

5. SERROTE DE DESRAMA
Lâmina curva com gancho na extremidade e faca
para cortar a casca e prevenir o rachamento.
33,3 cm com faca, 505 69 45-66
69,90 €
Lâmina de substituição, 505 69 45-77 Consultar
33,3 cm, 505 69 45-76
24,90 €
Lâmina de substituição, 505 69 45-87 Consultar
CABO TELESCÓPICO PARA SERROTE DE PODAR
2,5–5 metros. Ajuste fácil do comprimento.
502 42 73-01
109,90 €
6. SERROTE DE PODA ARTICULADO SAW 200 FO
Serrote com lâmina articulada de 200 mm para
múltiplas aplicações.
967 23 64-01
Consultar
7. SERROTE DE PODA SAW 300 ST
Serrote com lâmina direita de 300 mm para
madeira fresca e seca. Coldre incluído.
967 23 65-01
Consultar
8. SERROTE DE PODA CURVO SAW 300 FO
Serrote com lâmina curva de 300 mm para
poda intensiva. Coldre incluído.
967 23 66-01
Consultar

8

1. CORREIA PARA MOTOSSERRAS
Correia para ser usada com um gancho de
sustentação da motosserra no cinto. Elástica.
Comprimento natural: 0,5 m. Completamente
esticada: 1,25 m.
577 43 80-01
35,12 €

1
2

3

3. CUNHA DE ABATE EM ALUMÍNIO
Auxilia o abate dirigido de árvores.
Pode ser retificada.
550 g, 22 cm, 586 88 59-01
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

9,90 €
19,90 €

4. CORREIA PARA RODAR TRONCOS
Para deslocar / rodar árvores enganchadas
e para transportar bidões.
505 69 80-20
30,00 €

1

2. CUNHA DE ABATE EM LIGA DE MAGNÉSIO
Auxilia o abate dirigido de árvores.
12 cm, 505 69 47-00
12,00 €

3

1. CINTO DE FERRAMENTAS COMPLETO
Com dois coldres, gancho florestal, tenaz florestal,
porta-ferramentas posterior e fita métrica de
15 m. A largura generosa proporciona um maior
apoio à zona lombar.
505 69 90-15
174,90 €
Coldre combinado em polietileno de baixa
densidade, 505 69 16-06
11,00 €
Coldre combinado de couro,
505 69 16-05
26,90 €
Coldre combinado com porta-cunhas,
579 21 71-01
Consultar

1

1. CUNHAS DE ABATE
Fabricadas em plástico ABS resistente.
Auxilia o abate dirigido de árvores.
14 cm, 505 69 47-02
20 cm, 505 69 47-03
25 cm, 505 69 47-04

1

2. GANCHOS PARA MOTOSSERRAS
Para suster a motosserra nos suspensórios.
Construção robusta.
Para suspensórios com cinto amovível,
577 43 79-01
52,75 €
Otimizados para T540 XP®,
580 80 03-01
Consultar
3. ILHÓ PARA MOTOSSERRAS
Para arboristas que usam a motosserra standard.
Permite prender a motosserra à correia da
máquina com segurança. Possui um mecanismo
de desengate de segurança.
578 07 71-01
18,86 €

TINTA DE MARCAÇÃO, AEROSSOL
400 ml vermelho, 505 69 84-01
400 ml azul, 505 69 84-02
400 ml laranja fluorescente,
505 69 84-10

Consultar
Consultar
Consultar

LÁPIS
11 mm, 12 unidades, 505 69 46-02
18,00 €
Porta-lápis, 505 69 46-00
7,90 €
Estojo interior, 505 69 46-01
Consultar
ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS
Com ligadura de primeiros socorros, 9 pensos
adesivos de vários tamanhos, 2 compressas
esterilizadas, 1 espelho, 1 bola de algodão.
504 09 53-01
14,90 €

FITA DE SINALIZAÇÃO
100 % viscose, biodegradável. Bicolor, 25 mm
de largura e cerca de 70 m de comprimento.
Monocolor, 20 mm de largura e cerca de 75 m
de comprimento.
Laranja 574 28 77-00
3,50 €
Vermelho 574 28 77-01
3,50 €
Azul 574 28 77-02
3,50 €
Amarelo 574 28 77-03
3,50 €
Branco 574 28 77-04
3,50 €
Vermelho/branco 574 28 77-05
5,90 €
Laranja/amarelo 574 28 77-06
5,90 €
Azul/branco 574 28 77-07
5,90 €

SACO FLORESTAL
Saco espaçoso, ideal para transportar todo o
equipamento de proteção. Fundo rígido e estável,
pegas laterais, bolsos laterais e tiracolo.
105 l, 576 85 95-01
54,90 €

SACO PARA MOTOSSERRAS
Com bolsos especiais para limas. Bolso exterior
com fecho de velcro. Para todas as nossas
motosserras.
48 l, 576 85 91-01
40,66 €

SACO FLORESTAL COM RODAS
Pega retráctil. Fundo rígido e estável com rodas.
Bolsos laterais. Pegas nos lados e tiracolo.
105 l, 576 85 90-01
89,90 €

MOCHILA
Fundo rígido e estável. Bolsos no interior. Abertura
para auscultadores Capa de proteção contra a
chuva. Alças confortáveis.
29 l, 576 85 92-01
55,90 €
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O que lhe oferecemos.
E porquê.
Potência pura.
A tecnologia X-Torq reduz as emissões de escape
em cerca de 75 % e melhora o rendimento energético
do combustível até 20 %*. O trabalho é mais económico
e confortável.

Arranque sem falhas.
Smart Start® – O motor e o mecanismo de arranque
foram concebidos para permitir arranques rápidos com
o mínimo de esforço.

Conceção robusta.
Os nossos aparadores de relva e roçadoras profissionais
são máquinas potentes e diligentes concebidas para
executar tarefas pesadas ao longo de muitos anos.

Conceção equilibrada.

TAREFAS DIFÍCEIS
�
�
MANUSEAMENTO FÁCIL

Punhos ajustáveis e isolados contra as vibrações.
O guiador elevado torna o trabalho em declives
mais eficaz.

Ergonomia.
Low Vib® – Os motores estão dotados de um sistema
que absorve eficazmente as vibrações transmitidas às
mãos e aos braços e permite trabalhar mais confortavelmente durante longos períodos.

Polivalência.

Encontrar a máquina adequada às suas necessidades específicas pode ser uma
tarefa difícil. As nossas roçadoras e aparadores de relva combinam de uma forma
engenhosa a potência e o peso reduzido. Graças à conceção centrada no ut ilizador,
são muito práticas e proporcionam resultados de que se pode orgulhar. São
extremamente resistentes e fáceis de usar. Para promover o conforto no trabalho,
oferecemos uma gama de suspensórios que dispersam eficazmente o peso da
máquina pelos ombros, o peito e o dorso, tornando o trabalho mais cómodo e eficaz.

O tubo destacável facilita a troca de utensílios de corte.
Permite também uma maior flexibilidade no trabalho.
O transporte e o armazenamento da máquina não são
um problema.

Leves e potentes.
A construção leve, mas robusta, aliada aos eficientes
e potentes motores conferem às nossas máquinas
uma relação potência/peso notável.

* Comparado com modelos equivalentes sem esta tecnologia.
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RESULTADOS DE ALTO
NÍVEL EM TODAS AS SITUAÇÕES

Pegas ergonómicas e macias
aumentam o conforto

A funcionalidade Tap-n-Go simplifica o trabalho. O fio de corte é alimentado
automaticamente pressionando a cabeça de corte contra o solo.

Com o teclado intuitivo os aparadores
a bateria são muito fáceis de manejar

APARADORES DE RELVA

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT

Acabamentos refinados.
Os nossos aparadores de relva são as máquinas ideais para
dar um toque de classe ao seu relvado, bem como para aparar
relva em espaços de difícil acesso. Fáceis de manejar, ajudam-no
a trabalhar menos, mas melhor, e com o mínimo de esforço.

O guiador regulável e com amortecimento das
vibrações torna o trabalho mais confortável

O design equilibrado torna
o trabalho mais fácil e cómodo

As baterias de iões de lítio garantem
a energia necessária e desempenhos
de alto nível

O protetor Combi-guard pode ser usado tanto com
lâminas de relva como fios de corte, o que acelera
a transição de uma tarefa para outra

Filtro de ar de alto rendimento
proporciona um funcionamento
prolongado e sem percalços

ROÇADORA DE MATO

Limpeza intensiva com simplicidade.
Potentes, notavelmente leves, extremamente resistentes, muito
cómodas e fáceis de usar. Este é o ADN das nossas roçadoras. Foram
especialmente concebidas para a limpeza intensiva de vegetação
herbácea e lenhosa densa – e mesmo pequenas árvores.

O motor potente e fácil de arrancar
é um garante de alta produtividade

Desempenho a
bateria no seu melhor.
Robustas, fiáveis e concebidas ao pormenor. A gama de baterias da Husqvarna
personifica a filosofia da marca. A potência, o binário e a autonomia estão
dimensionados para necessidades profissionais. Os custos de funcionamento
são extremamente baixos – e podem ser carregadas vezes sem conta.
Informações adicionais na página 4.

Guiador elevado.
O guiador elevado permite uma
maior liberdade de movimentos
das pernas durante o trabalho
em declives, tornando-o mais
eficiente.

Arranque
à prova de falhas.
Os aparadores de relva e as roçadoras da
linha Husqvarna 500 estão equipados com
comandos de purga e de arranque a frio
intuitivos. Smart Start® minimiza o esforço
para puxar o cordel de arranque e o interruptor de paragem regressa automaticamente à posição “LIGADO”. Isto torna o
procedimento de arranque virtualmente
à prova de falhas.

ROÇADORA FLORESTAL

A melhor companhia nas situações difíceis.
As nossas roçadoras florestais trabalham com precisão nas condições
mais difíceis. Além de robustas e fáceis de manejar, desenvolvem uma
potência digna de registo. O tubo de transmissão curto e a inclinação
de 24º da engrenagem cónica simplificam o abate direcional de
árvores pequenas – mesmo em florestas densas.

27

28

ROÇADORAS / APARADORES DE RELVA

ROÇADORAS / APARADORES DE RELVA

TRABALHOS
A TEMPO INTEIRO
Roçadoras concebidas para
trabalhos de elevada intensidade
e longa duração. Satisfazem
as exigências dos proﬁssionais
de silvicultura e manutenção
de espaços verdes.

NOVIDADE

HUSQVARNA 536LiPX
Máquina de categoria proﬁssional para limpeza
e poda. Soberbo desempenho e equilíbrio e muito
económica. Bateria de Iões de lítio.
36 V, lâmina-guia 25−30 cm, 3,1 kg sem bateria.
Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento
180 cm/s. savE™ para máxima autonomia.
469,00 €

HUSQVARNA 545RX*
Para limpeza de mato a tempo inteiro. Estas
roçadoras têm um elevado desempenho e excelente manobrabilidade.

HUSQVARNA 535RX*
Roçadoras proﬁssionais de alto rendimento para
trabalhos exigentes. Potentes e fáceis de
manejar.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, arnês Balance X™, guiador
elevado e regulável.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg. X-Torq, Low Vib,
arnês Balance 35, guiador elevado e regulável
e protetor misto.

NOVIDADE

HUSQVARNA 536LiRX
Para proﬁssionais. Roçadora de alto rendimento
com excelente ergonomia. A cabeça de corte
roda em ambos os sentidos. Fornecida com
lâmina para erva. Bateria de Iões de lítio.
36 V, 3,8 kg sem bateria. savE™ para máxima
autonomia, cabeça de corte com rotação nos dois
sentidos, lâmina de erva com 3 dentes e suspensórios Balance 35 B.
Sem bateria e carregador

419,00 €

HUSQVARNA 555RXT*
Máquina potente para trabalhos exigentes a
tempo inteiro. O tubo longo e a engrenagem
cónica com inclinação de 35º conferem um
raio de ação mais amplo.
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, arnês Balance XT™, guiador elevado
e regulável.

HUSQVARNA 525RX
Potente e fácil de manejar. Extremamente eﬁciente, minimiza o esforço.
25,4 cm³, 1,0 kW, 5,1 kg. Low Vib, dispositivo de
arranque autónomo, suspensórios Balance 35,
guiador elevado e regulável, protetor misto.
569,00 €

HUSQVARNA 555FRM*
Roçadora potente desenvolvida especialmente
para cobertura de solo em condições difíceis.
Equipada com lâmina de cobertura do solo.
53,3 cm³, 2.8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, suspensórios Balance XT™,
guiador ajustável e guiador elevado.

HUSQVARNA 553RS/543RS/533RS
Robustas, ﬁáveis e fáceis de usar. Ideal para proprietários que usam a máquina frequentemente.
Altamente produtivas e com motorização potente.
50,6/40,1/29,5 cm³, 2,3 /1,5 /1,0 kW,
8,6/ 7,4/ 7,1 kg. X-Torq, dispositivo de arranque
autónomo, suspensórios standard com correias
duplas, embraiagem resistente, guiador robusto
e protetor misto.
553RS

729,00 €

543RS

629,00 €

533RS

529,00 €

NOVIDADE

HUSQVARNA 536LiLX
Para proﬁssionais. Aparador de relva de alto
rendimento com pega circular e cabeça de corte
com rotação em ambos os sentidos. Bateria de
Iões de lítio. Lâmina para erva disponível como
acessório.
36 V, 3,0 kg sem bateria. savE™ para máxima
autonomia, cabeça de corte com rotação nos dois
sentidos, pega regulável.
Sem bateria e carregador

HUSQVARNA 543RBX* / 553RBX*
Roçadoras de alto desempenho para trabalhos
exigentes a tempo inteiro. Potentes e com um
ergonómico suporte dorsal.
40,1/50,6 cm³, 1,5/2,3 kW, 11,9/12,1 kg.
X-Torq, dispositivo de arranque autónomo
e protetor misto.

379,00 €

USO OCASIONAL
Roçadoras leves para uso
ocasional. Ideais para proprietários.
Arranque à prova de falhas graças
ao sistema Smart Start, a bomba
de combustível e o interruptor de
paragem com retorno automático.

HUSQVARNA 128R
Roçadora leve e fácil de arrancar, ideal para
proprietários. Prática cabeça de corte Tap-n-Go.
Fornecida com lâmina para erva.

HUSQVARNA 128C/122C
Aparadores de relva leves com tubo de transmissão encurvado, ideal para proprietários. Fácil de
arrancar. Cabeça de corte Tap-n-Go muito prática.

HUSQVARNA 136LiL
Aparador de relva para uso doméstico leve
e prático. Silencioso graças à bateria de iões
de lítio. Ideal para aparar bordaduras.

28 cm³, 0,8 kW, 5,0 kg. Smart Start, suspensórios
standard com correias duplas, interruptor de
paragem com retorno automático, guiador
regulável e protetor misto.

28/21,7 cm³, 0,8/0,6 kW, 4,4 kg. Smart Start e
interruptor de paragem com retorno automático

36 V, 3,1 kg sem bateria, savE™ para máxima
autonomia, tubo telescópico e pega regulável.

349,00 €

*Consulte, para este modelo, os nossos preços especiais para proﬁssionais.

128C

299,00 €

Sem bateria e carregador

179,00 €

122C

199,00 €

Incl. BLi80 e QC80.

379,00 €

29

30

MÁQUINAS MULTIUSO

MÁQUINAS MULTIUSO

UMA MÁQUINA PARA TODO O JARDIM
Os nossos aparadores de relva ou roçadoras multifuncionais são a escolha óbvia se pretende uma
máquina verdadeiramente inteligente e versátil. Só precisa de uma máquina. Os acessórios facilmente
permutáveis permitir-lhe-ão realizar uma ampla diversidade de tarefas ao longo do ano. Tanto o
motor como os acessórios oferecem o mesmo nível de desempenho que as máquinas convencionais,
quer sejam aparadores de relva, podadoras, corta-sebes ou qualquer outra máquina. As máquinas
multiuso ocupam também menos espaço. A manutenção requer menos tempo e é menos
dispendiosa.

O sistema de acoplamento
rápido permite trocar de
acessórios s com facilidade

APARADORES DE RELVA MULTIUSO LK

Máquinas eficientes e fáceis de usar.
Os aparadores da linha LK com pegas circulares são notavelmente leves, no entanto,
fiáveis e altamente eficientes. São ideais para áreas de menor dimensão.

Os aparadores LK podem ser
equipados com fio de corte, lâmina
para cortar erva e uma ampla gama
de acessórios

Pega circular regulável

Smart Start acelera o arranque

ROÇADORAS MULTIUSO RK

Construídas para trabalhos pesados.
As roçadoras da linha RK com guiador regulável
possuem uma conceção refinada e são particularmente resistentes e potentes. Foram construídas
para ciclos de trabalho longos com tarefas exigentes
em áreas de grandes dimensões.

Guiador regulável

Acessórios que o ajudam a livrar-se de tudo.
Comece por escolher a máquina mais adequada às suas necessidades. A seguir,
experimente a nossa ampla gama de acessórios. Os implementos possuem um
mecanismo de acoplamento rápido e uma conceção robusta. Acima de tudo,
dispõem da potência suficiente para aparar erva densa, cortar plantas arbustivas
e remover folhagem e resíduos. Isto é apenas um exemplo do que pode livrar-se
com estas máquinas.

Sistema de
acoplamento rápido

As roçadoras RK podem ser equipadas
com fio de corte, lâminas circulares
e de cortar erva e uma ampla gama
de acessórios

Low Vib contraria a fadiga
Motor X-Torq potente

Desempenho fidedigno.
Tanto o motor como os acessórios oferecem o mesmo nível de desempenho que as máquinas convencionais, quer sejam aparadores de relva,
podadoras, corta-sebes ou qualquer outra máquina. E tudo isto para que
disponha de utensílios de trabalhos dignos de confiança.

Polivalência.
Só precisa de uma máquina. Os acessórios facilmente permutáveis
permitir-lhe-ão realizar uma ampla diversidade de tarefas ao longo do ano.

Múltiplas tarefas, mas a mesma eficiência.
Em questões de potência, durabilidade e produtividade não aceitamos
compromissos. É por esta razão que desenvolvemos as nossas máquinas
multiuso no sentido de oferecerem o mesmo nível de desempenho que
as máquinas convencionais. Portanto, pode podar de árvores e cultivar
jardins com a mesma conveniência e prazer.
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ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS MULTIUSOS
ACESSÓRIOS

CABEÇA DE CORTE TA 850 / 24
Equipada com protetor misto e mecanismo
T35 Tap-n-Go. Disponível para 525RK, 525LK,
128LDX, 524LK e 122LK.
537 35 35-01
118,00 €

CORTA-SEBES CURTO HA 110
Acessório para aparar sebes curto. Barra de corte
55 cm. Comprimento do tubo 11 cm. Diâmetro da
haste 24 mm. Disponível para 525LK, 128LDX,
524LK e 122LK.
537 19 66-05
384,00 €

CORTA-SEBES LONGO HA 850
Acessório para aparar sebes longo. Barra de corte
55 cm. Comprimento do tubo 85 cm. Diâmetro da
haste 24 mm. Disponível para 535FBX, 525LK,
128LDX, 524LK e 122LK.
537 19 66-06
391,00 €

CORTA-BORDADURAS EA 850
Para acabamentos perfeitos de relvados,
caminhos e canteiros. Diâmetro da haste 24 mm.
Disponível para 525LK, 128LDX, 524LK e 122LK.
537 19 69-01
228,00 €

NOVIDADE

TRABALHOS
A TEMPO INTEIRO
Estas máquinas de elevado rendimento são ideais para trabalhos
profissionais de alta frequência.
Bem equilibradas e com um
desempenho notável, são muito
produtivas e reduzem ao mínimo
o esforço.

HUSQVARNA 525LK
Aparador de relva para trabalhos a tempo inteiro. Pode ser equipada com
uma diversidade de acessórios que a tornam muito versátil. Motorização
X-Torq. Pega circular.
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,7 kg. X-Torq, Smart Start, dispositivo de arranque autónomo, interruptor de paragem com retorno automático, pega confortável
e instalação rápida de acessórios.
 

669,00 €

USO OCASIONAL
Máquinas multiusos para
proprietários que pretendem um
elevado nível de desempenho
e durabilidade, aliado à facilidade
de arranque e utilização.

HUSQVARNA 128LDX
Aparador de relva leve, ideal para proprietários. Fácil de arrancar.
Cabeça de corte Tap-n-Go muito prática.
28 cm³, 0,8 kW, 4,9 kg. Smart Start, interruptor de paragem com
retorno automático e instalação rápida de acessórios.
 

329,00 €

ESCOVA DE CERDA BR 600
Escova robusta para remover a sujidade de caminhos e vias de acesso, incluindo sulcos profundos.
Fornecida com resguardo. Largura 60 cm. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525RK,
525LK, 128LDX, 524LK e 122LK.
967 29 67-01
505,00 €

PODADORA PA 1100
Ótimo raio de trabalho. Corta ramos com cerca de
15 cm de espessura. Largura 110 cm. Diâmetro
da haste 24 mm. Disponível para 535FBX, 525LK,
128LDX, 524LK e 122LK.
537 18 33-23
259,00 €

VARREDOR SR 600-2
Vassoura mecânica de borracha com elevada
capacidade. Remove areia e gravilha de caminhos, vias de acesso e relvados. Fornecida com
resguardo. Largura 60 cm. Diâmetro da haste
24 mm. Disponível para 525RK, 525LK, 128LDX
e 524LK.
967 29 44-01
505,00 €

SOPRADOR BA 101
Remove eficazmente a folhagem, detritos e
aparas de relva dos caminhos e vias de acesso.
Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para
525RK, 525LK, 128LDX, 524LK e 122LK.
967 28 64-01
156,00 €

SACHADOR CA 230
Ideal para canteiros delicados e ao redor de
árvores. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível
para 525RK, 525LK, 128LDX, 524LK e 122LK.
967 29 42-01
Consultar

ESCARIFICADOR DT 600
Remove o musgo e torna o relvado mais saudável. Largura 60 cm. Diâmetro da haste 24 mm.
Disponível para 525RK, 525LK, 128LDX e 524LK.
967 29 69-01
Consultar
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ÓLEO HUSQVARNA PARA MOTORES
DE 2 TEMPOS, XP® SYNTHETIC
Óleo 100 % sintético para motores de dois
tempos, biodegradável, desenvolvido para
aplicações exigentes, cargas elevadas
e altos regimes do motor.
0,1 l, 578 18 03-03
5,00 €
1 l (embalagem doseadora),
578 03 70-03
24,50 €
4 l, 578 03 71-03
85,00 €

Secção dos ombros flexível e regulação
individualizada da altura. Placa dorsal
larga e ventilada.

Óleos otimizados
para desempenhos
elevados.
Os óleos Husqvarna são otimizados em simultâneo com o desenvolvimento
dos nossos motores. Foram formulados a pensar nas suas condições de
trabalho. Utilizamos uma mistura criteriosa de óleos sintéticos e óleos minerais
altamente refinados. Com aditivos especialmente desenvolvidos, garantem uma
lubrificação perfeita, proteção antigripagem e motores mais limpos.

Distribuição do peso dos ombros
aos quadris.

Suspensórios ergonómicos desenvolvidos
para dispersar eficazmente as cargas.

Melhor desempenho com os
utensílios de corte certos.

Nos trabalhos com equipamento pesado, a qualidade e a conceção dos
suspensórios podem fazer a diferença. Uns bons suspensórios devem satisfazer
muitos requisitos distintos, dependendo da sua fisionomia e do tipo de máquina
que utiliza. Na gama Husqvarna encontrará suspensórios ergonómicos que
satisfazem as suas necessidades.

As nossas cabeças de corte, fios e lâminas foram desenvolvidos para satisfazer múltiplos requisitos. A conceção apurada, a qualidade dos materiais e
as novas soluções tecnológicas permitem níveis de desempenho, eficiência
e segurança notáveis.

2

3

4

2. HUSQVARNA BALANCE X™
Alivia consideravelmente as cargas no tronco e nos braços distribuindo o peso da máquina
entre os ombros, entre o peito e o dorso e dos ombros para os quadris.
578 44 97-01
119,90 €
3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Para utilização com podadoras de longo alcance. Oferece uma força de elevação reforçada.
Muito prático graças à construção ergonómica com ganchos abertos para suster a máquina.
578 44 99-01
139,90 €

Nos trabalhos com roçadoras ou aparadores de relva, utilize sempre óculos de
proteção e uma viseira, além de calças e botas de proteção. E não se esqueça
das luvas e da proteção para os ouvidos. A nossa gama completa de equipamento de proteção ajuda-o a obter resultados de que se pode orgulhar.
Informações adicionais na página 76.

4. HUSQVARNA BALANCE 55 E 35
Suspensórios ergonómicos que dispersam eficazmente o peso da máquina pelos ombros,
o peito e o dorso. Balance 35B foi especialmente desenvolvido para utilização com os
nossos aparadores e sopradores a bateria.
Balance 55, 537 27 57-01
80,90 €
Balance 35, 537 27 57-02
60,90 €
Balance 35B, 537 27 57-05
68,00 €
5. HUSQVARNA STANDARD
Concebido para as roçadoras mais leves. Correias dos ombros acolchoadas e ajustáveis.
Fecho de abertura rápida ao nível do peito.
537 21 63-01

2,20 €
10,00 €

MASSA LUBRIFICANTE ECO
Para as engrenagens cónicas das roçadoras.
Eficácia comprovada. Lubrifica a transmissão
e absorve as forças axiais. Compatível com
o ambiente. Biodegradável.
100 g, 503 97 64-01
8,60 €

Consultar
37,50 €

FACAS PARA ERVA
255 / 3T, 275 / 4T, 300 / 3T, 350 / 3T, 230 / 2T
Para vegetação herbácea grosseira e densa, mas
não lenhosa. Disponíveis com 4, 3 ou 2 dentes.

18,30 €

5

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Suspensórios sofisticados com várias características únicas, tais como posições de regulação
para homem e mulher e secção dos ombros móvel. Distribui eficazmente o peso da máquina
entre os ombros, entre o peito e o dorso e entre os ombros e os quadris.
578 44 98-01
129,90 €

Trabalhe em segurança
e com resultados de alto nível.

ÓLEO HUSQVARNA PARA MOTORES
DE 2 TEMPOS, HP
Formulado para compatibilidade com
gasolina de baixa qualidade.
0,1 l, 587 80 85-01
1 l (embalagem doseadora),
587 80 85-11
1 l (embalagem standard),
587 80 85-10
4 l, 587 80 85-20

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT

Desengate simples e rápido em caso
de emergência. Protetor dos quadris
móvel e amortecedor de impactos.

1

ÓLEO HUSQVARNA PARA MOTORES
DE 2 TEMPOS, LS+
Óleo semissintético. Proporciona uma ótima
proteção contra a gripagem do pistão provocada
por misturas pobres ou resíduos de carbono.
0,1 l, 578 18 03-02
2,95 €
1 l (embalagem doseadora),
578 03 70-02
13,00 €
4 l, 578 03 71-02
44,00 €

35,50 €

CABEÇAS DE CORTE SEMIAUTOMÁTICAS,
25–55 CC
A funcionalidade Tap-n-Go alimenta o fio de corte
automaticamente quando se pressiona a cabeça
de corte contra o solo. As variantes X possuem
um botão Tap-n-Go com rolamentos de esferas
que prolonga a vida útil. A cabeça T35 Universal
é fornecida com adaptadores que a tornam
compatível com quase todos os aparadores.
T25C, 578 44 59-01
17,00 €
T25B, 579 29 40-02
14,50 €
T25 3/8", 578 44 60-01
15,00 €
T25 M10, 578 44 61-01
15,00 €
T35 M10, 578 44 63-01
20,00 €
T35 M12, 578 44 64-01
20,00 €
T35 Universal, 578 44 94-01
32,50 €
T35X M10, 578 44 65-01
38,50 €
T35X M12, 578 44 66-01
38,50 €
T45X M12, 578 44 68-01
38,50 €
T55X M12, 578 44 70-01
45,90 €

CABEÇA DE CORTE AUTOMÁTICA, 25–55 CC
O fio de corte é alimentado automaticamente
quando está demasiado curto. O comprimento
do fio é autorregulável para assegurar o melhor
rendimento possível.
Trimmy Superauto II, 578 44 71-01 Consultar

CABEÇAS DE CORTE MANUAIS, 25–55 CC
O fio de corte é alimentado manualmente
empurrando o botão de alimentação e puxando
o fio. Isto permite selecionar o comprimento
de fio consoante o resultado pretendido.
S35 M10, 578 44 74-01
17,00 €
S35 M12, 578 44 76-01
17,00 €
Trimmy S II, 578 44 78-01
69,90 €

LÂMINAS PARA ERVA
225 / 8T, 225 / 4T, 200 / 4T Para vegetação
herbácea grosseira e densa, mas não lenhosa.
A erva cai sobre a lâmina e fica disposta em linha.
Disponíveis com 4 ou 8 dentes.
Preço a partir de
19,30 €

CABEÇA DE CORTE TRI-CUT
Design distinto. Facas de plástico em vez de fio
de corte. Ideal para vegetação mais espessa e
terreno pedregoso. Lâminas destacáveis de tipo
flagelo bem visíveis apropriadas para trabalhos
ao redor de árvores e arbustos.
Tri-Cut M10, 578 44 91-01
44,90 €
Tri-Cut M12, 578 44 93-01
44,90 €

CABEÇA DE CORTE ALLOY
Robusta e fiável. Alimentação rápida é fácil do fio
de corte. Exige uma manutenção mínima. A altura
de corte baixa produz resultados de alto nível.
578 44 82-01
Consultar

LÂMINAS CIRCULARES
Scarlett 200 / 22T, 225 / 24T Desenvolvidas
em colaboração com os profissionais mais experientes. Apresenta uma notável capacidade de
corte e baixos níveis de vibração. Disponíveis
com 22 ou 24 dentes.
Preço a partir de
19,30 €
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CORTA-SEBES

CORTA-SEBES

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Construídos para durar.
A construção robusta prolonga a vida útil do corta-sebes
e adequa-o a trabalhos exigentes.

Amigo do ambiente.
A tecnologia de motores X-Torq reduz as emissões
de escape em cerca de 75 % e melhora o rendimento
energético do combustível até 20 %*.

Silenciosos.
Os nossos corta-sebes para uso ocasional são silenciosos e fáceis de usar graças à sua conceção refinada
e ao baixo nível de ruído dos motores. Uma característica
importante nos trabalhos em zonas residenciais.

Arranque fácil.
O motor e o mecanismo de arranque foram concebidos
para permitir arranques rápidos com o mínimo de esforço.

LONGO ALCANCE
�
�
CONTROLO TOTAL

Nível de vibração reduzido.
O amortecimento eficaz da vibração nas pegas alivia
as tensões nas mãos e nos braços, mantendo o operador
concentrado e mais produtivo.

Versatilidade.
Vários dos nossos corta-sebes estão equipados
com barras de corte ou pegas traseiras reguláveis.
Esta funcionalidade aumenta a versatilidade
e o conforto e torna o trabalho menos fatigante.

Para se manterem saudáveis e vistosas, as sebes precisam de tempo e cuidados.
Uma sebe bem cuidada protege a sua privacidade e dá ao jardim um aspeto
decorativo com forte impacto visual. Na aquisição de um corta-sebes é importante
ter em conta que diferentes sebes requerem diferentes ferramentas. Todos os
corta-sebes Husqvarna são máquinas potentes, precisas e eficientes. Propiciam
resultados de qualidade em todas as condições.

Longo alcance.
Além dos modelos convencionais, oferecemos também
corta-sebes com cabo extensível. Estas máquinas bem
equilibradas e confortáveis facilitam a aparagem de
sebes altas ou difíceis de aceder

* Comparado com modelos equivalentes sem esta tecnologia.
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CORTA-SEBES

CORTA-SEBES
TRABALHOS
A TEMPO INTEIRO

A MELHOR RESPOSTA AOS
PROBLEMAS DAS SUAS SEBES
CORTA-SEBES COM CABO EXTENSÍVEL

Ângulo de corte
regulável

Aparagem difícil

Máquinas de longo alcance.

Sebes baixas e altas

Os corta-sebes com cabo extensível e barra de corte articulada
são ideais para sebes difíceis de aceder. Têm uma ótima ergonomia,
são fáceis de arrancar e podem ser usados tanto para sebes altas
como baixas. A barra de corte rebatível facilita o transporte
e o armazenamento.

Manuseamento fácil

Corta-sebes profissionais equipados com motores X-Torq
potentes e com baixo consumo de
combustível. A versão com cabo
extensível tem um raio de trabalho
acrescido que aumenta a produtividade, enquanto os modelos com
pega traseira regulável facilitam
a aparagem na vertical.

Armazenamento fácil

NOVIDADE

HUSQVARNA 525HF3S*
Potente corta-sebes com cabo extensível e barra
de corte duplo de 65 cm. Construção robusta
adequada a trabalhos pesados e frequentes.

HUSQVARNA 226HD75S
Equilíbrio excecional com barra de corte duplo de
75 cm. Construído para suportar trabalhos pesados.
Níveis de vibração reduzidos.

HUSQVARNA 226HD60S
Equilíbrio excecional com barra de corte duplo de
60 cm. Construído para suportar trabalhos pesados.
Níveis de vibração reduzidos.

25,4 cm³, 1 kW, barra de corte 65 cm, 6,1 kg.
Dispositivo de arranque autónomo e placa metálica de deslizamento.

23,6 cm³, 0,85 kW, barra de corte 75 cm, 6,0 kg.
Dispositivo de arranque autónomo, X-Torq,
Low Vib e pega traseira regulável.

23,6 cm³, 0,85 kW, barra de corte 60 cm, 5,8 kg.
Dispositivo de arranque autónomo, X-Torq,
Low Vib e pega traseira regulável.

Consultar





Consultar

Barra de corte
comandada à distância
HUSQVARNA 536LiHD70X
Máquina profissional com bateria de iões de lítio
de elevada capacidade. Barra de corte duplo de
70 cm e pega traseira orientável.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Máquina profissional com bateria de iões de lítio
de elevada capacidade. Barra de corte duplo de
60 cm e pega traseira orientável.

Modelagem de sebes

36 V, 3,9 kg sem bateria, barra de corte de 70 cm.
savE™ para máxima autonomia. Pega traseira
orientável.

36 V, 3,8 kg sem bateria, barra de corte de 60 cm.
savE™ para máxima autonomia. Pega traseira
orientável.

Fáceis de manejar em qualquer posição.

Arranques rápidos

Sem bateria e carregador

Os corta-sebes de duplo corte são particularmente adequados para
modelar sebes. São confortáveis e eficientes graças a características
como Smart Start e Low Vib e pegas reguláveis em quase
todos os modelos.

Ótimo desempenho

Pegas confortáveis

CORTA-SEBES DE DUPLO CORTE

Pega traseira regulável

Corta-sebes de longo alcance
para uso profissional frequente
e também para proprietários que
pretendem um equipamento de
categoria comprovada. Associam
a potência e o desempenho dos
corta-sebes de maior capacidade
e a conveniência e o peso reduzido das máquinas mais pequenas.
São ideais para a manutenção
de jardins.

Recetor de aparas

Barra de corte longa

CORTA-SEBES DE CORTE ÚNICO

Corte preciso

Basta um simples movimento.

Confortável

Estes corta-sebes permitem fazer cortes direitos
com facilidade e precisão. As barras longas possibilitam
a aparagem de sebes largas com um simples movimento.

Sem bateria e carregador

469,00 €

Pegas reguláveis

TRABALHOS
A TEMPO PARCIAL

Sebes largas

499,00 €

Porquê escolher um corta-sebes a bateria?
Silencioso. Sem emissões diretas. Vibração reduzida. Perfeito equilíbrio. Alto desempenho.
Custo de funcionamento extremamente baixo. Estes são alguns dos critérios que definem
um corta-sebes da alta gama. E é precisamente isso que os corta-sebes a bateria
da Husqvarna lhe oferecem. Uma máquina leve e perfeitamente equilibrada
que permite trabalhar horas a fio comodamente. Sem mencionar
a reduzida necessidade de manutenção.
A capacidade das baterias dorsais Husqvarna é cerca de seis
vezes superior à das baterias Husqvarna convencionais, o que torna
desnecessário carregar a bateria durante o trabalho. Informações
adicionais na página 4.

NOVIDADE

NOVIDADE

HUSQVARNA 325HE4
Corta-sebes de longo alcance para utilizadores
que privilegiam o peso reduzido e a ergonomia
sofisticada. Comando à distância da barra de
corte e arranque fácil.

HUSQVARNA 325HE3
Corta-sebes com cabo extensível para utilizadores que privilegiam o peso reduzido e a ergonomia sofisticada. Comando à distância da barra
de corte e arranque fácil.

25,4 cm³, 1 kW, barra de corte 55 cm, 6,4 kg.
Dispositivo de arranque autónomo, X-Torq e barra
de corte regulável comandada à distância.

25,4 cm³, 1 kW, barra de corte 55 cm, 6,35 kg.
Dispositivo de arranque autónomo, X-Torq e barra
de corte regulável comandada à distância.

966 78 77-01

Consultar

966 78 76-01

Consultar

USO OCASIONAL
Os corta-sebes Husqvarna para
uso ocasional são adequados
para utilização doméstica graças
a funcionalidades práticas como
Smart Start e as pegas traseiras
reguláveis. São leves, silenciosos
e fáceis de usar.

HUSQVARNA 122HD60
Corta-sebes leve e silencioso para uso doméstico,
dotado de características práticas como a pega
traseira regulável e Smart Start.
21,7 cm³, 0,6 kW, barra de corte 59 cm, 4,9 kg.
Smart Start, interruptor de paragem com retorno
automático, motor silencioso, Low Vib e pega
traseira regulável.


449,00 €

HUSQVARNA 122HD45
Corta-sebes leve e silencioso para uso doméstico, dotado de características práticas como o
interruptor de paragem com retorno automático
e Smart Start.
21,7 cm³, 0,6 kW, barra de corte 45 cm, 4,7 kg.
Smart Start, interruptor de paragem com retorno
automático, motor silencioso e Low Vib.


419,00 €

HUSQVARNA 136LiHD45
Ideal para sebes de pequena e média dimensão.
Leve, fácil de usar e com tecnologia de iões de
lítio que reduz drasticamente os níveis de ruído.
36 V, 3,1 kg sem bateria, barra de corte de 45 cm,
savE™ para máxima autonomia.
Sem bateria e carregador

199,00 €

Incl. BLi80 e QC80.

399,00 €

*Consulte, para este modelo, os nossos preços especiais para profissionais.
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SOPRADORES

SOPRADORES

FORÇA GENUÍNA
�
�
CONTROLO MANUAL

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Elevada potência.
Os sopradores estão dotados de motores fiáveis e
suficientemente potentes para acumular e remover
a folhagem e os resíduos do seu jardim.

Baixo nível de ruído.

Livre-se da folhagem, palha, ervas, teias de aranha, areia, gravilha – e do
trabalho pesado e fastidioso. Os sopradores Husqvarna são desenvolvidos
com foco no utilizador. Eficientes e agradáveis de usar, executam a tarefa
para que foram concebidos com o mínimo de esforço da sua parte.

Os nossos sopradores a bateria são silenciosos. O nível
de ruído do 536LiBX é apenas 79 dB(A). Proporcionam
um ambiente de trabalho confortável e um impacto
mínimo no meio envolvente, comparado com os sopradores convencionais. São ideais para zonas residenciais.

Intervalos de serviço longos.
Nos sopradores de maior capacidade, a extensa
área de filtragem além de reduzir o desgaste, amplia
a periodicidade de manutenção do filtro.

Nível de vibração reduzido.
O amortecimento eficaz da vibração alivia as tensões
nas mãos e nos braços, mantendo o operador concentrado e mais produtivo.

Controlo total.
O regulador de velocidade permite selecionar
a velocidade do ventilador, conferindo ao operador
um controlo total do trabalho.

Arranque fácil.
Smart Start permite arranques rápidos com o mínimo
de esforço. A resistência à tração no cabo de arranque
é reduzida em cerca de 40 %*.

Soprar ou aspirar.
O modelo 125BVX pode ser convertido com facilidade
num aparelho de aspiração apropriado para a recolha
de resíduos.
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SOPRADORES

SOPRADORES
TRABALHOS
A TEMPO INTEIRO

ELIMINE O TRABALHO PESADO E FASTIDIOSO

Sopradores dorsais e alimentados
a bateria para utilizadores profissionais que passam horas a fio
a remover folhagem e resíduos.
Satisfazem as exigências mais
rigorosas em termos de durabilidade, ergonomia e equilíbrio.

Filtro de ar rapidamente acessível
Correias dos ombros largas

SOPRADORES DORSAIS

Para áreas de grandes dimensões.
Os sopradores dorsais Husqvarna são máquinas potentes
que proporcionam ao operador um controlo total. São ideais
para grandes áreas e ciclos de trabalho longos e intensivos.

HUSQVARNA 580BTS
O nosso soprador dorsal profissional mais
potente. Notável capacidade de sopro, elevada
autonomia e correias dos ombros confortáveis.
75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq,
Air Injection™, Low Vib, pegas reguláveis e regulador de velocidade.

O acelerador está posicionado
de modo a neutralizar as
forças laterais geradas pelo
fluxo de ar e o motor

899,00 €



HUSQVARNA 570BTS
Potente soprador dorsal profissional para
trabalhos pesados. Notável capacidade de sopro,
elevada autonomia e correias dos ombros
confortáveis.
65,6 cm³, 22 m³/min, 106 m/s, 11,2 kg. X-Torq,
Low Vib, pegas reguláveis e regulador de
velocidade.

HUSQVARNA 350BT
Soprador profissional da gama média, da classe
de 50 cc, com um potente motor X-Torq, suporte
confortável e comandos ergonómicos.
50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m/s, 10,2 kg. X-Torq,
Low Vib, pegas reguláveis e regulador de
velocidade.


679,00 €

849,00 €



Áreas vastas
Capacidade de sopro excecional

NOVIDADE

NOVIDADE

Ergonomia de ponta
Cinturão

Regulador de velocidade e
intensificador da potência de
sopro controlados através
do teclado intuitivo

HUSQVARNA 530BT
Soprador dorsal profissional leve e sem rival.
Muito fácil de usar, ótimo equilíbrio e impressionante desempenho.

HUSQVARNA 525BX
Soprador portátil potente e bem equilibrado.
A conceção especial do ventilador e do cárter e o
motor X-Torq maximizam a capacidade de sopro.

29,5 cm³, 10,2 m³/min, 64,8 m/s, 6,7 kg. X-Torq,
Low Vib, pegas reguláveis e regulador de
velocidade.

25,4 cm³, 13 m³/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq,
interruptor de paragem com retorno automático
e regulador de velocidade.

479,00 €





499,00 €

HUSQVARNA 536LiBX
Soprador dorsal potente e bem equilibrado. É o
mais leve na sua categoria. Muito cómodo. Ideal
para longos ciclos de trabalho. Extremamente
silencioso graças à conceção do ventilador e à
bateria de iões de lítio. Fornecido com protetor
dos quadris.
36 V, 79 dB(A), 12,2 m³/min, 50 m/s, 2,8 kg
(2,5 kg sem cabo). Regulador de velocidade
e intensificador da potência de sopro.
Sem bateria e carregador

SOPRADORES PORTÁTEIS

Versáteis e eficientes.

Pressão de ar alta para
uma limpeza eficaz

Saída de ar alinhada com a pega

Especialmente concebidos para áreas de pequena e média
dimensão. Combinam na perfeição a elevada potência e o
equilíbrio, o que os torna ideais para uma diversidade de tarefas
de menor ou maior envergadura. Esta gama compreende
sopradores a bateria e modelos alimentados a gasolina.
Áreas de pequena e média dimensão

TRABALHOS
A TEMPO PARCIAL
As baterias da nova tecnologia
ostentam uma capacidade a todos
os níveis notável. Se é um utilizador profissional ou um utilizador
doméstico regular ficará impressionado com o desempenho dos
sopradores Husqvarna a bateria.

Excelente manobrabilidade

HUSQVARNA 436LiB
Soprador leve com regulador de velocidade,
arranque instantâneo e intensificador da potência
de sopro. Fácil de usar e silencioso graças à tecnologia de iões de lítio.
36 V, 81 dB(A), 12,5 m³/min, 47 m/s, 2,4 kg sem
bateria. Regulador de velocidade e intensificador
da potência de sopro.

Alimentação a gasolina ou bateria

Sem bateria e carregador

Tudo de saída
de ar em S.
O cárter do ventilador foi construído
de modo que o fluxo de ar esteja em
linha com a pega. Isto elimina as forças
laterais e facilita o manuseamento
do soprador, o que torna o trabalho
é mais eficaz.

Sopradores a bateria
leves e potentes.
Não produzem gazes, geram menos ruído
e são tão potentes como muitos dos seus
homólogos a gasolina. Estamos a falar dos
nossos sopradores a bateria. São os mais
leves no mercado e notavelmente bem
equilibrados. Além disso, são fáceis de usar.
Para arrancar ou parar a máquina, basta
acionar um botão no teclado intuitivo.

599,00 €

399,00 €

USO OCASIONAL
Para proprietários que utilizam
um soprador com menos
frequência mas que apreciam
a qualidade Husqvarna. Isso
significa uma construção sólida,
elevada capacidade, ótimo
desempenho e facilidade de
utilização.

HUSQVARNA 125BVX
Soprador portátil bem equilibrado. Associa a
potência e à facilidade de utilização. Ideal para
proprietários. Inclui um dispositivo de aspiração.

HUSQVARNA 125B
Soprador portátil bem equilibrado. Associa a
potência e à facilidade de utilização. Ideal para
proprietários.

28 cm³, 12 m³/min, 58 m/s, 4,4 kg. Smart Start,
interruptor de paragem com retorno automático,
dispositivo de aspiração, pulverizador, saída de ar
alinhada com a pega e regulador de velocidade.

28 cm³, 12 m³/min, 58 m/s, 4,4 kg. Interruptor
de paragem com retorno automático, saída de ar
alinhada com a pega e regulador de velocidade.



399,00 €



289,00 €

HUSQVARNA 536LiB
Soprador leve, potente, bem equilibrado e cómodo.
Ideal para longos ciclos de trabalho. Silencioso
graças à conceção do ventilador e à bateria de
iões de lítio. Fornecido com suspensórios standard
simples.
36 V, 82 dB(A) 12,8 m³/min, 48 m/s, 2,4 kg sem
bateria, Regulador de velocidade e intensificador
da potência de sopro.
Sem bateria e carregador

499,00 €
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SOLUÇÕES PARA O CORTE DA RELVA

SOLUÇÕES PARA O CORTE DA RELVA

A NOSSA RESPOSTA
ÀS SUAS NECESSIDADES

RIDERS

Soberbo em espaços confinados e de difícil acesso.
Se gosta de conduzir e acha divertido contornar obstáculos com
agilidade, os Rider da Husqvarna foram construídos para si. Dispõem de
inúmeras características e de uma ampla gama de acessórios práticos.
A direção articulada proporciona uma ótima capacidade de manobra e um
raio de viragem reduzido. A unidade de corte frontal permite aceder com
facilidade aos espaços mais difíceis, como, sob arbustos e junto de cercas.

A compra de uma máquina de cortar relva suscita sempre algumas dúvidas. A melhor
resposta às suas questões encontra-se na extensa gama de cortadores de relva
Husqvarna. Corta-relvas autopropulsados, máquinas com assento, diferentes métodos
de corte e acessórios que estendem o campo de utilização ao longo do ano. Ao optar
por um corta-relvas Husqvarna, pode estar seguro que adquire uma máquina
refinada que vai satisfazer as suas necessidades durante anos a fio.

Excelente manobrabilidade
Sistema de corte versátil
BioClip®
Utilização durante todo o ano
Disponível com propulsão a bateria

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT

CORTA-RELVAS DE CONDUÇÃO APEADA

Agora é ainda mais fácil cortar a relva.
A Husqvarna oferece uma gama alargada de corta-relvas adequados a
diferentes tipos de relvados e a diferentes categorias de utilizadores. Se pretende
a versatilidade de distintos métodos de corte, recomendamos os modelos com
coletor que também proporcionam opções de reciclagem e de descarga traseira
das aparas de relva. E como cada relvado é único e especial, encontrará na nossa
gama o corta-relvas com as características ideais para alcançar ótimos resultados
com facilidade e prazer.
Excecional manobrabilidade
Sistema de corte versátil
Coletor de relva
BioClip®
Disponível com propulsão a bateria

TRATORES DE JARDIM

Máquinas de trabalho eficazes.
Os tratores Husqvarna são máquinas de alto desempenho muito fáceis de manobrar.
Ostentam uma versatilidade a toda a prova, graças à ampla gama de acessórios e aos
diferentes sistemas de corte incorporados. São ideais para a manutenção de relvados
e para muitas outras aplicações. Podem ser equipados com reboques,
distribuidores, limpa-neves e muitos outros acessórios que os
tornam em eficazes máquinas de trabalho.
Sistema de corte versátil
Coletor de relva
BioClip®
Utilização durante todo o ano
Excelente conforto

Totalmente automático
Resultados de alto nível
Bateria de Iões de lítio
Silencioso
Desnecessário recolher as aparas

ROBÔS CORTA-RELVAS

Deixe o robô trabalhar à vontade.
Se um relvado bem tratado está no topo dos seus desejos e cortar a relva é
uma enorme maçada, então a solução é um robô corta-relvas. De facto, a não
ser que seja um especialista, dificilmente poderá superar este robô naquilo que
ele melhor sabe fazer, isto é, cortar a relva na perfeição mesmo nos relvados
mais complexos. Dia e noite, o Husqvarna Automower® trabalha sem descanso
para tornar o seu sonho realidade: um relvado bem tratado e vistoso.
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ROBÔS CORTA-RELVAS

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Instale e esqueça.
Os robôs Husqvarna Automower® estão dotados
de soluções técnicas avançadas que proporcionam
excecionais níveis de fiabilidade e qualidade no corte
da relva. Sem necessidade de manutenção e com
requisitos de serviço mínimos.

Ótimos resultados.
Sistema de corte único. Três lâminas afiadíssimas
cortam as folhas de relva com suavidade, produzindo
aparas muito finas que fertilizam o solo, sem formação
de musgo e com menor consumo de energia. E sem
aparas para recolher e eliminar.

Nenhumas marcas no relvado.
Os robôs Automower cortam a relva num padrão aleatório
para evitar marcas no relvado, mesmo nas passagens
estreitas e no trajeto para e da estação de carga.

Vizinhos felizes.

RELVADOS COMPLEXOS
�
�
RESULTADOS PERFEITOS
O que é preciso para que um robô corta-relvas produza relvados perfeitos em
qualquer jardim – apesar do mau tempo, da topografia complexa do terreno, das
passagens estreitas e de outros obstáculos? Nós diríamos que são precisos mais
de 20 anos de investigação, ensaios e aperfeiçoamento. Desde 1995, estamos a
desenvolver o Husqvarna Automower® original e a criar a gama de robôs corta-relvas
mais fiável, extensa e reconhecida no mercado. Entre os seis modelos diferentes
que oferecemos, encontrará o robô mais adequado às características do seu jardim
e que melhor se adapta a si e às suas preferências.

Os robôs corta-relvas são máquinas alimentadas por
baterias e respeitadoras do ambiente. Cortam a relva
sem emissões diretas poluentes, em silêncio e sem
que os seus vizinhos deem por isso.

Funcionamento programável.
Pré-programação. Você decide se o Automower
vai operar 24 horas por dia, 7 dias por semana,
ininterruptamente.

Adaptação ao relvado.
Os robôs Automower® estão equipados com um
temporizador que maximiza a frequência de corte
nos períodos de maior crescimento da relva. Trabalham
menos nos dias soalheiros ou secos, ou no final da
estação, reduzindo o desgaste do relvado e da máquina.

Conveniência.
O sistema GPS a bordo dos Husqvarna Automower®
permite detetar as áreas do jardim que já foram
aparadas, assegurando resultados de alto nível.
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ROBÔS CORTA-RELVAS

Fatores a ter em conta na aquisição
de um robô Husqvarna Automower®.

RELVADOS VISTOSOS SEM EXCEÇÃO
20 anos de experiência asseguram
a fiabilidade e a autonomia do robô
corta-relvas

Antes de decidir que modelo vai adquirir, há alguns aspetos que deve ter
em conta, por exemplo, o tempo de operação pretendido, as dimensões do
jardim e a complexidade do relvado no que respeita à geometria, declives,
passagens e obstáculos. Consulte o sítio Web da Husqvarna para obter mais
informações e orientações. Um calculador interativo ajudá-lo-á também
na sua decisão.

Excelente motricidade mesmo
em declives de 45 %

Horário de serviço.
INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT

O peso reduzido e a conceção refinada
conferem uma elevada capacidade e
baixo consumo de energia

O robô corta-relvas não deve estar em operação quando há pessoas a utilizar
o relvado. Escolha um Automower® com capacidade suficiente para cortar toda
relva durante o tempo em que o relvado está livre. Se tenciona programar o corte
da relva para a noite, escolha um modelo com motorização Ultrasilent para
minimizar o ruído.

A navegação por GPS assegura
resultados homogéneos em
jardins complexos
Nível de ruído extremamente baixo graças
à tecnologia Ultrasilent

O sistema de deteção remota
de objetos reduz a velocidade
do robô para evitar colisões

Os faróis permitem ver
o robô a trabalhar mesmo
na escuridão

Dimensões do relvado.
A capacidade de corte de um robô corta-relvas é o valor máximo
obtido com o robô a operar numa base 24/7 e apenas com interrupções para carregar a bateria. Recomendamos, por isso, que escolha uma máquina cuja capacidade exceda significativamente as
dimensões do jardim, para haver tempo livre para utilizar o relvado.

Complexidade.
Se o seu relvado for plano e retangular, um robô corta-relvas menos avançado é
adequado. Por outro lado, se o relvado for irregular e tiver inclinações, passagens
estreitas e obstáculos, como arbustos e árvores, recomendamos uma máquina
com capacidade comprovada para superar essas condições.

Uma capacidade de corte muito elevada
permite tratar um relvado com cerca de
5000 m², numa base 24 / 7. Se o relvado for
pequeno, o tempo de corte muito reduzido.

Lâminas rotativas afiadíssimas
cortam as folhas da relva com suavidade
em vez de as arrancar

Para-choques de borracha
protege o cárter do robô contra
marcas de colisões

O Automower® 450X na figura está equipado com um capô cor de laranja disponível como opção.

Navegação por GPS otimiza
o corta da relva em jardins
complexos.
Os modelos Husqvarna Automower® 430X e 450X possuem um
sistema GPS a bordo que cria um mapa do jardim. Os robôs sabem
exatamente que zonas do jardim foram tratadas e otimizam o padrão
de corte em conformidade.

Automower® Connect.
Comande o seu corta-relvas
com um smartphone.
Automower® Connect é uma funcionalidade que permite
controlar totalmente o corta-relvas com um smartphone.
Envie ordens de comando para arrancar, parar e estacionar
a máquina. Verifique e ajuste a configuração. Receba
alertas e localize o robô em caso de roubo – onde quer
que esteja.

2 ANOS DE
CONECTIVIDADE
GRATUITA
INCLUÍDA!

Exemplo: se o seu relvado tem 500 m² e você quer que o robô
trabalhe entre as 08h00–16h00 todos os dias (8 horas/24 = 0,33),
a máquina deve ter uma capacidade de, no mínimo,
500 / 0,33 = 1,500 m².

Aconselhamento
e serviços de instalação.
Para ter a certeza que escolhe o robô Automower®
certo – para si e para o seu jardim – recomendamos
que consulte um concessionário Husqvarna. Permita
também que o pessoal do concessionário faça a
instalação do equipamento no seu jardim, para garantir
a fiabilidade e por mera questão de conveniência.
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ROBÔS CORTA-RELVAS
ACESSÓRIOS

SÉRIE 400
Os nossos robôs corta-relvas com
a maior capacidade de corte, o
nível de ruído mais baixo e as
características mais sofisticadas.
Programáveis, cuidam de todo
o tipo de relvados com facilidade,
produzindo resultados de alto
nível sem interferência do
proprietário.

NOVIDADE

AUTOMOWER® CONNECT
Automower® Connect permite-lhe comandar, configurar e
controlar o corta-relvas com uma aplicação no seu smartphone.
Faz parte do equipamento de série do Husqvarna Automower®
450X e está disponível como acessório para o Automower®
420 e 430X.
Controlar Receba informações sobre o estado de funcionamento e envie comandos para arrancar, parar e estacionar
a máquina a partir de qualquer parte no mundo.
Configurar Ativa o sistema de menus no seu smartphone.
Verifique e altere a configuração do corta-relvas onde quer
que esteja.
Segurança Receba alertas e localize o corta-relvas em
caso de furto.
GPRS – Localização e comunicação de falhas via GPS
disponível também para outros dispositivos (via SMS).

A aplicação está disponível nos sítios Appstore e GooglePlay.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Modelo topo de gama. Ultrassilencioso. Cuida
dos relvados mais complexos. Localização e
configuração à distância com Automower®
Connect. Conectividade gratuita por dois anos.
Pode ser personalizado com diferentes capôs
disponíveis como acessório.
Área de trabalho até 5000 m². Inclinação máx.
45 %. Tecnologia ultrassónica, faróis e navegação
por GPS. Bateria de Iões de lítio.


HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Robô com elevada capacidade e ultrassilencioso.
Cuida dos relvados mais complexos. Pode ser
equipado com Automower® Connect.
Área de trabalho até 3200 m². Inclinação máx.
45 %. Navegação por GPS. Bateria de Iões de lítio.


2.999,00 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Para este robô ultrassilencioso, a geometria
complexa do relvado e os declives acentuados
não são um problema. Pode ser equipado com
Automower® Connect.
Área de trabalho até 2200 m². Inclinação máx.
45 %. Bateria de Iões de lítio.


2.499,00 €

Consultar

586 66 23-01

3.999,00 €

SÉRIE 300
A gama ideal para relvados
de média dimensão. Programe
como, onde e quando o seu
Automower® vai cuidar do seu
jardim. Supera inclinações de
cerca de 40 %. Visor ergonómico
com menus intuitivos.

NOVIDADE

NOVIDADE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Sofisticado robô corta-relvas. A tecnologia
inteligente regula automaticamente o tempo de
corte diário em função do crescimento da relva.
Pode ser personalizado com diferentes capôs
disponíveis como acessório.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Robô corta-relvas eficiente. A tecnologia
inteligente permite a navegação em espaços
confinados e a configuração à medida do
programa de corte. Pode ser personalizado com
diferentes capôs disponíveis como acessório.

Área de trabalho até 1500 m². Inclinação máx.
40 %. Bateria de Iões de lítio.

Área de trabalho até 1000 m². Inclinação máx.
40 %. Bateria de Iões de lítio.



1.999,00 €



CAPÔS SUBSTITUÍVEIS
Personalize o seu robô com uma cor diferente.
Disponível nas cores branco e laranja para os
modelos 310, 315 e 450X.

CÁRTERES BRANCOS
Os modelos 105, 420 e 430X podem ser
equipados com um cárter na cor branco polar.
588 79 93-01, 105

Consultar

310 /315, 587 23 61-01

Consultar

Branco polar, 310 /315,
587 23 58-02

Consultar

580 96 56-02, 420

Consultar

420/430X /450X, 585 01 94-01

Consultar

Laranja Husqvarna, 310 /315,
587 23 58-03

580 96 57-02, 430X

Consultar

Consultar

Branco polar, 450X,
588 79 91-02

Consultar

Laranja Husqvarna, 450X,
588 79 91-03

Consultar

COBERTURA
Protege a estação de carga e o robô corta-relvas
da exposição ao sol e à chuva.

FARÓIS LED
Deixe o seu Automower® 430X dar também nas
vistas à noite com estes faróis LED eficientes.
Consultar

581 91 25-01

1.699,00 €

SÉRIE 100
Para proprietários com relvados
planos de menor dimensão que
pretendem a fiabilidade, a conveniência e o desempenho dos nossos robôs corta-relvas. Esta gama
rivaliza com as suas homólogas
em termos de qualidade de corte.
Fácil de instalar, manter e operar.
Os seus vizinhos não vão notar
que o robô está a cortar a relva.

SUPORTE DE PAREDE
Para armazenar o corta-relvas e a estação
de carga quando não estão a ser utilizados
durante o inverno.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Robô corta-relvas fiável para jardins de menores
dimensões. Compacto e leve, proporciona ótimos
resultados.

310 /315, 587 22 40-01

Consultar

420/430X /450X, 585 01 97-01

Consultar

SACO DE TRANSPORTE
Um saco prático para transportar o robô
corta-relvas para os relvados.
522 91 67-01

Consultar

JOGO TODO-O-TERRENO
Proporciona uma excelente motricidade em
relvados irregulares e inclinados, assegurando
o rendimento do seu Automower®. Dependendo
do estado do tempo e do relvado, o desempenho
da máquina em superfícies declivosas aumenta
em cerca de 5 pontos percentuais nos limites
do relvado.
310 /315, 587 23 53-01

Consultar

420/430X /450X, 581 88 97-01

Consultar

ESCOVAS PARA RODAS
Para limpar as rodas motrizes e preservar
a tração.
310 /315, 587 23 57-01

Consultar

420/430X /450X, 581 90 31-01

Consultar

Área de trabalho até 600 m². Inclinação máx.
25 %. Bateria de Iões de lítio.


1.299,00 €

LÂMINA LONG-LIFE
Lâmina de segurança em aço-carbono inquebrável. Conserva a alta resistência à fadiga e a
agudeza do fio com o correr do tempo. Satisfaz
as normas de segurança para robôs corta-relvas
IEC 60335-2-107.
9 unidades, 577 86 46-02

Consultar

JOGO DE INSTALAÇÃO
Jogo de instalação com cabo de delimitação,
ganchos, uniões e conectores em diferentes
quantidades e comprimentos consoante
o seu jardim.
Pequeno, 967 62 36-01

Consultar

Médio, 967 62 36-02

Consultar

Grande, 967 62 36-03

Consultar

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT
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RIDERS

VÁ ONDE QUISER
�
�
SEMPRE QUE QUISER

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Excecional manobrabilidade.
A direção articulada confere uma notável manobrabilidade
e facilita a condução ao redor de obstáculos, como,
árvores, arbustos e canteiros de flores.

Acessibilidade ímpar.
A unidade de corte frontal proporciona uma excelente
visão da área de trabalho. Possibilita a aparagem de
bordaduras e o corte de relva junto de cantos e sob
arbustos.

Posto de condução otimizado.
Segurança, estabilidade e soberba tração tanto
em terrenos planos como em encostas. O centro de
gravidade baixo contribui para a excelente capacidade
de tração e a comodidade.

Relvados saudáveis.
As unidade de corte Combi com tecnologia BioClip
pulverizam as aparas de relva e devolvem-nas ao solo
como fertilizante natural, criando relvados vistosos
e saudáveis.

Prazer de condução.
Os Riders da Huqsvarna são fáceis e divertidos de
conduzir graças à direção precisa, à transmissão
hidrostática comandada por pedal e aos comandos
intuitivos.

Utilização ao longo do ano.

Os Riders da Huqsvarna permitem-lhe aceder a espaços que nunca pensou
ser possível, incluindo áreas confinadas, declives acentuados e terrenos de
todo o tipo. De facto, são muito mais do que a soma das suas excecionais
características. Foram especialmente concebidos para oferecer diferentes
soluções para diferentes necessidades. Com um amplo leque de opções e
acessórios para as mais diversas aplicações, os Riders levam-no para um
outro nível de desempenho.

Graças à vasta gama de acessórios, os Riders da
Huqsvarna podem ser utilizados durante todo o ano.

Manutenção fácil.
Todos os pontos de manutenção dos Riders da
Huqsvarna são facilmente acessíveis, incluindo
a parte inferior da unidade de corte rebatível.
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CORTAR A RELVA
COM PRAZER E SEM ESFORÇO
Uma unidade de corte limpa produz sempre
ótimos resultados. Nos Riders pode ser
levantada com facilidade para simplificar
as operações de limpeza e manutenção.
Banco com encosto alto
Pontos de manutenção acessíveis

Vastas áreas ou
jardins pequenos e complexos.
Comandos acessíveis

Transmissão hidrostática
comandada por pedal

Com larguras de corte entre 85 e 122 cm, encontrará
facilmente um Rider adequado às suas preferências e ao seu
jardim, quer seja grande ou pequeno, simples ou complexo.
A excelente capacidade de manobra e a soberba acessibilidade
oferecida pelas unidades de corte frontais, colocam estes
cortadores de relva com assento numa categoria à parte. E se
mora numa zona sensível ao ruído, porque não surpreender os
vizinhos e investir num silencioso Husqvarna Rider a bateria?

Uma máquina – muitas opções.

Prepare o seu Rider da Huqsvarna para as mais diversas tarefas ao longo
do ano apetrechando-o com a nossa extensa gama de acessórios.
Reboques, vassouras mecânicas, limpa-neves, distribuidores, escarificadores de musgo e muitos outros implementos que transformam a sua
máquina num sistema altamente versátil.

A tração integral ajusta automaticamente
a tração em todas as rodas e assegura uma
excelente motricidade em terrenos irregulares,
húmidos, escorregadios e declivosos

Os Rider das linhas 300 e 400 estão equipados
com um quadro que permite permutar facilmente
a unidade de corte e diversos acessórios, tais
como, gadanheiras de facas articuladas, vassouras
mecânicas e equipamento de remoção de neve

DESIGN
INOVADOR
O bico especialmente desenhado,
com função de corte automático,
proporciona um fluxo otimizado
e constante.

Rider a bateria
silencioso e confortável.
Este Rider é muito confortável, silencioso e não produz emissões
diretas poluentes. Oferece resultados de alto nível. Com uma
autonomia de 90 minutos, é a máquina ideal para consumidores
atentos às questões ambientais

Muito fácil de manejar graças
às três pegas ergonómicas
criteriosamente posicionadas.

BIDÃO DE COMBUSTÍVEL HUSQVARNA
Bidão com 15 litros de capacidade para
máquinas de rodas. Oferece um modo inovador
de abastecer combustível.
580 75 45-01
55,90 €
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RIDERS
ACESSÓRIOS

SÉRIE 400
Uma ótima opção para proprietários imobiliários, clubes desportivos e unidades hoteleiras que
requerem máquinas potentes,
cómodas e com elevada capacidade. A tração integral propícia
resultados de alto nível com
enorme facilidade.

REBOQUES
Reboques espaçosos em aço robusto. Tampa
traseira rebatível para facilitar as operações de
carga e descarga. O modelo Profi é basculante.
Dimensões (C×L×A): Profi – 123 × 90 × 30 cm,
275 – 125 × 83 × 31 cm, Reboque –
97 × 72 × 28 cm. Disponíveis para as gamas
400-, 300- e 200-series.

HUSQVARNA R 418Ts AWD*
Este Rider compacto de alto rendimento e com direção assistida é ideal
para áreas de grandes dimensões, confinadas e acidentadas. Fornecido
sem unidade de corte.
Kawasaki FS Series V-Twin, Hidrostática AWD. Unidades de corte opcionais:
Combi 94, Combi 103, Combi 112. Direção assistida.

Reboque Profi, 953 51 17-02

859,00 €

Reboque 275, 501 00 82-01

359,00 €

Reboque, 967 02 71-01

229,00 €

VARREDOR
Varredor robusto com capacidade acrescida.
Montagem rápida e sem ferramentas. Rebatível
para facilitar o armazenamento. Altura regulável.
Largura de trabalho 112 cm. Disponível para as
gamas 400-, 300- e 200-series.
586 63 65-01

849,00 €

DISTRIBUIDOR PROFI
Distribuidor robusto para fertilizantes, sal, areia,
brita, etc. Comando elétrico do cilindro assegura
uma distribuição uniforme. Requer uma tomada
de 12 V. Largura de trabalho: 100 cm. Disponível
para as gamas 400- e 300-series. Compatível
com a gama 200-series, mas não recomendado.
953 52 49-01

2.049,00 €

SÉRIE 300
Estas máquinas versáteis podem
ser utilizadas durante todo o ano
graças a uma vasta gama de
acessórios. Podem ser equipadas
com três unidades de corte Combi
diferentes para responder a todas
as necessidades.

DISTRIBUIDORES
O modelo maior tem uma largura de trabalho de
300–360 cm. Capacidade aprox. 75 kg. O caudal
é regulado com facilidade. O modelo pequeno
tem uma largura de trabalho de 120–240 cm e
30 kg de capacidade. Disponíveis para as gamas
300- e 200-series.
Distribuidor grande, 967 02 72-01
HUSQVARNA R 316T AWD / R 316T
Com potentes motores V-twin, uma diversidade de unidades de corte,
BioClip e ejeção traseira, estes Riders são extremamente capazes e flexíveis.
Kawasaki FS Series V-Twin, Hidrostática AWD /Hidrostática, Unidades
de corte opcionais: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

HUSQVARNA R 320 AWD / R 318
A garantia de desempenhos de topo e ótimos resultados. Fáceis de
usar, grande capacidade de resposta e intuitivos graças a um conjunto
da características refinadas.

R 316T AWD

7.995,00 €

Briggs & Stratton Endurance 4195/4175, Hidrostática AWD / Hidrostática,
Unidades de corte opcionais: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

R 316T

6.995,00 €

R 320 AWD

7.495,00 €

R 318

6.495,00 €

199,00 €

953 51 24 –01

ESCARIFICADOR
Perfura o relvado para facilitar a penetração de
ar e de fertilizantes. Largura de trabalho 102 cm.
Disponível para as gamas 400-, 300- e
200-series.
586 63 67-01

439,00 €

1.074,00 €

549,00 €

NOVIDADE

586 63 72-01

Ideais para proprietários com
elevados requisitos de eficiência,
facilidade de utilização, capacidade de manobra e performance.
O modelo AWD apresenta uma
estabilidade aperfeiçoada.
O modelo X destaca-se pela
eficiência acrescida.

586 63 66-01

GRADE DENTADA PARA BRITA
Grade robusta com rodas de borracha, ideal para
a manutenção de caminhos de brita. Os dentes
flexíveis dobram quando a grade recua. Largura
de trabalho 110 cm. Disponível para as gamas
400-, 300- e 200-series.

Distribuidor pequeno, 954 12 00-46 199,00 €

PORTA-IMPLEMENTOS
Plataforma para arejadores e escarificadores.
Os implementos são substituídos com facilidade
graças ao sistema de acoplamento rápido sem
ferramentas. Disponível para as gamas 400-,
300- e 200-series.

SÉRIE 200

ESCARIFICADOR DE MUSGO
Escarificador robusto e eficaz para a remoção de
musgo. Deve ser carregado com pesos até 32 kg,
dependendo das condições do terreno. Largura
102 cm. Disponível para as gamas 400-, 300-,
200-series e R115C.

AREJADOR PARA PORTA-IMPLEMENTOS
Facilita a infiltração de ar, água e nutrientes no
solo. Facas inoxidáveis conferem maior resistência
e durabilidade. Instalação fácil na plataforma.
586 63 69-01

Consultar

AREJADOR PARA PORTA-IMPLEMENTOS
24 facas extraem tarolos de terra para facilitar a
infiltração de ar, água e nutrientes no solo. A facas
são à prova de ferrugem para maior resistência
e durabilidade. Instalação fácil na plataforma.
588 21 27-01

ESCARIFICADOR PARA PORTA-IMPLEMENTOS
Remove o musgo e torna o relvado mais saudável.
Dentes flexíveis tratados termicamente para
maior durabilidade. Instalação fácil na plataforma.
586 63 68-01

Consultar

Consultar

Consultar

NOVIDADE

HUSQVARNA R 214TC
Equipados com potentes motores V-twin, BioClip e ejeção traseira, estes
Riders recheados de características avançadas oferecem uma notável
eficiência e manobrabilidade.
Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hidrostática. Largura de corte 94 cm.


6.495,00 €

HUSQVARNA R 216 AWD / R 216
Uma combinação refinada de capacidade de manobra, potência e elevado
desempenho. Conduzir estes Riders é um prazer. Os resultados saltam à vista.
Briggs & Stratton Intek, Hidrostática AWD / Hidrostática, Unidade de corte
opcionais: Combi 94, Combi 103.
R 216 AWD

6.495,00 €

R 216

5.495,00 €

VASSOURA MECÂNICA
Vassouras mecânicas rotativas leves e resistentes para a remoção rápida e eficaz de areia,
brita, folhagem e neve pouco espessa, inclusivamente junto a fachadas, muros, etc. Ângulo de
ataque regulável a partir do posto do condutor.
Largura de trabalho 100–120 cm. Resguardo
contra projeções incluído para todos os modelos.
Disponíveis para as gamas 400-, 300- e
200-series, exceto R 213C.

GADANHEIRAS DE FLAGELOS
Gadanheiras robustas e fiáveis para espaços
mal tratados, com erva muito crescida e mato
rasteiro. Equipados com uma engrenagem cónica
resistente ao desgaste para máxima durabilidade.
Disponíveis para as gamas 300- e 400-series.
300-series, 966 41 61-01

2.429,00 €

400-series, 966 79 65-01

2.849,00 €

PÁS LIMPA-NEVES
Pás limpa-neves largas e resistentes para a
limpeza de caminhos, vias de acesso e outras
áreas. Orientáveis em diferentes ângulos para
ambos os lados. Devem ser usadas com pesos
de rodas e correntes de neve (não nos modelos
AWD). Largura de trabalho 107 –125 cm. Pás
de borracha também disponíveis. Disponíveis
para as gamas 400-, 300-, 200- e 100-series.
100-series, 967 28 07-01

Consultar

200-series, 587 02 47-01

Consultar

200-series, 966 97 87-01

519,00 €

300-series, 587 02 46-01

2.169,00 €

300-series, 966 41 59-01

689,00 €

400-series, 966 79 63-01

3.299,00 €

400-series, 966 83 30-01

1.799,00 €

LIMPA-NEVES
Eficazes limpa-neves de 1 fase com largura de trabalho de
100 cm. Muito fáceis de acoplar graças à caixa de engrenagens
integrada e a construção leve. Os Riders com rodas motrizes
traseiras devem estar equipados com pesos de rodas e correntes
de neve. Disponíveis para as gamas 400- e 300-series. Não são
recomendados para os modelos R 318 e R 316T.
300-series, 967 27 67-01
400-series, 966 79 64-01

*Consulte, para este modelo, os nossos preços especiais para profissionais.

Consultar
2.449,00 €

LIMPA-NEVES ARTICULADO
Implemento limpa-neves articulado compacto
e versátil fabricado em aço resistente. Como as
lâminas são orientáveis podem ser usadas em V,
em ponta ou em diagonal. Equipado com raspador
de borracha. Disponível para a gama 400-series.
966 85 01-01

Consultar

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT
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UTILIDADE
�
�
CONFORTO
A ampla gama de acessórios e os vários métodos de corte disponíveis
conferem aos nossos tratores uma versatilidade ímpar. São ideais para
a manutenção de relvados e muitas outras tarefas na sua propriedade.
Escolha entre três sistemas de corte distintos e alargue o campo de
utilização da máquina, por exemplo, com um reboque ou um limpaneves de turbina.

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Pouca relva por cortar.
A tecnologia de direção U-cut™ nos nossos tratores da
gama alta torna o corte de relva mais eficiente, melhora
a capacidade de manobra e permite reduzir as zonas
com relva por cortar.

Comando por pedais.
A transmissão hidrostática comandada por pedais permite controlar com facilidade a velocidade e a direção.
Pedais independentes para marcha à frente e atrás.

Unidades de corte robustas.
As unidades de corte reforçadas e em aço lacado
aumentam a durabilidade e a resistência à corrosão.

Manobras confortáveis.
Permute entre os modos de recolha e de reciclagem
das aparas de relva por meio de uma alavanca no painel
de bordo, sem sair do posto de condução. As lâminas
rotativas são acionadas através de um interruptor elétrico.

Manutenção fácil das lâminas.
As lâminas RapidReplace™ são fáceis de desinstalar
e substituir sem quaisquer ferramentas. E com lâminas
bem afiadas o seu relvado fica mais saudável.

Arranque sem chave.
O painel SmartSwitch™ oferece um sistema de comando
visual e permite arrancar o motor sem chave. A perda
das chaves não o impedirá de realizar o trabalho.

Carregamento simples.
No painel de bordo, o indicador do estado da bateria
com conexão para o carregador permite verificar o
estado de carga da bateria e carregá-la com facilidade.
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CONSTRUÍDOS PARA
O AJUDAR DURANTE TODO O ANO
Acionamento elétrico das
lâminas – basta puxar o
interruptor no painel de bordo

Ejeção ou recolha das aparas.
Banco confortável com
apoio dos braços

O regulador de velocidade permite
manter uma velocidade uniforme,
mesmo em terreno acidentado

Se costuma manter espaços de grandes dimensões com erva muito crescida,
um trator com ejeção lateral (modelos TS) é a melhor opção. Se deseja
um relvado bem cortado e recolher as aparas de relva, a folhagem e outros
resíduos, recomendamos um trator com coletor integrado (modelos TC).

Motores potentes e sofisticados

Faróis LED
proporcionam
boa visibilidade
na escuridão

Reciclagem da relva cortada.
Os relvados frequentemente tratados podem ser fertilizados de
uma forma natural graças à funcionalidade BioClip que equipa
de série os modelos TC de maior capacidade. BioClip está igualmente disponível como acessório para os tratores TC 100 e todos
os modelos TS. Estes últimos podem também ser equipados
com coletores. Com um jogo de acessórios, os modelos TC são
convertidos em máquinas de ejeção lateral. Portanto, o seu
leque de opções é extenso desde que opte pela Husqvarna!

A altura da estrutura do banco é
alterada automaticamente quando
se ajusta a posição do banco
O bloqueador de diferencial
automático no TS 343
melhora a tração em
declives e na relva húmida

Gama de acessórios.
A ampla gama de acessórios acrescenta valor ao seu investimento,
tornando o trator extremamente versátil e útil ao longo do ano.
Instale um reboque, um distribuidor ou limpa-neves e trabalhe
sem esforços inúteis.

No TS 343, a nova unidade de
corte ClearCut™ oferece uma
durabilidade ímpar

Eixo dianteiro articulado em
ferro fundido assegura o
máximo equilíbrio e conforto

Modelos para todos os jardins.
Se tem um jardim de pequena ou média dimensão e tenciona adquirir o seu
primeiro trator, os nossos modelos da linha 100 são uma boa opção. Estão
equipados com um sistema de arranque sem estrangulador que facilita o
arranque e transmissão automática comandada por pedal. Estas máquinas
compactas, ágeis e seguras são ideais para utilizadores inexperientes.
Os jardins de média e grande dimensão requerem máquinas com maior
capacidade e conforto. Os modelos da linha 200 são máquinas com raio
de viragem reduzido, unidades

Fáceis de usar.
A transmissão hidrostática
operada por pedal, com pedais
independentes para marcha à
frente e atrás, permite controlar
com segurança a velocidade e
a direção de deslocamento por
meio de comandos intuitivos.

de corte reforçadas e acionamento elétrico das lâminas, o que além de conferir
uma excelente manobrabilidade, torna o corte da relva mais fácil e eficiente,
ficando pouca relva por cortar.
Se utiliza o trator frequentemente – ou mesmo durante todo o ano – na
manutenção de vastas áreas, irá apreciar a linha 300, composta por tratores
potentes, confortáveis, bem equipados e com características convenientes que
garantem os melhores resultados. A extensa gama de acessórios e os vários
sistemas de corte incorporados, conferem a estes tratores uma impressionante
versatilidade ao longo do ano.

Pouca relva
por cortar.
A tecnologia de direção U-Cut™ possibilita
viragens mais apertadas ao redor de
obstáculos, como, árvores, arbustos e
vasos de plantas. Em comparação com os
tratores convencionais, o círculo de relva
por cortar é menor e o corte da relva
é mais eficiente.
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SÉRIE 300
Tratores potentes e confortáveis
para utilização durante todo o ano
em jardins de grandes dimensões.
Dotados de características como
U-Cut™ que possibilita viragens
muito apertadas, comando
por pedais e unidades de corte
reforçadas que aumentam
a durabilidade.

HUSQVARNA TC 342
Trator de elevada capacidade com coletor integrado. Motor potente e
excelente manobrabilidade. A transmissão com resposta rápida otimiza
a velocidade de marcha.
Motor Husqvarna Endurance V-Twin. Hidrostática (rápida). Largura de corte
107 cm. Círculo de relva por cortar*: 70 cm. Capacidade do coletor: 320 l.
5.699,00 €



SÉRIE 200
Tratores confortáveis para jardins
de média e grande dimensão.
Dotados de características como
U-Cut™ que possibilita viragens
muito apertadas, comando
por pedais e unidades de corte
reforçadas que aumentam
a durabilidade.

HUSQVARNA TC 242
Eficiente trator com coletor integrado. Conceção e ergonomia
sofisticadas. Fácil de manobrar, unidade de corte larga e pequeno
circulo de relva por cortar.
Motor Husqvarna Endurance. Hidrostática. Largura de corte 107 cm.
Círculo de relva por cortar*: 85 cm. Capacidade do coletor: 320 l.

ACESSÓRIOS

4.999,00 €



SÉRIE 100
Tratores fáceis de manobrar para
jardins de pequena dimensão.
Equipados com sistema de arranque sem estrangulador e indicador do estado de carga da bateria.
Transmissão automática comandada por pedal em todos os
modelos para operações mais
simples e seguras.

COLETOR*
Coletor de alta capacidade Disponível com dois
ou três contentores. Capacidade: 210 ou 315
litros.210 l.
HUSQVARNA TC 142
Trator de elevada capacidade com um amplo
coletor, circulo de relva por cortar reduzido
e um potente motor bicilíndrico.

HUSQVARNA TS 142
Trator com ejeção lateral, motorização potente
e conceção sofisticada. Transmissão continuamente variável para melhor tração.

HUSQVARNA TC 138
Trator fácil de manobrar com coletor integrado e
potente motor Husqvarna. Facilmente convertido
num trator de ejeção traseira.

Motor Husqvarna V-Twin. Hidrostática. Largura de
corte 107 cm. Círculo de relva por cortar*: 95 cm.
Capacidade do coletor: 320 l.

Motor Husqvarna. CVT. Largura de corte 107 cm.
Círculo de relva por cortar*: 120 cm.

Motor Husqvarna. Hidrostática. Largura de corte
97 cm. Círculo de relva por cortar*: 107 cm.
Capacidade do coletor: 220 l.





2.899,00 €

4.699,00 €



960 71 00-01

Consultar

210 l. 960 71 00-10

Consultar

315 l. 960 71 00-12

Consultar

REBOQUES
Reboques espaçosos em aço robusto. Tampa
traseira rebatível para facilitar as operações de
carga e descarga. O reboque Profi é basculante.
Reboque Profi 123 × 90 × 30 cm,
953 51 17-02

859,00 €

Reboque 275 125 × 83 × 31 cm,
501 00 82-01

359,00 €

Reboque 97 × 72 × 28 cm,
967 02 71-01

229,00 €

965 89 94-01

329,00 €

ESCARIFICADOR DE MUSGO
Escarificador robusto e eficaz para a remoção
de musgo. Deve ser carregado com massas até
32 kg, dependendo das condições do terreno.
Largura 102 cm.
586 63 66-01

HUSQVARNA TC 130
Trator compacto e eficiente com coletor integrado.
Conceção e ergonomia sofisticadas. Fácil de
arrancar e manobrar.

Motor Husqvarna. CVT. Largura de corte 97 cm.
Círculo de relva por cortar*: 137 cm.

Motor Husqvarna. Hidrostática. Largura de corte
77 cm. Círculo de relva por cortar*: 131 cm.
Capacidade do coletor: 200 l.



2.699,00 €



* Medido em função do raio interior de viragem.

Distribuidor grande, 967 02 72-01

VASSOURA MECÂNICA*
Vassoura rotativa para remover folhagem, neve,
etc. Largura 100 cm.
544 92 16-01

3.299,00 €

549,00 €

Distribuidor pequeno, 954 12 00-46 199,00 €

3.699,00 €

ROLO COMPACTADOR
Para regularizar terrenos e compactar o solo
após a sementeira. Peso com água 182 kg.
Dimensões 46×96 cm.

HUSQVARNA TS 138
Trator fácil de manobrar com ejeção lateral e
potente motor Husqvarna. Pode ser equipado
com coletor e cárter BioClip.

DISTRIBUIDORES
O modelo maior tem uma largura de trabalho de
300–360 cm. Capacidade aprox. 75 kg. O caudal
é regulado com facilidade. O modelo pequeno
tem uma largura de trabalho de 120–240 cm
e 30 kg de capacidade.

199,00 €

PÁ LIMPA-NEVES*
Robusta lâmina de aço com mecanismo de
molas que amortece os impactos. Deve ser
usada com correntes de neve e contrapesos.
Largura de trabalho 122 cm.

2.999,00 €

544 92 17-01

* Não é compatível com o modelo TC 130.

599,00 €

GRADE DENTADA PARA BRITA
Grade robusta com rodas de borracha, ideal para
tratamento de passagens de brita. Os dentes guia
dobram quando a grade recua. Largura de
trabalho 110 cm.
953 51 24-01

ESCARIFICADOR
Perfura o relvado para facilitar a penetração de
ar e fertilizantes. Largura de trabalho 102 cm.
586 63 67-01

439,00 €

1074,00 €

LIMPA-NEVES DE TURBINA*
Largura de trabalho 107 cm. Deve ser usado com
correntes de neve e contrapesos.
544 92 18-01

2,499,00 €
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O que lhe oferecemos.
E porquê.
Relvados limpos.
O sistema de recolha ajuda a prevenir a propagação
de ervas daninhas e mantém o relvado limpo e vistoso,
recolhendo a folhagem e os ramos pequenos.

Relvados saudáveis.
BioClip – facilita a decomposição das aparas de relva e
a libertação de nutrientes benéficos para o crescimento
e a saúde da relva e prevenir o crescimento de ervas
daninhas.

Alta capacidade.
Ejeção lateral ou traseira – estes sistemas de alta
capacidade são particularmente adequados para relva
muito crescida e densa e relvados raramente tratados.

Arranque fácil.

CORTE AVANÇADO
�
�
MANUSEAMENTO EFICAZ

Os corta-relvas Husqvarna a gasolina são fáceis de
arrancar. Alguns modelos estão equipados com
ReadyStart™, dispositivo de arranque a frio automático
ou arranque elétrico. No LC 141Li a bateria é ainda mais
fácil – destrave o manípulo e empurre-o para baixo.

Paragem – arranque.
A funcionalidade InStart™ disponível em alguns dos
nossos modelos torna o arranque da máquina mais
fácil do que nunca. Puxe o manípulo e o motor arranca.
Liberte o manípulo e o motor para.

Simplicidade.

Todos os nossos corta-relvas foram concebidos para proporcionar os mais altos
níveis de desempenho e eficiência, aliados a uma ergonomia cuidadosamente
pensada. Estão equipados com motores sofisticados e fáceis de arrancar e
unidades de corte resistentes que alcançam resultados de elevada qualidade.
Seja qual for o modelo que escolher, pode estar seguro que adquire um cortarelvas robusto e fiável que mantém o seu relvado saudável e vistoso.

Os comandos intuitivos, os manípulos fáceis de alcançar
e os coletores ergonómicos, são características que
tornam os corta-relvas cómodos e fáceis de usar.

Silenciosos e práticos.
Os nossos corta-relvas a bateria cortam a relva
e recolhem as aparas sem ruído ou apetrechos
inconvenientes. São ideais para relvados de pequena
ou média dimensão.
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CORTA-RELVAS PARA RELVADOS
EXIGENTES E UTILIZAÇÃO FREQUENTE

67

Dimensão e complexidade
do relvado.
Quanto maior for o relvado, maior
são os benefícios de um corta-relvas
autopropulsado e com unidade de
corte larga. Nos relvados com muitas
passagens estreitas e obstáculos,
os corta-relvas equipados com uma
unidade de corte menor e variador
de velocidade oferecem maior
manobrabilidade.

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT

AutoWalk™ 2 – controle a velocidade com
a mão direita ou esquerda

InStart™ – arranque o motor
puxando o manípulo e pare
largando-o

Guiador regulável em altura para
maior comodidade
AFTech™ – a unidade de corte, as
lâminas e o ejetor foram concebidos
para otimizar o fluxo de ar e produzir
resultados de alto nível

Motores sofisticados
de marcas reputadas

Modos de arranque.
Se pretende uma máquina fácil de arrancar, um corta-relvas com arranque
elétrico, ou mesmo a bateria, é a melhor opção – basta acionar um botão.
A funcionalidade InStart™ disponível em alguns dos nossos modelos torna
o arranque mais fácil do que nunca. Puxe o manípulo e o motor arranca.
Liberte-o e o motor para.

Coletor ergonómico simplifica
a recolha, o esvaziamento
e a substituição

Armazenamento e transporte.

Coletor ou reciclagem das aparas.

Tenciona transportar o corta-relvas entre a sua residência e a casa
de verão? Deve então considerar uma máquina compacta, leve e com
guiador rebatível.

Se deseja um relvado bem cortado e recolher as aparas de relva, recomendamos
um corta-relvas equipado com coletor. Porém, uma máquina com BioClip (reciclagem)
proporciona um relvado mais saudável, sem ser necessário fertilizá-lo ou esvaziar
o coletor, na condição do relvado ser cortado frequentemente.

Regulação centralizada da altura de corte
Unidade de corte robusta

Fluxo de
ar eficiente.
AFTech™ é um sistema em que o
cárter da unidade de corte, a lâmina
e o ejetor interagem para produzir o
fluxo de ar ideal. Propicia resultados
de alto nível com todos os métodos
de corte. Permite também encher o
coletor até ao nível mais adequado,
reduzindo a frequência de
esvaziamento.

Porquê um corta-relvas
Husqvarna a bateria?
O novo Husqvarna LC 141Li é um corta-relvas silencioso,
eficiente e extremamente fácil de usar. É ideal para relvados
de média dimensão ou para a aparagem de espaços
inacessíveis aos robôs corta-relvas ou às máquinas com
assento. A bateria de iões de lítio Bli150, de 36 V
(também utilizada nos produtos portáteis a
bateria), proporciona uma autonomia
de 20 minutos.

Cortar a relva
sem esforço.
Vai notar que os corta-relvas Husqvarna
são muito simples de usar e que não exigem
esforço da sua parte, devido aos comandos
intuitivos e aos guiadores ergonómicos com
manípulos fáceis de alcançar.

Tração integral – a solução
para situações complexas.
O modelo LC356AWD está equipado para cuidar dos relvados
mais exigentes e fatigantes. Com um intuitivo sistema de controlo
da velocidade e tração integral, os declives acentuados e as
áreas difíceis de cuidar são um problema do passado. Elevada
velocidade de corte, unidade de corte larga e três sistemas de
corte disponíveis são algumas das características que fazem
a diferença na conservação de relvados.
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SÉRIE 500 E 400
Para utilizadores profissionais
e domésticos que pretendem um
equipamento de qualidade comprovada. O motor e as engrenagens sofisticadas proporcionam
excecionais níveis de desempenho e durabilidade e ótimos resultados. A ergonomia refinada torna
os longos ciclos de trabalho
menos fatigantes.

NOVIDADE
NOVIDADE

HUSQVARNA LB 553S*
Concebido para uso profissional intensivo. Ergonomia sofisticada e ótimos resultados mesmo em
tempo húmido.
Honda GCV160, BioClip, largura de corte 53 cm,
altura de corte 27– 65 mm. Automotriz.

HUSQVARNA LC 551SP*
Corta-relvas de altas prestações fiável e compacto. Ideal para profissionais e proprietários.
Motor sofisticado e depósito de combustível
de grande capacidade.
Kawasaki FJ180KAI, Coletor / Ejeção traseira,
largura de corte 51 cm, altura de corte
26–74 mm. Automotriz.

HUSQVARNA LC 451S
Corta-relvas de altas prestações fiável e compacto. Ideal para profissionais e proprietários.
Ótima ergonomia e transmissão robusta.
Briggs & Stratton 750e DOV Series, Coletor/
Ejeção traseira, largura de corte 51 cm, altura
de corte 26–74 mm. Automotriz.


1.099,00 €

SÉRIE 300
Uma gama que oferece o melhor
em termos de capacidade e agilidade. Para relvados de diferentes
dimensões e diferentes utilizadores. Os modelos com AFTech™
e AutoWalk™ são muito fáceis
de manobrar e obtêm resultados
de elevada qualidade. Desem
penho arrebatador e o ADN da
Husqvarna em todas máquinas.

HUSQVARNA LC 356 AWD
Excelente motricidade com tração integral. Ideal
para jardins desnivelados e relva muito crescida.
Sistema AutoWalk™ 2 inovador.

HUSQVARNA LC 356VB / LC 356V
Para jardins grandes. Robusta unidade corte em
aço soldado e motor OHC fácil de arrancar. Modelo
LC 356VB com o sistema Blade Brake Clutch.

HUSQVARNA LC 353VI
AFTech™ assegura resultados de alto nível e
InStart™ torna o arranque e a paragem extremamente simples.

Honda GCV160, Coletor / BioClip / Ejeção lateral,
largura de corte 56 cm, altura de corte
38 –108 mm. Tração integral e AutoWalk™ 2.

Honda GCV160, Coletor / BioClip / Ejeção lateral,
largura de corte 56 cm, altura de corte
32 –108 mm. BBC (LC 356V) e AutoWalk™ 2.

Briggs & Stratton 675iS, Coletor / Ejeção traseira,
largura de corte 53 cm, altura de corte 25–75 mm.
AFTech™, InStart™ e AutoWalk™ 2.



999,00 €

LC 356VB

899,00 €

LC 356V

799,00 €



949,00 €

SÉRIE 100
Esta gama oferece inúmeras
opções. Desde o LC 141LI a bateria
e o muito capaz LB 155S, ao leve
e fácil de usar LB 146 e muito
mais. Um conjunto de máquinas
bem pensadas com a garantia
de qualidade Husqvarna.
HUSQVARNA LC 353V
Resultados fantásticos graças à funcionalidade
AFTech™ que aspira eficazmente as aparas de
relva. Regulação de velocidade AutoWalk™ 2.
Briggs & Stratton 675EXI DOV Series, Coletor /
Ejeção traseira, largura de corte 53 cm, altura
de corte 25 –75 mm. AFTech™ e AutoWalk™ 2.
849,00 €



HUSQVARNA LC 348V
Resultados fantásticos graças à funcionalidade
AFTech™ que aspira eficazmente as aparas de
relva. Regulação de velocidade AutoWalk™ 2
facilita o trabalho.

HUSQVARNA LB 348V
Resultados de alto nível graças ao dispositivo
de reciclagem das aparas da relva e à construção
da unidade de corte. Regulação de velocidade
AutoWalk™ 2 facilita o trabalho.

Briggs & Stratton 650EXI, Coletor / Ejeção
traseira, largura de corte 48 cm, altura de corte
25–75 mm. AFTech™ e AutoWalk™ 2.

Briggs & Stratton 650EXI, BioClip / Ejeção lateral,
largura de corte 48 cm, altura de corte
25 –75 mm. AutoWalk™ 2.



749,00 €



749,00 €

NOVIDADE

HUSQVARNA LB 155S
Corta-relvas robusto de alta capacidade. Fácil
de manobrar graças à tração às rodas da frente
e as generosas rodas traseiras. Guiador rebatível
facilita o transporte e o armazenamento.

HUSQVARNA LC 153S
Corta-relvas resistente para relvados grandes.
Larga unidade corte em aço. Motor potente.
Guiador com revestimento macio e regulação
centralizada da altura de corte.

Briggs & Stratton 650e Series, BioClip/Ejeção
lateral, largura de corte 55 cm, altura de corte
33–89 mm. Automotriz.

Briggs & Stratton 650e Series, Coletor/BioClip/
Ejeção lateral, largura de corte 53 cm, altura
de corte 32–95 mm. Automotriz.



599,00 €



659,00 €

HUSQVARNA LC 141Li
Prático corta-relvas a bateria para uso
doméstico. Isento de combustíveis líquidos
ou cordão de arranque. Fácil de arrancar.
Excelente manobrabilidade graças à unidade
de corte compacta.
36 V, 20 min de autonomia dependendo das
condições do relvado. Coletor / ejeção traseira
das aparas. Largura de corte 41 cm, altura de
corte 25 –70 mm. Operador apeado.


NOVIDADE

SÉRIE 200
Uma gama pensada para uso
doméstico. Unidades de corte
com 47 cm de largura fabricadas
em material compósito. Estes
corta-relvas são leves e fáceis
de usar graças aos comandos
ergonómicos e intuitivos. O guiador rebatível facilita o transporte
e armazenamento.

NOVIDADE

HUSQVARNA LC 247S
Corta-relvas automotriz para proprietários que
pretendem resultados de nível profissional com
uma máquina fácil de usar. Robusta unidade de
corte em material compósito.
Briggs & Stratton 450e, Coletor / Ejeção traseira,
largura de corte 47 cm, altura de corte
20–75 mm. Automotriz.


*Consulte, para este modelo, os nossos preços especiais para profissionais.

559,00 €

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Corta-relvas fácil de usar ideal para jardins
de menores dimensões. Unidade corte em
aço robusta, guiador com revestimento macio
e regulação centralizada da altura de corte.
Briggs & Stratton 450e Series, Coletor/Ejeção
traseira, largura de corte 40 cm, altura de corte
25–75 mm. Automotriz / Manual.

CORTA-RELVAS MANUAIS
Estes corta-relvas são ideais para
relvados pequenos e áreas tratadas com pouca frequência. Não
produzem emissões e são silenciosos – o que é uma boa notícia
para os seus vizinhos. Foram concebidos para relva muito crescida.

HUSQVARNA 64 / 54
Entre os melhores no mercado, os corta-relvas
manuais Husqvarna são fáceis de usar, robustos
e com uma qualidade de corte inigualável. Coletor
disponível como acessório.
Largura de corte 40 cm, altura de corte 12–55 /
12–38 mm, posições de regulação da altura de
corte infinito / 4, 8.7/ 8.6 kg.

LC 140S

459,00 €

64

199,00 €

LC 140

399,00 €

54

149,00 €

599,00 €
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MOTOCULTIVADORES

MOTOCULTIVADORES

CULTIVAR MELHOR
�
�
COM MENOS ESFORÇO

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Motores sofisticados.
Motores potentes e fiáveis com baixos níveis
de emissões em carga.

Manutenção fácil.

Os motocultivadores Husqvarna foram desenvolvidos para suportar trabalhos de
alta intensidade durante anos a fio. Estão equipados com guiadores ergonómicos
e comandos perfeitamente agrupados que simplificam o trabalho. O sistema
de fresas contrarrotativas rasga o solo com facilidade e eficiência.

A caixa de transmissão resistente e destacável com
copo de lubrificação facilita a manutenção e assegura
um funcionamento fiável durante anos a fio.

Ergonomia.
O guiador ergonómico com punhos macios e comandos
ao alcance imediato do operador torna o trabalho mais
fácil e cómodo.

Lavra profunda ou superficial.
As fresas helicoidais contrarrotativas mobilizam o solo
progressivamente mesmo em condições difíceis. Podem
ser usados tanto na lavra profunda como na preparação
da cama de sementeira.

Construídos para durar.
Todos os componentes são da mais elevada qualidade
e foram sujeitos a controlos rigorosos para assegurar
a máxima durabilidade.

Versatilidade.
A vasta gama de acessórios adequa a maior parte dos
nossos motocultivadores a uma diversidade de tarefas.

Fiabilidade.
A embraiagem pneumática proporciona um
funcionamento fiável sem grandes solicitações
de esforço ao operador.
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MOTOCULTIVADORES

MOTOCULTIVADORES
TRABALHOS PESADOS

MOTOCULTIVADORES POTENTES
QUE FAZEM O SEU TRABALHO

Concebidos para solos e relvados
muito compactados. Com rodas
motrizes e fresas contrarrotativas,
estas máquinas rasgam o solo
eficazmente.

Guiador ergonómico com punhos macios confortáveis
e comandos ao alcance imediato do operador

Áreas vastas

1 marcha para frente e 2 marchas
para trás facilitam o trabalho

Confortável
Ciclos de trabalho longos

FRESAS NA PARTE TRASEIRA

HUSQVARNA TR 530
O nosso motocultivador topo de gama para proprietários. Excelentes resultados nos solos muito compactado e relvados antigos. Fresas contrarrotativas e rodas grandes.

HUSQVARNA TR 430
Potente motocultivador para proprietários. Fresas na parte traseira. Ideal
para solos muito compactados e relvados antigos. Fresas contrarrotativas
e rodas grandes.

Subaru EX21, corrente / manual, largura de trabalho 53 cm, profundidade
de trabalho ≈ 18 cm.

Subaru EX17, corrente / manual, largura de trabalho 43 cm, profundidade
de trabalho ≈ 15 cm.



1.599,00 €



1.299,00 €

Motocultivadores com
impressionante capacidade.
Nas áreas abertas de maiores dimensões, os motocultivadores com fresas montadas na parte traseira mobilizam o solo
compactado com eficácia. São fáceis de manobrar graças
â conceção ergonómica. Os contrapesos aumentam o peso
nas rodas e melhoram a estabilidade, proporcionando maior
segurança e robustez. Largura de trabalho: 43 – 53 cm.
Profundidade de trabalho: 15 – 18 cm.

Contrapesos

Pneus com escultura profunda
otimizam a aderência ao solo

Fresas contrarrotativas

PAISAGISMO SIMPLES
Máquinas adequadas a trabalhos
de paisagismo mais simples,
como a preparação de canteiros
para flores e canteiros de sementeira. São movidas pela rotação
das fresas. Estes modelos são
ideais para espaços confinados
e podem ser equipados com
diversos acessórios práticos.
HUSQVARNA TF 536
Motoenxada robusta e potente com fresas frontais. O motor fácil de arrancar
é ideal para ambientes secos e poeirentos. Duas marchas para a frente
e uma para trás.

HUSQVARNA TF 434
Motoenxada de alto rendimento com fresas frontais e motor fiável e fácil
de arrancar. Duas marchas para a frente e uma para trás. Guiador regulável
para maior flexibilidade.

Subaru EP17, corrente / manual, largura de trabalho 90 cm, profundidade
de trabalho ≈ 30 cm.

Subaru EP17, corrente / manual, largura de trabalho 80 cm, profundidade
de trabalho ≈ 30 cm.



3 velocidades sequenciais

1.399,00 €



999,00 €

Áreas de menor dimensão
Grande versatilidade

Guiador rebatível e regulável

Fácil de usar

FRESAS FRONTAIS

Motoenxadas fáceis de manobrar.
Adequadas para mobilizar o solo em áreas e jardins de menor
dimensão ou com reduzido espaço de manobra. As motoenxadas com fresa frontal são muito versáteis. Podem ser equipadas
com acessórios para escarificar, aparar bordaduras, abrir regos
e sachar. Largura de trabalho: 24 – 90 cm. Profundidade de
trabalho: 15 – 30 cm.

HUSQVARNA TF 224
Motoenxada simples, prática e fácil de manobrar. Motor silencioso e fácil
de arrancar. Guiador rebatível e roda de transporte.
Briggs & Stratton 550 Series, corrente / manual, largura de trabalho 60 cm,
profundidade de trabalho ≈ 25 cm.

Roda de transporte
rebatível



599,00 €

HUSQVARNA TF 324
Motoenxada fiável dotada de todas as funcionalidades essenciais. Motor
fiável e marcha para trás facilita o trabalho. Protetor de plantas e guiador
regulável.
Briggs & Stratton 750 CR, corrente / manual, largura de trabalho 60 cm,
profundidade de trabalho ≈ 30 cm.


Fresas helicoidais asseguram o bom
funcionamento em condições difíceis
Protetor de plantas

699,00 €
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LIMPA-NEVES

LIMPA-NEVES

FORTE NEVÃO
�
�
REMOÇÃO MACIÇA

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Manobrabilidade ímpar.
O sistema de direção assistida permite operar cada
roda / lagarta individualmente e fazer viragens de 180º.

Elevado desempenho.

Qualquer que seja o nível de desempenho pretendido, os limpa-neves da
Husqvarna cumprem o que prometem. Na nossa gama – composta pelas linhas
100, 200 e 300 – encontrará a máquina que necessita. Os modelos da linha 100
são sistemas de uma fase concebidos para a limpeza de neve recente, enquanto
as máquinas das linhas 200 e 300 recorrem a um sistema de duas fases para
remover neve mais espessa e pesada.

Transmissão hidrostática – comandado por uma
alavanca no painel de bordo, o variador de velocidade
para marcha à frente/atrás melhora a manobrabilidade
e otimiza o desempenho da máquina em todas
as condições.

Ciclos de trabalho longos.
Os faróis LED possibilitam remover a neve em más
condições de visibilidade, seja de madrugada ou à noite.

Versatilidade.
A nossa gama cobre diferentes necessidades. Os limpaneves com sistema de uma fase são, e.g., excelentes para
a limpeza de caminhos,enquanto as máquinas de duas
fases são muito eficazes na remoção de neve em
grandes superfícies.

Tração soberba.
As lagartas proporcionam uma motricidade inigualável
em neve profunda e superfícies escorregadias. Encostas
e terrenos difíceis não constituem um obstáculo.

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NO SÍTIO
HUSQVARNA.PT
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LIMPA-NEVES

LIMPA-NEVES

PREPARE-SE PARA OS GRANDES DESAFIOS
Pegas aquecidas

Defletor comandado
por alavanca

Faróis LED

Direção assistida

Grandes superfícies
Confortável
Ciclos de trabalho longos

SISTEMA DE DUAS FASES

Eficiente e com ótimos resultados.
O sistema de duas fases possibilita a remoção de grandes
volumes de neve de um modo eficiente. A neve é alimentada
no cárter através de um mecanismo de parafuso sem-fim e
é depois expelida através do cano de descarga pela ação de
uma turbina. É a melhor solução para superfícies de maiores
dimensões e espaços públicos.

Arranque elétrico
– ligue a máquina
a uma tomada de
corrente e arranque
o motor acionando
um botão

ÁREA DE PROXIMIDADE
As lagartas proporcionam uma motricidade
inigualável em neve profunda e superfícies
escorregadias

Barra de corte para bancos de neve

A gama ST 300-series foi
desenvolvida para proprietários
fundiários que precisam de uma
máquina robusta de elevada
capacidade para limpar vastas
superfícies de todos os tipos de
neve, incluindo neve molhada
e congelada.

Luzes LED duplas
Rotador remoto do cano de descarga
Acesso fácil ao depósito
de combustível

HUSQVARNA ST 330PT
Para proprietários que precisam de uma máquina de elevada capacidade
com 76 cm de largura de trabalho e excelente tração. Para todas as
condições de neve e profundidades de 15 a 60 cm.
Motor Husqvarna, transmissão hidrostática, largura de trabalho 76 cm,
tração por lagartas, direção assistida.
4.495,00 €



Áreas pequenas e estreitas
Fácil de usar.

Defletor ajustável

Ciclos de trabalho longos

Guiador rebatível
com desengate
rápido

SISTEMA DE UMA FASE

Compacto e fácil de usar.
As lâminas reforçadas do parafuso sem-fim
removem a neve eficazmente em contacto
com o solo. Uma excelente solução para vias
de acesso, entradas de jardins e caminhos.

Arranque elétrico

O sem-fim e o raspador de
borracha foram concebidos
para limpar superfícies duras
com suavidade e eficácia

Maior agilidade
com direção assistida.
Nos limpa-neves de maior capacidade, a direção assistida permite
fazer viragens com enorme facilidade. O trabalho é mais eficiente
e divertido e menos fatigante. Se na remoção da neve tiver que
fazer viragens frequentes, recomendamos que invista num limpaneves com esta funcionalidade. A direção assistida faz parte
do equipamento de série do Husqvarna ST 227P e dos modelos
superiores da gama.

Conforto
e facilidade
de utilização.
O guiador e os instrumentos de
comando foram concebidos para
proporcionar o máximo conforto
e facilidade de utilização com vista
a tornar o trabalho mais simples
e eficaz.

VIAS DE ACESSO PRIVADAS
A gama ST 200-series foi desenvolvida para proprietários que
necessitam da elevada capacidade de ejeção do sistema de
duas fases para remover todos
os tipos de neve das vias de
acesso privadas e caminhos.

HUSQVARNA ST 227P
Ideal para proprietários na limpeza de todos os tipos de neve das vias de
acesso e caminhos. Direção assistida e pneus de maiores dimensões para
facilitar o trabalho.
Motor Husqvarna, transmissão por fricção, largura de trabalho 68 cm,
tração por lagartas, direção assistida.
1.999,00 €



CAMINHOS
A gama ST 100-series foi desenvolvida para proprietários que
precisam de um limpa-neves
compacto, fácil de manobrar
e eficiente, para limpar a neve
recentemente acumulada nas vias
de acesso privadas e caminhos.

HUSQVARNA ST 151
Limpa-neves para proprietários compacto e fácil de usar. Para uso ocasional
na limpeza de neve recente, com 5–20 cm de espessura, nas vias de
acesso e caminhos. Não danifica as superfícies.
Motor Husqvarna, transmissão por sem-fim, largura de trabalho 53 cm,
rotador do cano de descarga comandado à distância, faróis LED.


1.199,00 €
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

O que lhe oferecemos.
E porquê.
Grande mobilidade.
O nosso vestuário de proteção, com detalhes
cuidadosamente pensados, foi concebido com
enfoque na ergonomia, proporcionando uma grande
liberdade de movimentos e maior eficácia no trabalho.

Conforto térmico.
O material respirável e as aberturas de arejamento com
fecho de correr nas axilas e nas pernas mantêm o corpo
a uma temperatura confortável durante os ciclos de
trabalho longos e pesados.

Garantia de conformidade.
Todo o vestuário de proteção tem que ostentar a
marcação CE. A marca EuroTest® indica que as peças
são inspecionadas regularmente por um organismo
acreditado.

Níveis de proteção bem visíveis.
Todas as peças estão etiquetadas com a respetiva
classe de proteção. A graduação exprime a capacidade
do material reter a corrente a diferentes velocidades.

VESTUÁRIO RESISTENTE
�
�
TRABALHOS PESADOS
O equipamento de proteção deve fazer face às exigentes condições de trabalho
e proporcionar a devida segurança. É por isso que só utilizamos materiais da
mais elevada qualidade. Cada tarefa tem as suas exigências próprias. A nossa
gama de vestuário de proteção foi concebida em função dos diferentes tipos
de trabalho. Oferece as mais recentes inovações em design e materiais e
proporciona níveis de proteção e conforto à altura das suas necessidades.

Leve e eficiente.
As nossas roupas são fabricadas com menos camadas,
sendo por isso mais leves mas igualmente eficazes. As
camadas consistem em fibras longas que se emaranham
na corrente em caso de contacto e param a motosserra.

Proteção reforçada.
As zonas mais expostas, como a parte inferior das
mangas e das pernas, estão reforçadas com Cordura®
e Aramida, dois materiais sintéticos muito resistentes
utilizados extensivamente nas indústrias aeroespacial
e militar.

Alta visibilidade.
As nossas roupas são parcialmente de cor laranja
fluorescente. Possuem logótipos e faixas em material
refletor que realçam a presença do operador mesmo
em ambientes de luminosidade difusa.
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
Technical Extreme é a nossa
coleção de vestuário de proteção
profissional da alta gama

Mangas pré-curvadas
para maior mobilidade
e conforto

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

Aberturas de arejamento
com fechos de correr para
maior conforto

Fechos de correr nas
pernas para ventilação e
maior conforto
Dois bolsos laterais e
um no peito facilmente
acessíveis

Perímetro inferior das
mangas reforçado e botões
de pressão para um melhor
ajuste e conforto
Materiais de proteção
com menos camadas.
São mais leves mas
oferecem a mesma
proteção

TECHNICAL EXTREME

Novo capacete de proteção;
robusto mas leve

TECHNICAL

Luvas com
proteção
anticorte

FUNCTIONAL

Solas antiderrapantes estáveis com
aderência otimizada em tempo frio

CLASSIC

Vestuário de proteção profissional da alta gama.

Proteção sofisticada para ambientes de risco.

Vestuário com garantia de segurança e durabilidade.

Vestuário de proteção à altura das suas exigências.

Technical Extreme é uma linha de roupa de trabalho profissional da alta gama
confecionada com um novo material resistente e muito confortável. O tecido de
elevada qualidade e os fechos de correr hidrorrepelentes tornam esta linha ideal
para trabalhos pesados onde a segurança e o conforto são requisitos essenciais.
Os reforços nas zonas mais expostas, as aberturas de arejamento com fechos de
correr e a parte dos joelhos pré-curvada conferem alta durabilidade e conforto
nas longas jornadas de trabalho.

A linha Technical é composta por roupas muito confortáveis confecionadas com
materiais de proteção anticorte avançados. Foi especialmente concebida para ser
mais leve, mais resistente e, acima de tudo, flexível. As peças possuem inúmeros
detalhes que fazem a diferença nos longos dias de trabalho.

Vestuário funcional com proteção anticorte para uso ao longo do ano. A linha
Functional distingue-se pelos materiais resistentes, o bom corte e o elevado nível
de proteção. Características que aliadas ao conforto tornam os longos dias de
trabalho menos fatigantes.

Uma linha acessível composta por roupas resistentes e com boa permeabilidade
ao ar. Todas as peças satisfazem as normas de segurança em vigor. Possuem
características adicionais que as tornam ideais para motosserristas ocasionais
mas exigentes.

Vestuário Technical
especialmente
concebido para limpeza
de mato e jardinagem.
Trabalhar durante horas a fio com com suspensórios
e uma roçadora ou um aparador de relva, impõe
exigências especiais ao vestuário em termos de
conforto e funcionalidade. Os detalhes práticos e no
lugar certo – como o acolchoamento e os bolsos
com fecho de correr – são tão importantes como
o forro confortável, as aberturas de arejamento
e a proteção contra projeções de gravilha.

Que equipamento
de proteção devo usar
com uma motosserra?
Nos trabalhos com motosserras use sempre calças
com proteção anticorte, capacete com viseira e
protetores auriculares, botas com proteção anticorte
e luvas de proteção. Deve também ter consigo
um estojo de primeiros socorros e, de preferência,
um telemóvel.
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
TECHNICAL EXTREME

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

TECHNICAL
PARA LIMPEZA DE MATO
NOVIDADE

CASACO, TECHNICAL EXTREME
Casaco para trabalhos florestais com um corte
moderno. Confecionado com um material elástico
sofisticado para máximo conforto e ergonomia.
Os reforços nas zonas mais expostas,
as aberturas com fecho de correr nas axilas
e a parte dos joelhos pré-curvada aumentam
a durabilidade e o conforto. Tecido refletor nos
ombros e nas mangas, faixa refletora e parte
superior em cor de laranja de alta visibilidade.
Dois bolsos à altura do peito. Tamanhos:
S 46 / 48 – XXL 62 / 64.
585 06 15-46

334,90 €

CASACO, TECHNICAL
Corte moderno, confecionado em material
elástico 4-way stretch para maior conforto e
ergonomia. Zonas mais expostas reforçadas com
Aramida e Cordura®. Aberturas de arejamento
com fecho de correr nas axilas. Logótipo em
material refletor à altura do peito e faixas refletoras nas mangas proporcionam maior visibilidade em condições de obscuridade. Dois bolsos
à altura do peito com fecho de correr. Cós das
mangas com fecho de velcro, cintura e parte
superior ajustáveis com cordão. Tamanhos:
S 46 / 48 – XXL 62 / 64.
585 06 13-46

TECHNICAL EXTREME

578 01 68-46

334,90 €

585 12 78-xx

CASACO, CLASSIC
Casaco para trabalhos florestais com um corte
simples e moderno e detalhes práticos, como o
logótipo refletor grande. Cós da mangas com
botões e parte superior em tecido cor de laranja
para maior visibilidade. Bolso com fecho de correr
à altura do peito e dois bolsos laterais.
Tamanhos: S – XXL
585 06 07-46

CASACO DE ALTA VISIBILIDADE, CLASSIC
Casaco de alta visibilidade para trabalhos florestais a um preço acessível. Satisfaz a norma EN
20471, classe 3. Bolso à altura do peito facilmente acessível. Ombreira aberta atrás para
ventilação e maior conforto nas jornadas de
trabalho pesadas. Tamanhos: S – XXL
588 94 30-46

Consultar

69,90 €

CASACO, TECHNICAL
Especialmente concebido para a limpeza de mato
e erva com suspensórios. Espaço para acolchoamento suplementar nos ombros. Bolsos facilmente
acessíveis com os suspensórios. Os reforços nas
zonas mais expostas aumentam a vida útil do
casaco. Aberturas de arejamento com fechos de
correr nas axilas e ombreira arejada nas costas
para maior conforto térmico. Mangas ergonómicas
pré-curvadas. Tamanhos: S – XXL
580 68 82-46

134,90 €

139,90 €

FUNCTIONAL

CALÇAS DE PROTEÇÃO, TECHNICAL 20 A
Corte moderno, confecionado em material elástico
4-way stretch para maior conforto e ergonomia.
Zonas mais expostas reforçadas com Aramida e
Cordura®. Aberturas com fecho de correr na parte
de trás das pernas. Tecido cor de laranja de alta
visibilidade com um logótipo refletor e faixa refletora atrás. Dois bolsos na frente e atrás, um bolso
na perna esquerda e um bolso para metro articulado. Parte dos joelhos pré-curvada para maior
conforto e mobilidade. Também disponíveis com
peitilho. Tamanhos: S 46 / 48 – XXL 62 / 64.

399,90 €

Disponíveis também com pernas mais compridas, +10 cm

Com peitilho, 578 16 62-46

Consultar

CASACO, FUNCTIONAL
Casaco de proteção funcional fabricado com
materiais resistentes e com excelente corte.
Concebido para trabalhos florestais e utilização
durante todo o ano. Zona dos cotovelos reforçada, aberturas de arejamento com fechos de
correr nas axilas, logótipos e faixas refletoras nas
mangas em tecido de alta visibilidade. A cintura,
a parte inferior e o cós das mangas são ajustáveis. Dois bolsos à altura do peito e gola com
um tecido macio confortável.
Tamanhos: S 46 / 48 – XXL 62 / 64
585 06 09-46

TECHNICAL

Cintura, 578 16 61-46

CASACO DE ALTA VISIBILIDADE, TECHNICAL
Casaco de alta visibilidade justo fabricado em
material elástico 2-way stretch para maior
conforto. Cumpre a norma EN471, classe 3.
Aberturas de arejamento com fechos de correr
nas axilas e ombreira aberta nas costas proporcionam um maior conforto térmico nos dias de
calor. Dois bolsos à altura do peito. Cintura e
fundo do casaco facilmente ajustáveis com
cordões deslizantes. Tamanhos: S – XXL.

274,90 €

CALÇAS DE PROTEÇÃO, TECHNICAL EXTREME
Calças com proteção anticorte confecionadas
num estilo moderno e com um material elástico
sofisticado para máximo conforto e ergonomia.
Reforços nas zonas mais expostas, aberturas com
fecho de correr e parte dos joelhos pré-curvada
conferem alta durabilidade. Corte otimizado para
utilização com botas. Dois bolsos na frente e
atrás, um bolso na perna esquerda e um bolso
para metro articulado. Disponíveis com suspensórios removíveis e cintura ajustável para maior
conforto. Tecido refletor nos joelhos. Tamanhos:
S 46 / 48 – XXL 62 / 64.
578 16 65-46

CASACO, TECHNICAL ARBOR 20
Casaco com um corte moderno e proteção
anticorte especialmente criado para arboristas.
Confecionado com os mesmos materiais do
casaco Technical para trabalhos florestais.
Tamanhos: S – XL.

304,90 €
324,90 €

Disponíveis também com pernas mais compridas, +10 cm

CALÇAS DE PROTEÇÃO, TECHNICAL 20 C
Calças com proteção anticorte ao redor das
pernas. Cintura elástica larga e zona lombar
subida. Tamanhos: 46 – 60.
580 34 46-46
Consultar

CALÇAS DE PROTEÇÃO, FUNCTIONAL 20 A
Calças funcionais e com bom corte fabricadas
com materiais resistentes. Concebidas para utilização durante todo o ano. Reforços na parte dos
joelhos e no perímetro inferior das pernas. Logótipo refletor grande, aberturas de arejamento com
fechos de correr e faixa refletora na parte de trás
das pernas. Dois bolsos na frente e um atrás com
fechos de correr. Zona lombar subida. Tamanhos:
46 – 62.Cintura,
578 16 58-46
174,90 €
Modelo com peitilho com dois bolsos com fecho
de correr à altura do peito e alças em cor de alta
visibilidade. 578 16 59-46
199,90 €

CLASSIC

CALÇAS DE PROTEÇÃO, FUNCTIONAL 24 A
Calças com proteção anticorte. Parte da frente
em material elástico 4-way stretch. Perímetro
inferior e parte posterior das pernas em nylon
Cordura®. Três bolsos com fecho de correr.
Botões para suspensórios e bolso para metro
articulado na perna direita. Zona lombar subida
em cor de laranja para maior visibilidade.
Tamanhos: S 46 / 48 – XXL 62 / 64.
505 53 57-46

244,90 €

TECHNICAL
PARA LIMPEZA DE MATO

CALÇAS DE PROTEÇÃO, CLASSIC
Calças com proteção anticorte. Cintura elástica,
bolsos dianteiros com fecho de correr, um bolso
traseiro e aberturas de arejamento com fecho de
correr na parte traseira das pernas. Bolso para
metro articulado na perna. Tamanhos: 44 – 64
Cintura, 578 16 54-46

104,90 €

Modelo com peitilho com um bolso com fecho de
correr à altura do peito e alças em cor de alta
visibilidade. 578 16 55-xx
144,90 €

SOBRECALÇAS, CLASSIC
Sobrecalças com proteção anticorte, ideais para
motosserristas ocasionais. Tamanho único.
Podem ser usadas sobre as calças de trabalho
normais. Ideais para trabalhos em ambientes
quentes. Fechos de correr a todo o comprimento
atrás. Cinto ajustável em altura e na cintura.
Tamanho único.
578 16 56-01

119,90 €

CALÇAS, TECHNICAL
Calças especialmente concebidas para trabalhos
prolongados com roçadoras ou aparadores de
relva. Espaço para acolchoamento suplementar
nos quadris. Frente e lados das pernas em tecido
hidrófugo e com acolchoamento suplementar
contra gravilha. O tecido tratado à superfície
facilita a remoção da erva húmida com uma
escova. Os reforços nas zonas mais expostas
aumentam a vida útil das calças. Aberturas de
arejamento com fechos de correr na parte de trás
das pernas para maior conforto térmico. Parte
dos joelhos pré-curvada. Tamanhos: 46 – 60
580 68 81-46

134,90 €
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Conforto térmico permanente.
Confortáveis, leves, não absorventes e resistentes à penetração do vento e
da água. Estas são as principais propriedades das nossas peças de vestuário
desenvolvidas para manter o corpo quente em ambientes de trabalho frios.
O casaco polar é fabricado com um tecido quente e elástico que o torna
extremamente confortável.

Desenho funcional.
Todo o vestuário de proteção contra
a chuva foi concebido para permitir a
máxima flexibilidade. As costas alongadas dos casacos mantêm o corpo
seco seja qual for o trabalho.

As roupas em tecido elástico Softshell
são resistentes ao vento e à penetração da água.

Um material confortável que mantém
o corpo quente durante os longos
ciclos de trabalho.

CASACO POLAR
Casaco polar confortável fabricado em malha
polar 100 % poliéster e tecido elástico 4-way
stretch que absorve apenas 6 % da humidade.
Frente com fecho de correr a todo o comprimento, um bolso à altura do peito e dois bolsos
dianteiros com fechos de correr. Tamanhos: S–X

COLETE POLAR
Colete polar confortável fabricado em malha
polar 100 % poliéster e tecido elástico 4-way
stretch que absorve apenas 6 % da humidade.
Frente com fecho de correr a todo o comprimento, um bolso no peito e dois bolsos dianteiros
com fechos de correr. Tamanhos: S–XL

Resiste aos efeitos do clima e ao
desgaste dos ambientes de trabalho
exigentes.

A nossa gama de roupas de proteção contra a chuva foi desenvolvida para dar resposta aos diferentes
problemas que surgem nas diferentes situações de trabalho. Consta de peças leves, confortáveis e com
boa ventilação. São muito práticas e protegem eficazmente o corpo contra a penetração da água.

SUSPENSÓRIOS HUSQVARNA
Suspensórios extralargos com comprimento
ajustável.

CALÇAS IMPERMEÁVEIS
Calças em material elástico impermeável com
costuras cosidas e soldadas. Fecho de correr
no fundo das pernas para facilitar a utilização
das calças com botas. Parte superior forrada
com 10 cm de malha para melhor ventilação.
Cintura elástica com cordões deslizantes.
Tamanhos: S–XL.
523 08 05-46
54,90 €

100 % malha polar.

Roupa de trabalho
de qualidade.

Trabalhe confortavelmente à chuva.

CASACO IMPERMEÁVEL
Confecionado em material elástico impermeável
e com costuras cosidas e soldadas. Ombreira
sobre o peito, as costas e as mangas para boa
ventilação. Malha resistente sob a ombreira.
Gola de bombazina com fecho de velcro, mangas
extra longas e costas alongadas com goteira para
a chuva. Pala com botões de pressão no bolso
do peito e no fecho de correr na frente.
Tamanhos: S–XL.
523 07 92-46
99,90 €

Hidrorrepelente.

CAPA PARA AS COSTAS COM MANGAS
Modelo estilo “fraque” com costuras cosidas
e soldadas, abotoamento ajustável na frente,
mangas extralongas com botões de pressão
e costas alongadas com goteira para a chuva.
Tamanho único.
505 63 16-10

19,90 €

Molas em metal, 505 61 85-00

19,90 €

577 25 30-46

COLETE TÉRMICO
Colete térmico em 100 % poliéster hidrorrepelente. Forro de velo. Pode ser usado por cima de
um casaco ou camisola para manter o corpo
quente, sem perturbar a mobilidade dos braços.
Quatro bolsos dianteiros com fecho de correr.
Costas alongadas e cordão elástico ajustável na
cintura e no fundo das costas. Gola alta e justa.
Tamanhos: M–XXL
577 25 29-50

577 25 65-46

Consultar

577 25 66-46

Consultar

85,90 €

Consultar

54,90 €

SOBRECALÇAS IMPERMEÁVEIS
Prendem-se ao cinto ou ao cinturão de ferramentas. Abotoamento ajustável para se obter
três comprimentos diferentes. Tamanho único.
505 63 26-10

Ilhós de couro, 505 61 85-10

CASACO SOFTSHELL
Casaco confortável em tecido Softshell elástico
repelente ao vento e à água. Forro interior em
malha polar. Ideal para diferentes condições
meteorológicas. Pode ser usado por cima de
outras roupas ou separadamente. Reforçado com
tecido Cordura® nos ombros, na parte traseira
das mangas e nos lados. Mangas pré-curvadas
para maior conforto e facilidade de movimentos.
Parte inferior ajustável e cós das mangas com
fecho de velcro. Quatro bolsos com fecho de
correr na frente e dois bolsos interiores.
Tamanhos: S–XL

54,90 €

CAMISA DE TRABALHO
Camisa macia e confortável com as cores da
Husqvarna. Permite uma ampla liberdade de
movimentos. Ótima para o trabalho e o lazer.
100 % algodão pré-encolhido. Tamanho S–XXL.
578 78 57-37

32,90 €

ROUPA INTERIOR DE 1 CAMADA
Confecionada em tecido de malha 100 %
poliéster fiado e texturizado. O tecido transporta
a humidade para a camada de roupa seguinte
afastando-a da pele, proporcionando boa ventilação e conforto. Tamanhos: 46–58
Camisola interior, 544 96 41-46
Ceroulas, 544 96 42-46

30,90 €
27,90 €
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Calçado de proteção concebido
para máximo conforto e estabilidade.

Luvas que satisfazem as suas exigências.
Oferecemos o que há de melhor para a proteção das mãos contra riscos mecânicos
e térmicos. Jardinagem, silvicultura ou arboricultura? Você decide o que precisa.
A nossa gama de luvas cobre todas as necessidades.

Para satisfazer as exigências específicas de cada trabalho, oferecemos
uma gama compreensiva de calçado de proteção com um design
moderno e fabricada com materiais de elevada qualidade. As nossas
botas foram desenvolvidas em estreita colaboração com os profissionais
de silvicultura e do tratamento de espaços verdes mais experientes.

MEIAS OUTLAST
Meias confortáveis em material Outlast que
mantém os pés quentes quando está frio e
frescos quando está calor. Tamanhos: 37 – 48
544 14 35-37

25,90 €

MEIAS HUSQVARNA
Meias interiores feitas de um material capilar
que absorve e expele a humidade. Tamanhos:
37 – 46

TECHNICAL

505 61 60-37

Design confortável.

Materiais soberbos.

As nossas luvas têm um corte esplêndido. Assentam na perfeição, com
fechos de velcro e costuras confortáveis
que se adaptam â morfologia da mão.

A pele de cabra oferece uma boa
proteção contra a humidade visto que
contém gorduras naturais, o que a torna
apropriada para trabalhos pesados.

14,90 €

TECHNICAL

Andar seguro.

Concebidas para o trabalho.

Solas antiderrapantes estáveis com
aderência otimizada em tempo frio.

Tacão e interior macio para maior
conforto nos longos dias de trabalho.

BOTAS DE PROTEÇÃO, TECHNICAL
Botas impermeáveis de elevada qualidade em
couro/malha de nylon para o trabalho ou para
lazer. Membrana Sympatex 100 % impermeável.
Parte da frente com reforço adicional de borracha.
Puxadeira atrás e na pala. Tamanhos: 36 – 47
575 35 47-39

184,90 €

BOTAS DE COURO COM
PROTEÇÃO ANTICORTE, TECHNICAL 24
Zona do calcanhar bem definida e parte superior
estável com forro macio. Sola com excelente
aderência em tempo frio. Feitas com Sympatex,
um material de elevada qualidade 100 % impermeável e respirável. Acolchoamento suplementar
na zona dos tornozelos, calcanhar e parte superior. Biqueira de aço. Parte inferior reforçada com
borracha para maior proteção. Tamanhos:
36 – 48
578 78 56-36

399,90 €

SECADOR DE SAPATOS / BOTAS
Seca rapidamente todo o tipo de calçado sem
tornar o couro duro e frágil. Cabo 1,1 m, 4+4 W/
230 V. Marcação CE.
544 96 40-01
24,00 €
PITÕES
Pitões e chave para pitões. 50 unidades.
587 25 81-01
15,00 €
ATACADORES
Atacadores para as botas de couro.
579 30 10-01
Consultar

FUNCTIONAL

LUVAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE,
TECHNICAL
Com um corte que não restringe a liberdade de
movimentos. Palma em couro de cabra semiacabado com malha jérsei e espuma cinzenta. Dorso
em tecido Spandex laminado. Tamanhos: 8, 9, 10
579 38 10-09

CLASSIC

577 86 00-39

294,90 €

BOTAS DE PROTEÇÃO, FUNCTIONAL 28
Botas confortáveis feitas à mão, com proteção
anticorte e concebidas para longos ciclos de
trabalho em todos os climas. Reforço suplementar
na parte superior, biqueira de aço e reforço à volta
das solas preparadas para a aplicação de pitões.
Fáceis de calçar e descalçar. Tamanhos: 37 – 50
573 95 59-38

149,90 €

BOTAS DE PROTEÇÃO, FUNCTIONAL 24
Botas de proteção que mantêm os pés secos,
protegidos e prontos para mais um dia de trabalho.
Biqueira de aço, proteção anticorte, proteção dos
tornozelos e solas antideslizantes preparadas para
a aplicação de pitões. Foram desenvolvidas e
testadas em estreita colaboração com utilizadores
profissionais. Tamanhos: 37 – 47.
573 95 58-39

99,90 €

BOTAS DE PROTEÇÃO, CLASSIC 20
Botas de couro robustas, mas leves e confortáveis. Reforços de microfibras e forro de malha
de poliéster. Proteção anticorte 20 m/s. Biqueira
reforçada para maior durabilidade. Partes inferiores e zonas do tacão reforçadas conferem
boa resistência ao desgaste e ótima estabilidade
para os tornozelos e os pés. Palminhas removíveis e laváveis. Tamanhos: 39 – 47.
586 44 71-39

194,90 €

19,90 €

CLASSIC

LUVAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE,
FUNCTIONAL
Palma em couro de cabra semiacabado com
2 camadas, dorso em espuma de Spandex laminado e tecido neoprene nos nós dos dedos.
Tamanhos: 7, 8, 9, 10, 12
579 38 02-09

579 38 06-09

39,90 €

FUNCTIONAL

BOTAS DE COURO COM
PROTEÇÃO ANTICORTE, 20
Botas resistentes, confortáveis e estáveis fabricadas em couro tratado a poliuretano. Solas de
poliuretano à prova de água e palmilhas de Ergothan, um material amortecedor que previne lesões
músculo-esqueléticas. Tamanhos: 39 – 47

LUVAS, TECHNICAL LIGHT
Luvas justas e confortáveis fabricadas em pele de
cabra acamurçada muito macia. Dorso em tecido
Spandex laminado com material refletor.
Tamanhos: 8, 9, 10

29,90 €

LUVAS, FUNCTIONAL
Luvas funcionais para utilização prolongada.
Palma em couro de cabra semiacabado com
2 camadas, dorso em espuma de Spandex laminado e tecido neoprene nos nós dos dedos.
Tamanhos: 7, 8, 9, 10, 12
579 38 01-07

28,90 €

LUVAS, CLASSIC
Luvas resistentes em tamanho único. Palma em
couro de cabra semiacabado e dorso em tecido
Spandex. Tecido de algodão com borracha nos
punhos para melhor ajuste. Tamanho único.
579 37 99-10

14,90 €

LUVAS, CLASSIC LIGHT
Luvas justas e confortáveis. Palma em couro
de cabra semiacabado e dorso em tecido jérsei.
Adequadas a múltiplos tipos de trabalho.
Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10
579 38 00-07

14,90 €
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A sua cabeça, os seus olhos e os seus ouvidos
merecem a melhor proteção possível.
A proteção das partes mais vulneráveis do corpo é um alvo constante do
extensivo trabalho de investigação e desenvolvimento que realizamos na
Husqvarna. Com base na nossa estreita colaboração com os utilizadores
profissionais, desenvolvemos uma gama exclusiva de produtos ergonómicos
para a proteção da cabeça, dos olhos e dos ouvidos.

PROTETORES AURICULARES COM RÁDIO FM
Protetor auricular equipado com rádio FM com
melhor qualidade de som e uma armação que
exerce menor pressão na cabeça e nos ouvidos.
Os auriculares adaptam-se à forma da cabeça e
proporcionam um maior conforto. Dotados de
uma entrada de áudio de 3,5 mm (AUX) para mp3
e dispositivo de radiocomunicações.

VISEIRA PARA O CAPACETE TECHNICAL
Visor com fraca redução da luz e construção
aperfeiçoada. Envolve todo o rosto e alarga
a proteção em todas as direções.
586 40 96-01

TECHNICAL

Conforto térmico.

Regulação fácil.

O sistema de arejamento nos nossos
capacetes Technical para silvicultura
otimiza o conforto térmico nos dias
de calor e nos trabalhos pesados.

Os capacetes Technical para silvicultura podem ser ajustados com uma
só mão graças a um prático roleto
na parte posterior.

CAPACETE PARA SILVICULTURA, TECHNICAL
Um capacete robusto, mas leve, com um design cuidadosamente pensado. Está recheado
de soluções inteligentes que reduzem o peso e melhoram a adaptabilidade morfológica
e o conforto térmico, mesmo durante os longos ciclos de trabalho. Oferece um campo
de visão alargado e possui uma fixação para lanterna. Cor de laranja fluorescente,

174,90 €

Modelo para capacetes,
578 27 49-02

159,90 €

As baterias podem ser substituídas com
facilidade do exterior. Os auriculares não
possuem peças elétricas no interior.

35,90 €

VISEIRA ULTRAVISION
A redução de luz em toda a área da rede é de
apenas 20 %. Repele melhor a água. Menos
suscetível a deformações permanentes.
574 61 35-01

578 27 49-01

Substituição fácil.

24,90 €

PROTETORES AURICULARES COM ARMAÇÃO
Permitem ajustar a pressão sobre os ouvidos
até 20 %. Armação com acolchoamento macio
e arejado. Os auriculares são idênticos aos dos
capacetes de proteção. Os protetores auriculares foram especialmente desenvolvidos para
otimizar a ergonomia.
505 66 53-04

Botões grandes.
Botões bem dimensionados para operar as funções eletrónicas no auricular.

27,90 €

Modelo para capacetes,
H200 e Alveo, 505 66 53-25

Consultar

Modelo para capacetes,
H300, 587 44 24-01

Consultar

VISEIRA DE REDE, METÁLICA
Compatível com todos os nossos capacetes
e protetores auriculares.
505 66 53-21

11,90 €

Consultar

585 05 84-01

FUNCTIONAL
CAPACETE PARA ARBORISTAS, TECHNICAL
Capacete leve e com boa ventilação para
arboristas profissionais. Aprovado para trabalhos em altura. O sistema de ajuste com dois
roletos confere ótimo equilíbrio e estabilidade.Cor de laranja fluorescente,
578 09 23-01

164,90 €

VISEIRA DE REDE, NYLON
Compatível com todos os nossos capacetes
e protetores auriculares.
505 66 53-19

12,90 €

PROTETORES AURICULARES
Protetores auriculares confortáveis, permitem ajustar a pressão nos ouvidos
em cerca de 20 %. Ideais para limpeza de vegetação herbácea e aparar
relva. A proteção entre a viseira e a armação parietal protege a cabeça
da erva e da chuva. Devem ser sempre usados com óculos de proteção.
Podem ser equipados com uma pala.
Com viseira de vidro acrílico, 505 66 53-48

49,90 €

Com viseira de rede, 505 66 53-58

49,90 €

PROTETORES AURICULARES, GARDENER
Modelo mais simples dotado de uma armação mais larga sem acolchoamento
que permite um ajustamento confortável e diminui a pressão sobre o parietal.
Disponíveis também com viseira.
169,90 €

505 69 90-12
Com viseira de vidro acrílico, 505 66 53-60

29,90 €

VISEIRA DE VIDRO ACRÍLICO
CAPACETE PARA SILVICULTURA, FUNCTIONAL
Especialmente desenvolvido para os trabalhadores florestais que priorizam a segurança
e a ergonomia. Está equipado com a viseira UltraVision que reduz a luz em apenas
20 %, proporcionando uma melhor visibilidade. Suspensórios com 6 pontos de fixação
para maior conforto. Os protetores auriculares ergonómicos possibilitam a utilização
prolongada do capacete.
Cor de laranja, 576 41 24-02
Cor de laranja fluorescente, 576 41 24-01

84,90 €
Consultar

Compatível com todos os nossos capacetes
e protetores auriculares.

CLASSIC

505 66 53-43
CAPACETE PARA SILVICULTURA, CLASSIC
Capacete equipado para trabalhos florestais
menos exigentes ou jardinagem. Possui suspen
sórios de seis pontos de plástico que podem ser
ajustados com uma só mão. A profundidade dos
suspensórios pode ser ajustada em três posições.
Os protetores auriculares foram especialmente
desenvolvidos para otimizar a ergonomia.
A viseira de rede metálica proporciona boa
proteção e boa visibilidade.
Cor de laranja, 580 75 43-01

49,90 €

12,90 €

VISEIRA ANTIEMBACIANTE
Viseira resistente aos riscos em policarbonato
com tratamento antiembaciante no lado
interior. Compatível com todos os nossos
capacetes e protetores auriculares.
505 66 53-63

25,90 €

ÓCULOS PANORÂMICOS
Para utilizadores que usam óculos de correção.
Lente antiembaciante e área de apoio macia para
maior conforto. Protegem contra impactos,
poeira, partículas em suspensão no ar.
544 96 39-01

19,90 €

ÓCULOS DE PROTEÇÃO X
Óculos com armação ajustável em comprimento
e em ângulo e lentes resistentes aos riscos. As
lentes amarelas proporcionam uma melhor visão
na obscuridade, enquanto que as lentes de cor
cinzenta com proteção UV melhoram a visão em
tempo soalheiro.Lentes incolores.
544 96 37-01

16,90 €

Lentes cinzentas, 544 96 37-03

18,00 €

Lentes amarelas, 544 96 37-02

18,00 €

ÓCULOS DE PROTEÇÃO
Óculos com lentes resistentes ao riscos e armação
fixa. Disponíveis com lentes incolores e lentes de
cor cinzenta com proteção UV.Lentes incolores.
544 96 38-01
Lentes cinzentas, 544 96 38-02

9,90 €
12,00 €
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SUPORTE PROFISSIONAL
PARA EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS
Os concessionários Husqvarna podem aconselhá-lo sobre as máquinas e os serviços
que melhor se adequam às suas necessidades. Podem fornecer-lhe peças, lubrificantes
e acessórios genuínos, bem como assistência técnica a fim de manter o seu equipamento
em perfeito estado. Prestam serviços profissionais que preservam os níveis de desem
penho e a fiabilidade das suas máquinas. A rede de concessionários da Husqvarna
abrange 25 000 unidades em todo o mundo. Portanto, nunca estamos longe de si.
Consulte o nosso localizador de concessionários no sítio www.husqvarna.pt

SERVIÇO
PROFISSIONAL
�
�
CICLO DE VIDA
ALARGADO

Mantenha as suas máquinas como
novas com peças genuínas Husqvarna.
O nosso desenvolvimento de produtos é centrado em si, o utilizador, dado que nos
propomos a tornar o seu trabalho menos fatigante e mais eficiente. É também por isso
que todos os componentes nas nossas máquinas são controlados rigorosamente para
assegurar que interagem na perfeição em conjunto. É essa interação que determina
a fiabilidade e as características que definem a Husqvarna. A manutenção periódica e
a utilização das peças certas asseguram o bom desempenho a longo prazo. As peças
genuínas Husqvarna permitem-lhe tirar o máximo partido do seu equipamento.

Aproveite as nossas ofertas fora de época.
É aconselhável que um concessionário Husqvarna faça a revisão
do seu equipamento no período em que o seu jardim “descansa”
e você não usa as máquinas. Aproveite as ofertas “fora de época”
e os serviços de recolha/entrega dos nossos concessionários. Não
se esqueça de registar o seu produto Husqvarna num oncessionário
da marca para receber informações e ofertas especiais.

A manutenção preventiva
minimiza a indisponibilidade.
Nos concessionários Husqvarna, todo o serviço é efetuado por técnicos especializados nas máquinas que você usa. Muitas oficinas têm
preços fixos para todos os tipos de serviços. Estabelecem programas
de serviço detalhados para cada máquina e a periodicidade das intervenções. Efetuando a manutenção nos períodos recomendados,
assegura a fiabilidade do equipamento, minimiza o risco de imobilizações imprevistas e prolonga a vida útil das suas máquinas.

Com mais de 25 000 concessionários em todo o mundo, você
tem praticamente à sua porta os serviços profissionais e a assistência técnica da Husqvarna. Os nossos concessionários são
especialistas em manter o seu equipamento em perfeito estado
de funcionamento, utilizando apenas peças e lubrificantes
genuínos Husqvarna.
Informações adicionais no sítio husqvarna.pt

Vá mais além com
acessórios Husqvarna.
Não deixe que as más soluções estejam
no seu caminho. Os acessórios Husqvarna
permitem-lhe continuar a trabalhar com
resultados espantosos. Optando pelos
acessórios e lubrificantes da nossa extensa
gama de produtos, você assegura elevados padrões
de desempenho ao longo da vida útil do equipamento.

Soluções de
financiamento
à medida.
Queremos que tenha acesso às
máquinas mais adequadas às suas
necessidades. Informe-se num
concessionário Husqvarna sobre
as opções de financiamento do
equipamento que pretende adquirir.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – Máquinas a bateria.
MOTOSSERRAS A BATERIA

536Li XP®

T536Li XP®

436Li

136Li

RECOMENDAÇÕES

PODADORAS A BATERIA

536LiPX

536LiPT5

536LiP4

RECOMENDAÇÕES

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●●

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

●●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

●●

Uso ocasional

●●

●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Uso ocasional
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de motor

BLDC (sem escovas)

BLDC (sem escovas)

BLDC (sem escovas)

PMDC (2 escovas)

Tipo de motor

BLDC (sem escovas)

BLDC (sem escovas)

BLDC (sem escovas)

Velocidade da corrente à potência máx., m /s

20

20

15

12

Velocidade da corrente à potência máx., m /s

20

20

20

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)

93

93

93

76

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)

83

88

88

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)

106

106

106

93

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)

98

98

98

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²

2,5 / 2,8

2,0 / 2,4

2,2 / 2,4

1,9 /1,6

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²

1,0 /1,2

1,0 / 0,9

1,0 / 0,9

Passo da corrente, polegadas

3  / 8 ⁄ 1/4

3  / 8 ⁄ 1/4

3  / 8 ⁄ 1/4

3  / 8

Passo da corrente, polegadas

3  / 8

3  / 8

3  / 8

Comprimento recomendado da lâmina-guia, mín – máx, cm /pol.

25 –35 /10 –14

25 –35 /10 –14

25 /10

30 /12

Comprimento recomendado da lâmina-guia, mín – máx, cm /pol.

25-30 /10 -12

25-30 /10 -12

25-30 /10 -12

Peso (sem bateria e equipamento de corte), kg

2,6

2,4

2,7

3,0

Comprimento, com cabo extensível e equipamento de corte, cm

180

400

250

Peso (sem bateria e equipamento de corte), kg

3,1

5,0

3,4

CARACTERÍSTICAS
Bateria de Iões de lítio

•

•

•

•

Olhal de suspensão

—

•

—

—

Bateria de Iões de lítio

•

•

•

Porcas de fixação da lâmina-guia

•

•

—

—

Ilhó dos suspensórios

•

•

•

Regulação da tensão da corrente sem ferramentas

—

—

•

•

Porcas de fixação da lâmina-guia

•

•

•

savE™

•

•

•

•

Proteção posterior contra impactos

•

•

•

Tampa do depósito de combustível rebatível

•

•

•

•

savE™

•

•

•

Teclado intuitivo

•

•

•

•

Tampa do depósito de combustível rebatível

•

•

•

Travão da corrente acionado por inércia

•

•

•

•

Teclado intuitivo

•

•

•

Tubo telescópico

—

•

—

Balance Flex™

—

( •  )

—

Suspensórios flexíveis para baterias dorsais

•

—

—

Suspensórios standard

—

•

•

CARACTERÍSTICAS

ARNÊS
= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *Nível de vibração equivalente de acordo com a norma EN 60745-2-13. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão)
de 1 m /s². Vibrações medidas com a máquina equipada com a lâmina-guia e o tipo de corrente recomendados. Se a máquina estiver equipada com uma lâmina-guia diferente, o nível de vibração pode variar de ± 1.5 m /s², no máximo.

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *Nível de vibração equivalente de acordo com a norma EN 60745-2-13. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².
Vibrações medidas com a máquina equipada com a lâmina-guia e o tipo de corrente recomendados. Se a máquina estiver equipada com uma lâmina-guia diferente, o nível de vibração pode variar de ± 1.5 m /s², no máximo.

Um mínimo de manutenção para retirar o máximo rendimento.
Os produtos Husqvarna a bateria praticamente não necessitam de manutenção mecânica. No entanto,
é da maior importância manter o equipamento de corte sempre em bom estado. O equipamento eletrónico
e o software devem ser verificados regularmente para assegurar a fiabilidade das máquinas. Permita que
os técnicos especializados da Husqvarna façam a manutenção da sua máquina a baterias utilizando apenas
Peças Genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca. Isso irá preservar o rendimento e a vida
útil da máquina. Em caso de dúvida, consulte o manual do proprietário ou um concessionário Husqvarna.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – Máquinas a bateria.
APARADORES DE RELVA A BATERIA

536LiRX

536LiLX

136LiL

RECOMENDAÇÕES

CORTA-SEBES A BATERIA

536LiHD70X

536LiHD60X

136LiHD45

RECOMENDAÇÕES

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

Uso ocasional

●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Uso ocasional

●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de motor

BLDC (sem escovas)

BLDC (sem escovas)

PMDC (2 escovas)

Tipo de motor

PMDC (4 escovas)

PMDC (4 escovas)

PMDC (2 escovas)

Diâmetro de corte, cm

40

40

33

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)

78

78

73

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)

76

76

78

Nível de potência sonora garantido (LWA), dB(A)

94

94

90

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)

96

96

96

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²

2,3 / 3,5

1,6 / 2,5

1,0 /1,0

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito, m /s²*

1,2 / 0,7

—

—

Comprimento da barra de corte, cm

70

60

45

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s² *

—

1,2 / 0,7

2,6 / 2,0

Velocidade de corte, cortes/min

4000

4000

2700

Peso (sem bateria e equipamento de corte), kg

3,8

3,0

3,1

Peso (sem bateria e equipamento de corte), kg

3,9

3,8

3,1

Bateria de Iões de lítio

•

•

•

Bateria de Iões de lítio

•

•

•

Cabeça de corte Tap-n-Go

•

•

•

Pega traseira regulável

•

•

—

Guiador elevado

•

—

—

savE™

•

•

•

Rotação nos dois sentidos

•

•

—

Teclado intuitivo

•

•

•

savE™

•

•

•

Teclado intuitivo

•

•

•

•

—

—

• / • /—

• / ( •  ) / —

• /—/—

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *Nível de vibração equivalente de acordo com a norma EN 60745-2-13. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

SUSPENSÓRIOS
Balance 35B
EQUIPAMENTO DE CORTE

= Disponível ( ) = Acessório — = Não aplicável *Nível de vibração equivalente de acordo com a norma EN 60745-2-13. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Um mínimo de manutenção para retirar o máximo rendimento.
Os produtos Husqvarna a bateria praticamente não necessitam de manutenção mecânica. No entanto,
é da maior importância manter o equipamento de corte sempre em bom estado. O equipamento eletrónico
e o software devem ser verificados regularmente para assegurar a fiabilidade das máquinas. Permita que
os técnicos especializados da Husqvarna façam a manutenção da sua máquina a baterias utilizando apenas
Peças Genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca. Isso irá preservar o rendimento e a vida
útil da máquina. Em caso de dúvida, consulte o manual do proprietário ou um concessionário Husqvarna.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – Máquinas a bateria.
SOPRADORES A BATERIA

536LiBX

536LiB

436LiB

RECOMENDAÇÕES

RIDER A BATERIA

RECOMENDAÇÕES

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●●

Trabalhos a tempo inteiro

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

●●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

Uso ocasional

Uso ocasional
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CORTA-RELVAS A BATERIA

LC 141Li

RECOMENDAÇÕES
Trabalhos a tempo inteiro
Trabalhos a tempo parcial
●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Uso ocasional

●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de motor

BLDC (sem escovas)

BLDC (sem escovas)

BLDC (sem escovas)

Autonomia máxima, min

90*

Autonomia máxima, min

20

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)

79

82

81

Tipo de bateria

Ácido de chumbo

Tipo de bateria

BLi150

Nível de potência sonora garantido (LWA), dB(A)

93

98

96

Capacidade da bateria, Ah

125

Capacidade da bateria, Ah

4,2

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²

0,4 / 0

0 / 0,5

0 / 0,7

Tensão da bateria, V

36 (3 × 12)

Tensão da bateria, V

36

Velocidade do ar, m /s

50

48

46

Tempo médio de carga da bateria, horas

≈ 16

Tempo médio de carga da bateria, horas

35 / 50 (QC330)

Débito de ar no tubo, m³/min

12,2

11,6

10,8

Motor, W

1500 (tração elétrica)

Sistema de tração

Manual

Peso (sem bateria), kg

2,8 (2,5 sem cabo)

2,4

2,4

Motores das lâminas, W

2 × 800

Rodas motrizes

N /A

Método de corte

BioClip®

Jantes, material

Plástico

Largura de corte, cm

85

Dimensão das rodas, frente / atrás, mm

170 / 203,2

CARACTERÍSTICAS
Bateria dorsal

•

•

•

Altura de corte, mm

25 –70

Velocidade, km /h

N /A

Gancho de cinto

•

•

( •  )

Lâminas

2

Material da unidade de corte

Intensificação da potência de sopro

•

•

•

Transmissão

Variador de velocidade (sensação hidrostática)

Métodos de corte
Largura de corte, cm.

Aço
Recolha /
Ejeção traseira
41

Altura de corte, mín – máx, mm

25 –70

Altura de corte, posições

10

Coletor de relva

Saco flexível, tampa rígida

Capacidade do coletor, litros

50

Guiador

Ergonómico

Peso, kg

20

Regulador de velocidade

•

•

•

Velocidade de marcha à frente, mín – máx, km /h

0 -7,5

Tubos com vários comprimentos

( •  )

( •  )

( •  )

Velocidade de marcha-atrás, mín – máx, km /h

0 -2,5

Bateria interna

—

•

•

Dimensões dos pneus

155 / 50-8

Teclado intuitivo

•

•

•

Bateria de Iões de lítio

•

•

•

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *Nível de vibração equivalente de acordo com a norma EN 60745-2-13. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

CARACTERÍSTICAS
Direção articulada

•

Acionamento automático das lâminas

•

Porta-garrafas

•

Posição de condução confortável

•

Construção compacta

•

Comandos acessíveis

•

Unidade de corte frontal

•

= Disponível

( ) = Acessório

— = Não disponível

CARACTERÍSTICAS
Regulação centralizada da altura de corte

•

Rodas com rolamentos de esferas duplos

•

Guiador rebatível

•

Guiador ajustável em altura

•

*Dependendo do estado do relvado.
= Disponível

Um mínimo de manutenção para retirar o máximo rendimento.
Os produtos Husqvarna a bateria praticamente não necessitam de manutenção mecânica. No entanto,
é da maior importância manter o equipamento de corte sempre em bom estado. O equipamento eletrónico
e o software devem ser verificados regularmente para assegurar a fiabilidade das máquinas. Permita que
os técnicos especializados da Husqvarna façam a manutenção da sua máquina a baterias utilizando apenas
Peças Genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca. Isso irá preservar o rendimento e a vida
útil da máquina. Em caso de dúvida, consulte o manual do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

( ) = Acessório

— = Não disponível

N /A = Valor não disponível aquando da impressão.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – motosserras.
3120 XP®

395 XP®

390 XP®

576 XP®

372 XP®

562 XP®

560 XP®

RECOMENDAÇÕES
Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Trabalhos a tempo parcial
Uso ocasional
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cilindrada, cm³

118,8

94,0

88,0

73,5

70,7

59,8

59,8

Potência, kW

6,2

4,9

4,8

4,2

4,1

3,5

3,5

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

102

102

107,5

105

110

106

106

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**

116

115

118

116

119

118

118

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²***

6,7/ 7,8

6,5 /10,2

5,8 / 7,0

2,9 / 3,6

4,0 / 5,4

2,4 / 3,1

3,0 / 3,2

Passo da corrente, polegadas

0,404

3 / 8 / 0,404

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

Comprimento recomendado da lâmina-guia, mín – máx, cm /pol.

60 –105 / 24– 42

45 – 90 /18 –36

45 -70 /18 -28

38 -70 /15 -28

40 -70 /16 -28

38 -70 /15 -28

33 – 60 /13 -24

Peso (sem equipamento de corte), kg

10,4

7,9

7,1

6,6

6,4

5,9

5,7

CARACTERÍSTICAS
Air Injection™

—

•

•

•

•

•

•

AutoTune™

—

—

—

—

—

•

•

Bomba de combustível

—

—

—

—

—

•

•

Bomba de óleo regulável

•

•

•

•

•

•

•

Cárter do motor em liga de magnésio

•

•

•

•

•

•

•

Comando misto de arranque a frio/paragem do motor

—

—

—

•

—

•

•

Filtro de ar de substituição rápida

•

•

•

•

•

•

•

Low Vib®

•

•

•

•

•

•

•

Motor X-Torq®

—

—

—

•

•

•

•

Porcas de fixação da lâmina-guia

—

—

—

—

—

•

•

Regulação da tensão da corrente sem ferramentas

—

—

—

—

—

—

—

RevBoost™

—

—

—

—

—

•

•

Smart Start®

•

•

•

•

•

•

•

Tampa do cilindro com fecho de ação rápida

—

—

—

•

—

•

•

Tampa do filtro de ar de abertura rápida

•

•

•

•

•

•

•

Tensor da corrente lateral

—

—

•

•

•

•

•

Travão da corrente acionado por inércia

•

•

•

•

•

•

•

TrioBrake™

—

—

—

—

—

—

—

Visor de nível de combustível

—

—

—

—

—

•

•

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia, ponderada em função do tempo, dos diferentes níveis de pressão sonora em
diferentes condições de funcionamento. A dispersão estatística típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com
a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-3 dB(A). ***Nível de vibração equivalente, segundo a norma ISO 22867, corresponde
à soma de energia ponderada no tempo dos níveis de vibração em diferentes condições de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes
genuínos da Husqvarna na sua motosserra.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos
para facilitar as operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento
isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos
especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca.
Isso irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual
do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.

99

100
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Guia de produtos – motosserras.
550 XP®

543 XP®

365

555

545

465 Rancher

460 Rancher

455 Rancher

RECOMENDAÇÕES
Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●●

●●

●●

●

●

●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Uso ocasional
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cilindrada, cm³

50,1

43,1

70,7

59,8

50,1

64,1

60,3

55,5

Potência, kW

2,8

2,2

3,6

3,1

2,5

3,2

2,7

2,6

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

106

101

110

106

106

109

104

104

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**

116

113

119

118

116

119

114

114

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²***

2,8 / 3,7

2,8 / 3,5

4,0 / 5,4

3,0 / 3,2

2,8 / 3,7

3,9 / 5,5

3,5 /4,5

3,4 /4,5

Passo da corrente, polegadas

0,325

0,325

3/8

0,325 / 3 / 8

0,325

3/8

3/8

0,325

Comprimento recomendado da lâmina-guia, mín – máx, cm /pol.

33 – 50 /13 -20

33 – 45 /13 -18

40 -70 /16 -28

33 – 60 /13 -24

33 – 50 /13 -20

38 -70 /15 -28

33 – 50 /13 -24

38 – 50 /15 -20

Peso (sem equipamento de corte), kg

4,9

4,5

6,4

5,7

4,9

6,1

5,8

5,9

CARACTERÍSTICAS
Air Injection™

•

•

•

•

•

•

•

•

AutoTune™

•

—

—

•

•

•

—

•

Bomba de combustível

•

•

—

•

•

•

•

•

Bomba de óleo regulável

•

•

•

•

•

•

•

•

Cárter do motor em liga de magnésio

•

•

•

•

•

—

—

—

Comando misto de arranque a frio/paragem do motor

•

—

—

•

•

•

•

•

Filtro de ar com fecho de ação rápida

•

—

•

•

•

•

•

•

Low Vib®

•

•

•

•

•

•

•

•

Motor X-Torq®

•

•

•

•

•

•

•

•

Porcas de fixação da lâmina-guia

•

—

—

•

•

—

—

—

Regulação da tensão da corrente sem ferramentas

—

—

—

—

—

—

—

—

RevBoost™

•

—

—

—

—

—

—

—

Smart Start®

•

•

•

•

•

•

•

•

Tampa do cilindro com fecho de ação rápida

•

—

—

—

—

•

—

•

Tampa do filtro de ar de abertura rápida

•

—

•

•

•

•

—

•

Tensor da corrente lateral

•

•

•

•

•

•

•

•

Travão da corrente acionado por inércia

•

•

•

•

•

•

•

•

TrioBrake™

—

—

—

—

—

—

—

—

Visor de nível de combustível

•

—

—

•

•

•

—

•

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia, ponderada em função do tempo, dos diferentes níveis de pressão sonora em
diferentes condições de funcionamento. A dispersão estatística típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com
a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-3 dB(A). ***Nível de vibração equivalente, segundo a norma ISO 22867, corresponde
à soma de energia ponderada no tempo dos níveis de vibração em diferentes condições de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes
genuínos da Husqvarna na sua motosserra.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos
para facilitar as operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento
isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos
especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca.
Isso irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual
do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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Guia de produtos – motosserras.
450 e-series

440 e-series

439

435

236

135 e-series TrioBrake™

135

RECOMENDAÇÕES
Trabalhos a tempo inteiro
Trabalhos a tempo parcial

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●

●●

Uso ocasional

●

●●

●●

●●

●●●

●●●

●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cilindrada, cm³

50,2

40,9

35,2

40,9

38,2

40,9

40,9

Potência, kW

2,4

1,8

1,5

1,6

1,4

1,5

1,4

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

104

102

100

102

101

102

102

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**

115

114

112

114

113

114

114

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²***

2,3 / 2,7

2,5 / 3,2

4,9 /4,1

2,5 / 3,2

2,1 /2,7

3,9 / 3,8

3,9 / 3,8

Passo da corrente, polegadas

0,325

0,325

3 /8

0,325

3 /8 LP

3 / 8 LP

3 / 8 LP

Comprimento recomendado da lâmina-guia, mín – máx, cm /pol.

33 – 50 /13 -20

33 – 45 /13 -18

30 – 40 /12–16

33 – 45 /13 -18

35 /14

35 – 40 /14–16

35 – 40 /14–16

Peso (sem equipamento de corte), kg

5,1

4,4

3,9

4,2

4,7

4,8

4,4

CARACTERÍSTICAS
Air Injection™

•

•

•

•

•

•

•

AutoTune™

—

—

—

—

—

—

—

Bomba de combustível

•

•

•

•

•

•

•

Bomba de óleo regulável

—

—

•

—

—

—

—

Cárter do motor em liga de magnésio

—

—

—

—

—

—

—

Comando misto de arranque a frio/paragem do motor

•

•

—

•

•

•

•

Filtro de ar com fecho de ação rápida

•

•

•

•

—

•

•

Low Vib®

•

•

•

•

•

•

•

Motor X-Torq®

•

•

•

•

•

•

•

Porcas de fixação da lâmina-guia

—

—

—

—

—

—

—

Regulação da tensão da corrente sem ferramentas

•

•

—

—

—

•

—

RevBoost™

—

—

—

—

—

—

—

Smart Start®

•

•

•

—

—

•

—

Tampa do cilindro com fecho de ação rápida

—

—

—

—

—

—

—

Tampa do filtro de ar de abertura rápida

•

•

•

•

—

•

•

Tensor da corrente lateral

•

•

•

•

—

•

•

Travão da corrente acionado por inércia

•

•

•

•

•

•

•

TrioBrake™

—

—

—

—

—

•

—

Visor de nível de combustível

•

•

—

•

—

—

—

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia, ponderada em função do tempo, dos diferentes níveis de pressão sonora em
diferentes condições de funcionamento. A dispersão estatística típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com
a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-3 dB(A). ***Nível de vibração equivalente, segundo a norma ISO 22867, corresponde
à soma de energia ponderada no tempo dos níveis de vibração em diferentes condições de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes
genuínos da Husqvarna na sua motosserra.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos
para facilitar as operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento
isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos
especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca.
Isso irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual
do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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Guia de produtos – motosserras.
MOTOSSERRAS PARA ARBORICULTURA

T540 XP®

T435

RECOMENDAÇÕES

PODADORAS

525PT5S

525P5S

525P4S

RECOMENDAÇÕES

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

●●

Uso ocasional

Uso ocasional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada, cm³

37,7

35,2

Cilindrada, cm³

25,4

25,4

25,4

Potência, kW

1,8

1,5

Potência, kW

1,0

1,0

1,0

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

104,0

103,0

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

89

90

91

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**

116

114

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)

107

107

107

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²***

3,1 / 3,2

4,1 / 3,9

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²**

6,3 / 5,3

2,3 / 3,7

2,9 / 3,2

Passo da corrente, polegadas

3/8

3/8

Passo da corrente, polegadas

3/8

3/8

3/8

Comprimento recomendado da lâmina-guia, mín – máx, cm /pol.

30 – 40 /12 -16

30 –35 /12 –14

Comprimento recomendado da lâmina-guia, mín – máx, cm /pol.

25 –30 /10 –12

25 –30 /10 –12

25 –30 /10 –12

Peso (sem equipamento de corte), kg

3,9

3,4

Comprimento, com cabo extensível e equipamento de corte, cm

397

350

240

Peso (sem equipamento de corte), kg

7,0

6,4

5,3

CARACTERÍSTICAS
Air Injection™

•

—

AutoTune™

•

—

Bomba de combustível

•

•

•

Bomba de combustível

•

•

Dispositivo de arranque autónomo

•

•

•

Bomba de óleo regulável

•

•

Interruptor de paragem com retorno automático

•

•

•

Cárter do motor em liga de magnésio

•

—

Lubrificação da corrente

•

•

•

Filtro de ar com fecho de ação rápida..

•

•

Proteção posterior contra impactos

•

•

•

Low Vib®

•

•

Roda de equilíbrio por inércia

—

•

—

Motor X-Torq®

•

•

Tensor da corrente

•

•

•

Olhal horizontal para corda de suspensão

•

—

Tubo destacável

—

•

—

Tampa do filtro de ar de abertura rápida

•

•

Tubo telescópico

•

—

—

Travão da corrente acionado por inércia

•

•

Visor de nível de combustível

•

—

( •  )

( •  )

( •  )

CARACTERÍSTICAS

SUSPENSÓRIOS
Balance Flex™

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia, ponderada em função do tempo, dos diferentes níveis de pressão sonora em
diferentes condições de funcionamento. A dispersão estatística típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com
a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-3 dB(A). ***Nível de vibração equivalente, segundo a norma ISO 22867, corresponde
à soma de energia ponderada no tempo dos níveis de vibração em diferentes condições de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes genuínos da Husqvarna na sua
motosserra.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos
para facilitar as operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento
isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos
especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca. Isso
irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual do
proprietário ou um concessionário Husqvarna.
POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia ponderada em função do tempo dos níveis de pressão sonora em diferentes modos
de funcionamento. A variação típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **O nível de vibração equivalente, de acordo com a norma ISO 22867, corresponde à soma de energia ponderada no tempo dos níveis
vibração em diferentes modos de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma variação típica (desvio padrão) de 1 m /s².
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Guia de produtos – roçadoras e aparadores de relva.
555RXT

555FRM

553RBX

543RBX

545RX

535RX

525RX

RECOMENDAÇÕES
Trabalhos a tempo inteiro

●●●

Trabalhos a tempo parcial

●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●

●

●

●

●

Uso ocasional
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cilindrada, cm³

53,3

53,3

50,6

40,1

45,7

34,6

25,4

Potência, kW

2,8

2,8

2,3

1,5

2,1

1,6

1,0

Depósito de combustível, litros

1,1

1,1

0,8

0,75

0,9

0,6

0,51

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

101

103

97

99

101

95

93

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**

121

121

118

114

117

114

106

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito, m /s²***

1,5 /1,6

2,0 /1,5

—

—

3,2 / 2,9

3,4 /4,1

2,1 / 2,3

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²***

—

—

2,7/ 3,8

4,8 /4,6

—

—

—

Peso (sem equipamento de corte),, kg

9,2

9,2

12,1

11,9

8,7

6,1

5,1

CARACTERÍSTICAS
Bomba de combustível

•

•

•

•

•

•

•

Cabeça de corte Tap-n-Go

•

—

•

•

•

•

•

Dispositivo de arranque autónomo

•

—

•

•

•

•

•

Engrenagem cónica para erva

•

•

•

•

•

•

•

Guiador ajustável sem ferramentas

•

•

—

—

•

•

•

Guiador assimétrico, desvio 7º

•

•

—

—

•

—

•

Guiador elevado

•

•

—

—

•

—

•

Guiador ergonómico

•

—

•

•

•

•

•

Ilhó dos suspensórios ajustável sem ferramentas

•

—

—

—

•

•

—

Interruptor de paragem com retorno automático

•

•

—

—

•

•

•

Low Vib®

•

•

—

—

•

—

—
•

Motor X-Torq®

•

•

•

•

•

•

Protetor contra projeções Combi-guard

—

—

•

•

•

•

•

Punhos macios

•

•

•

•

•

•

—

Smart Start®

•

•

—

—

•

—

•

—

SUSPENSÓRIOS
Balance XT™

•

•

—

—

—

—

Balance X™

—

—

—

—

•

—

—

Balance 55

—

—

—

—

—

—

—

Balance 35

—

—

—

—

—

•

•

Standard, duplos

—

—

—

—

—

—

—

Standard, simples

—

—

—

—

—

—

—

• / • / ( •  )

Lâminas de trituração

• / • /—

• / • /—

• / • / ( •  )

• / • / ( •  )

• / • / ( •  )

EQUIPAMENTO DE CORTE

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia, ponderada em função do tempo, dos diferentes níveis de pressão sonora em
diferentes condições de funcionamento. A dispersão estatística típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com
a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-3 dB(A). ***Nível de vibração equivalente, segundo a norma ISO 22867, corresponde
à soma de energia ponderada no tempo dos níveis de vibração em diferentes condições de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes genuínos
da Husqvarna na sua roçadora ou aparador de relva.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos
para facilitar as operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento
isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos
especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca.
Isso irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual
do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – roçadoras e aparadores de relva.
553RS

543RS

533RS

128R

128C

122C

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●●●

●

Trabalhos a tempo parcial

●

●

●

●●

●

●

●●●

●●●

●●●

RECOMENDAÇÕES

Uso ocasional
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cilindrada, cm³

50,6

40,1

29,5

28,0

28,0

21,7

Potência, kW

2,3

1,5

1,0

0,8

0,8

0,6

Depósito de combustível, litros

0,8

0,75

0,7

0,4

0,4

0,36

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

102

95

95

98

97

88

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**

118

118

112

114

114

104

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito, m /s²***

2,8 / 3,6

3,5 / 3,0

3,1 / 3,8

3,5 / 3,1

—

—

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²***

—

—

—

—

4,8 / 6,4

5,0 / 3,6

Peso (sem equipamento de corte),, kg

8,6

7,4

7,1

5,0

4,4

4,4

Bomba de combustível

•

•

•

•

•

•

Cabeça de corte Tap-n-Go

•

•

•

•

•

•

Dispositivo de arranque autónomo

•

•

•

—

—

—
—

CARACTERÍSTICAS

Engrenagem cónica para erva

•

•

•

•

—

Guiador ajustável sem ferramentas

—

—

—

•

—

—

Guiador assimétrico, desvio 7º

•

•

•

—

—

—

Guiador elevado

—

—

—

—

—

—

Ilhó dos suspensórios ajustável sem ferramentas

•

—

—

—

—

—

Interruptor de paragem com retorno automático

—

—

—

•

•

•

Low Vib®

—

•

—

—

—

—

Motor X-Torq®

—

—

—

—

—

—

Protetor contra projeções Combi-guard

•

•

•

•

—

—

Punhos ergonómicos

•

•

•

•

•

•

Punhos macios

—

—

—

—

—

—

Smart Start®

•

•

•

•

•

•

SUSPENSÓRIOS
Balance XT™

—

•

—

—

—

—

Balance X™

—

—

—

—

—

—

Balance 55

—

—

—

—

—

—

Balance 35

—

—

—

—

—

—

Standard, duplos

•

•

•

•

—

—

Standard, simples

—

—

—

—

—

—

• / • /—

• / • /—

• / • /—

• / • /—

• /—/—

• /—/—

EQUIPAMENTO DE CORTE

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia, ponderada em função do tempo, dos diferentes níveis de pressão sonora em
diferentes condições de funcionamento. A dispersão estatística típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com
a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-3 dB(A). ***Nível de vibração equivalente, segundo a norma ISO 22867, corresponde
à soma de energia ponderada no tempo dos níveis de vibração em diferentes condições de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes genuínos
da Husqvarna na sua roçadora ou aparador de relva.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos
para facilitar as operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento
isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos
especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca.
Isso irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual
do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – roçadoras florestais
Not availble in Portugal

Guia de produtos - máquinas multifuncionais

555FXT

555FX

545FXT

545FX

●●●

●●●

●●●

●●●

535FBX

RECOMENDAÇÕES
Trabalhos a tempo inteiro

525LK

128LDX

RECOMENDAÇÕES

Trabalhos a tempo parcial

●●●

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●

Uso ocasional

●

●●●

Uso ocasional
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada, cm³

53,3

53,3

45,7

45,7

34,6

Cilindrada, cm³

25,4

28,0

Potência, kW

2,8

2,8

2,2

2,2

1,6

Potência, kW

1,0

0,8

Capacidade do depósito de combustível, litros

1,1

1,1

0,9

0,9

0,6

Depósito de combustível, litros

0,51

0,4

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

103

103

99

99

94

Diâmetro do tubo, mm

24

24

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**

117

117

114

114

111

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

94

94

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito, m/s²***

2,1 / 2,3

2,1 / 2,3

2,0 / 3,2

2,0 / 3,2

—

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**

106

114

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m/s²**

—

—

—

—

1,8 /1,2

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito, m /s²***

—

—

Peso (sem equipamento de corte), kg

9,1

8,9

8,3

8,1

12,4

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega dianteira / traseira, m /s²***

3,0 / 3,3

2,9 / 3,4

Peso (sem equipamento de corte), kg

4,7

4,9

CARACTERÍSTICAS
Bomba de combustível

•

•

•

•

•

Engrenagem cónica para silvicultura

•

•

•

•

—

Acoplamento rápido de implementos

•

•

Guiador e punhos ajustáveis sem ferramentas

•

•

•

•

•

Bomba de combustível

•

•

Interruptor de paragem com retorno automático

•

•

•

•

•

Cabeça de corte Tap-n-Go

•

•

Low Vib®

•

•

•

•

•

Dispositivo de arranque autónomo

•

—

Motor X-Torq®

•

•

•

•

•

Engrenagem cónica para relva

•

•

Punhos aquecidos

•

—

•

—

—

Guiador e punhos/pegas ajustáveis sem ferramentas

•

—

CARACTERÍSTICAS

Smart Start®

•

•

•

•

—

Interruptor de paragem com retorno automático

•

•

Suspensão do equipamento de corte

—

—

—

—

•

Motor X-Torq®

•

—

Tubo destacável

—

—

—

—

•

Pega confortável

•

—

Pega ergonómica

•

•

Pega macia

•

—

Smart Start®

•

•

Tubo destacável

•

•

Cabeça de corte TA 850 / 24

•

•

Conjunto corta-mato BCA 850 / 24

•

•

Soprador BA 101

•

•

Escova de cerda BR 600

•

•

Escarificador DT 600

•

•

Corta-bordaduras EA 850

•

•

Corta-sebes de longo alcance HA 850

•

•

Corta-sebes HA 110

•

•

Serra de podar de longo alcance PA 1100

•

•

Varredor SR 600-2

•

•

Sachador CA 230

•

•

Extensão EX 780

•

•

ARNESES
Balance XT™

•

•

•

•

—

EQUIPAMENTO DE CORTE
( •  ) / ( •  ) / •

( •  ) / ( •  ) / •

( •  ) / ( •  ) / •

( •  ) / ( •  ) / •

—

—

—

—

—

.325" 13" Pixel

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia, ponderada em função do tempo, dos diferentes níveis de pressão sonora em
diferentes condições de funcionamento. A dispersão estatística típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com
a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-3 dB(A). ***Nível de vibração equivalente, segundo a norma ISO 22867, corresponde
à soma de energia ponderada no tempo dos níveis de vibração em diferentes condições de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m/s².

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes genuínos da
Husqvarna na sua roçadora florestal ou máquina multifuncional.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos
para facilitar as operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento
isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos
especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca. Isso
irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual do
proprietário ou um concessionário Husqvarna.
POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores diz
respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.

ACESSÓRIOS

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *O nível de pressão sonora equivalente, de acordo com a norma ISO 22868, corresponde à soma de energia, ponderada em função do tempo, dos diferentes níveis de pressão sonora em
diferentes condições de funcionamento. A dispersão estatística típica do nível de pressão sonora equivalente é um desvio padrão de 1 dB(A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com a
Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-3 dB(A). ***Nível de vibração equivalente, segundo a norma ISO 22867, corresponde à
soma de energia ponderada no tempo dos níveis de vibração em diferentes condições de funcionamento. Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – corta-sebes.
525HF3S

Guia de produtos – sopradores.
226HD75S

226HD60S

325HE4

325HE3

122HD60

122HD45

RECOMENDAÇÕES

580BTS

570BTS

350BT

530BT

525BX

125BVX

125B

RECOMENDAÇÕES

Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●●●

●●

●●

Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

●●

●●●

●●●

●

●

Trabalhos a tempo parcial

●

●

●●●

●●●

Uso ocasional

Uso ocasional

Trabalhos a tempo inteiro

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

●●●

●●●

●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●

●

●●

●●●

●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada, cm³

25,4

23,6

23,6

25,4

25,4

21,7

21,7

Cilindrada, cm³

75,6

65,6

50,2

29,5

25,4

28,0

28,0

Potência, kW

1,0

0,85

0,85

1,0

1,0

0,6

0,6

Potência, kW

3,1

2,9

1,6

0,96

0,85

0,8

0,8

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

92,0

91,0

91,0

93,0

95,8

94,0

93,0

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)*

100

99

94

94

91

92

92

Nível de potência sonora garantido (LWA) dB(A)**
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega
dianteira / traseira, m /s²***
Comprimento da barra de corte, cm

105

104

100

105

105

101

101

Pressão sonora (15 m), dB(A)

77

76

71

69

71

70

70

3,9 /2,9

3,6 /4,4

2,0 / 2,1

5,4 /2,4

3,1 /4,0

4,1 / 3,6

2,9 /4,9

65

75

60

55

55

59

45

Peso, kg

6,1

6,0

5,8

6,4

6,35

4,9

4,7

CARACTERÍSTICAS
Barra de corte orientável

—

—

—

•

•

—

—

Barra de corte rebatível

—

—

—

•

—

—

—

Bomba de combustível

•

•

•

•

•

•

•

Dispositivo de arranque autónomo

•

•

•

•

•

—

—

Interruptor de paragem com retorno automático

•

—

—

•

•

•

•

Low Vib®

—

•

•

—

—

•

•

Motor silencioso

—

—

—

—

—

•

•

Motor X-Torq®

•

•

•

•

•

—

—

Pega traseira ajustável

—

•

•

—

—

•

—

Proteção posterior contra impactos

•

—

—

•

—

—

—

Smart Start®

—

—

—

•

•

•

•

Telecomando

—

—

—

•

•

—

—

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *Nível de pressão sonora equivalente à altura do ouvido do operador, medido de acordo com as normas EN ISO 11806 e ISO 22868, dB(A). Os dados relativos ao nível de pressão sonora
equivalente da máquina apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 dB (A). **Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência
sonora foi medido com o dispositivo de corte de origem que produz o nível mais elevado. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1–3 dB(A).
***Níveis de vibração equivalente (ahv, eq) nas pegas, medidos de acordo com as normas EN ISO 11806 e ISO 22867, m /s². Os dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Nível de potência sonora garantido (LWA), dB(A)**

112

110

104

102

106

107

107

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega, m /s²***

1,6

1,8

2,2

2,5

1,2

11,1

11,1

Velocidade do ar, m /s

92,0

106,0

80,5

64,8

70,0

76,0

76,0

Débito de ar no cárter, m³/min

29,0

28,0

19,6

12,2

N /A

13,3

13,3

Débito de ar no tubo, m³/min

26

22

14

10,2

13

12

12

Saco de recolha de resíduos, litros

—

—

—

—

—

64,3

—

Peso, kg

11,8

11,2

10,2

6,7

4,3

4,4

4,4

Air Injection™

•

—

—

—

—

—

—

Bomba de combustível

•

•

•

•

•

•

•

Dispositivo de aspiração

—

—

—

—

—

•

—
—

CARACTERÍSTICAS

Filtro de ar profissional

•

•

—

—

•

—

Interruptor de paragem com retorno automático

—

—

—

—

•

•

•

Low Vib®

•

•

•

•

•

—

—

Motor X-Torq®

•

•

•

•

•

—

—

Pega confortável

•

•

•

•

•

•

—

Pega ergonómica

•

•

•

•

•

—

—

Pegas ajustáveis

•

•

•

•

—

—

—

Regulador da velocidade do ventilador

•

•

•

•

•

•

•

Saída de ar alinhada com a pega

—

—

—

—

•

•

•

Smart Start®

—

—

—

—

•

•

—

Suspensórios ergonómicos

•

•

•

•

—

—

—

Trituração da folhagem

—

—

—

—

—

•

—

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível N /A = Valor não disponível aquando da impressão. *Nível de pressão sonora equivalente à altura do ouvido do operador, medido de acordo com a norma EN 15503, dB(A). O valor do nível de
pressão sonora equivalente é calculado durante um ciclo de trabalho com a duração de 1/7 em vazio e 6/7 em carga. O nível de pressão sonora equivalente registado apresenta uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 dB(A). **Emissões
sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora (LWA) em conformidade com a Diretiva 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de
1-3 dB(A). ***Níveis de vibração equivalente (ahv, eq) nas pegas, medidos de acordo com a norma EN 15503, m /s². O valor do nível de vibração equivalente é calculado durante um ciclo de trabalho com a duração de 1/7 em vazio e 6/7 em carga. Os
dados relativos ao nível de vibração equivalente apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1 m /s².

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes genuínos
da Husqvarna no seu corta-sebes ou soprador.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos
para facilitar as operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento
isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos
especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca.
Isso irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual
do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – robôs corta-relvas.
AUTOMOWER® 450X

AUTOMOWER® 430X

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 315

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 105

RECOMENDAÇÕES
Relvado pequeno (≈400 m²), aberto, plano com poucos obstáculos

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Relvado pequeno (≈ 400 m²), com declives e obstáculos

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●

Relvado pequeno (≈ 800 m²), aberto, plano com poucos obstáculos

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

Relvado pequeno – média dimensão (até 1500 m²), aberto, plano, poucos obstáculos

●●●

●●●

●●●

●

Relvado pequeno – média dimensão (até 1500 m²), com declives e obstáculos

●●●

●●●

●●●

●

Relvado pequeno – média dimensão (até 1500 m²), várias passagens estreitas

●●●

●●●

●

●

Relvado pequeno – grande dimensão (até 2500 m²), aberto, plano, poucos obstáculos

●●●

●●●

Relvado pequeno – grande dimensão (até 2500 m²), declives e obstáculos

●●●

●●●

Relvado grande (2500–5000 m²), aberto ou complexo, com ou sem declives e obstáculos

●●●

Relvado muito grande (mais de 5000 m²)

●●

*

●●

*

●

*

●●

*

●

*

Cuidados com o seu robô Husqvarna Automower® no outono.
Dia e noite, ao sol e à chuva, o Automower® cuida do relvado sem reivindicar
folgas. Quando o verão se aproxima do fim, sugerimos que dê ao seu robô um
tratamento especial. Limpe-o bem e verifique se tudo está em ordem. Instale novas
lâminas genuínas Husqvarna e atualize o software atempadamente para a próxima
época. Os concessionários Husqvarna sabem como cuidar do seu Automower®
para o manter no topo das suas capacidades. Consulte as nossas ofertas de
revisão de outono e de armazenamento durante o inverno!
A partir de 2016, a Husqvarna fornecerá apenas lâminas de segurança Longlife que
cumprem a norma de segurança para robôs corta-relvas IEC 60335-2-107. Para
mais informações, queira contactar um concessionário Husqvarna.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade de corte, m² (+/– 20 %)

5000

3200

2200

1500

1000

600

Capacidade de corte por hora, m²

210

135

90

63

48

46

Tempo de funcionamento máximo por dia, h

24

24

24

24

21

13

Inclinação máxima, interior / limite da área de trabalho, %

45 / 15

45 / 15

45 / 15

40 / 15

40 / 15

25 / 15

Corrente de carga, A

7,5

4,2

2,2

1,3

1,3

1,3

Sistema de navegação e pontos de partida

Aleatório / 5

Aleatório / 5

Aleatório / 3

Aleatório / 3

Aleatório / 3

Aleatório / 2

Sistema de carga

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Sistema de procura

Pentasearch

Quadsearch

Triplesearch

Triplesearch

Triplesearch

Singlesearch

Motor de tração sem escovas, tipo

Ultrasilent, CC

Ultrasilent, CC

Ultrasilent, CC

CC

CC

CC

Motor das lâminas sem escovas, tipo

Trifásico, CC

Trifásico, CC

Trifásico, CC

CC

CC

CC

Tipo de bateria

Iões de lítio

Iões de lítio

Iões de lítio

Iões de lítio

Iões de lítio

Iões de lítio

Capacidade da bateria, Ah

10,2

5,1

3,2

2,1

2,1

1,6

Tensão da bateria, V

18

18

18

18

18

18

Consumo de potência, W

35

30

30

25

25

20

Largura de corte, cm.

24

24

24

22

22

17

Altura de corte, mín – máx, mm

20-60

20 – 60

20 – 60

20 – 60

20 – 60

20 – 50

Nível sonoro, dB(A) (medido / garantido)**

57/ 58

57/ 58

57/ 58

58 / 60

58 / 60

58 / 61

Alarme antirroubo

Alto

Alto

Alto

Médio

Médio

Médio

Lâminas extra, unidades

9

9

9

9

9

9

Peso, kg

13,9

13,2

11,5

9,0

9,0

6,7

Alarme antirroubo

•

•

•

•

•

•

Bloqueio com código PIN

•

•

•

•

•

•

Corte seletivo (spot cutting)

•

•

•

•

—

—

Gestão automática de passagens

•

•

•

•

•

—

Localizador GPS antirroubo

•

—

—

—

—

—

Navegação por GPS

•

•

—

—

—

—

Perfis

•

•

•

•

—

—

Regulação elétrica da altura

•

•

•

—

—

—

Sensor de inclinação

•

•

•

•

•

•

Sensor de levantamento

•

•

•

•

•

•

Sensor ultrassónico.

•

—

—

—

—

—

Teclado retroiluminado

•

•

—

—

—

—

Temporizador

•

•

•

•

—

—

Visor de comunicação retroiluminado

•

•

•

•

•

•

CARACTERÍSTICAS

ACESSÓRIOS
Automower® Connect

•

( •  )

( •  )

—

—

—

Faróis frontais

•

( •  )

—

—

—

—

Cobertura de proteção

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

—

Escovas para rodas

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

—

Jogo todo-o-terreno

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

—

Saco de transporte

( •  )

( •  )

( •  )

—

—

—

Suporte de parede

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

—

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível * Ao usar vários robôs corta-relvas Automower®. Aconselhe-se junto do seu concessionário. ** Emissões de ruído no ambiente medidas como potência sonora (LWA) em conformidade
com a diretiva da CE 2000/14/CE. O nível de potência sonora garantida inclui a variação na produção, bem como a variação do código de texto com 1–3 db (A).

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010
exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal
atribuída aos motores diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão
ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das
disposições aplicáveis em matéria de ruído (no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os
motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa
máquina depende do regime de funcionamento, das condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – Riders.
R 418Ts AWD

R 316T AWD

R 316T

R 320 AWD

R 318

R 214TC

R 216 AWD

R 216

RECOMENDAÇÕES
Jardins residenciais / propriedades de grande dimensão

●●●

Jardins residenciais de média / grande dimensão

●●●

●●●

●●●

●●●

●

●

●

●●

●●

●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●

●●

Jardins residenciais de pequena / média dimensão
Jardins residenciais de pequena dimensão
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Fabricante do motor

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Designação do motor

FS Series V-Twin

FS Series V-Twin

FS Series V-Twin

Endurance Series

Endurance Series

Intek V-Twin

Intek

Intek

Potência útil no regime de rotações predefinido rpm, kW

10,6 @ 2900

9,6 @ 2900

9,6 @ 2900

10,6 @ 2900

9,6 @ 2900

12,8 @ 3100

9,6 @ 2900

9,6 @ 2900

Bateria, V/Ah

12 / 24

12 / 24

12 / 24

12 / 24

12 / 24

12 / 24

12 / 24

12 / 24

Lubrificação do motor

Sob pressão total

Sob pressão total

Sob pressão total

Sob pressão total

Sob pressão total

Sob pressão total

Sob pressão

Sob pressão

Volume do depósito de combustível, litros

14

12

12

12

12

12

12

12

Transmissão

Hidrostática AWD

Hidrostática AWD

Hidrostática

Hidrostática AWD

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática AWD

Hidrostática

Fabricante da transmissão

Kanzaki

Kanzaki

Tuff Torq

Kanzaki

Tuff Torq

Tuff Torq

Tuff Torq

Tuff Torq

Nível de potência sonora garantido (LWA), dB(A)*

98

98

98

99

99

98

100

100

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)**

83

83

83

84

84

83

85

85

Nível de vibração no volante de direção, m /s²***

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Nível de vibração no posto de condução, m /s²***

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Métodos de corte

BioClip® / Ejeção traseira

BioClip® / Ejeção traseira

BioClip® / Ejeção traseira

BioClip® / Ejeção traseira

BioClip® / Ejeção traseira

BioClip® / Ejeção traseira

BioClip® / Ejeção traseira

BioClip® / Ejeção traseira

Largura de corte, mín – máx, mm

94 –112

94 –112

94 –112

94 –112

94 –112

94

94 –103

94 –103

Altura de corte, mín – máx, mm

25 –75

25 –75

25 –75

25 –75

25 –75

25 –75

25 –75

25 –75

Círculo de relva não cortada, cm

50

30

30

30

30

30

30

30

Lâminas

3

3

3

3

3

3

3

3

Dimensões dos pneus, polegadas

165 / 60-8

165 / 60-8

165 / 60-8

165 / 60-8

165 / 60-8

165 / 60-8

165 / 60-8

165 / 60-8

Modelo de base, altura, cm

113

115

115

115

115

107

107

107

Modelo de base, comprimento, cm

202

202

202

202

202

223

190

190

Modelo de base, largura, cm

90

89

89

89

89

100

89

89

Peso, kg

299

258

239

253

234

244

217

198

CARACTERÍSTICAS
Acionamento automático das lâminas

•

•

•

•

•

•

•

•

Conta-horas

•

—

•

•

•

—

—

—

Depósito de combustível translúcido

•

•

•

•

•

•

•

•

Direção articulada

•

•

•

•

•

•

•

•

Direção assistida

•

—

—

—

—

—

—

—

Eixo traseiro articulado

•

•

•

•

•

•

•

•

Faróis

•

•

•

—

—

—

—

—

Levantamento hidráulico de equipamento

•

—

—

—

—

—

—

—

Posição de serviço

•

•

•

•

•

•

•

•

Quadro para acoplamento de acessórios

•

•

•

•

•

—

—

—

Tampão do depósito de combustível externo

•

•

•

•

•

•

•

•

Tomada de 12 V

•

•

•

—

—

—

—

—

Tração integral

•

•

—

•

—

—

•

—

Unidade de corte frontal

•

•

•

•

•

•

•

•

Combi 85

—

—

—

—

—

—

—

—

Combi 95

—

—

—

—

—

—

—

—

Combi 94

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

•

( •  )

( •  )

Combi 103

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

—

( •  )

( •  )

Combi 112

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

—

—

—

Combi 122

—

—

—

—

—

—

—

—

UNIDADE DE CORTE

= Disponível ( ) = Acessório — = Não disponível *Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora garantido de acordo com a Diretiva 2000 /14 /CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção,
bem como variações em relação ao código de ensaio na ordem de 1-2 dB(A). **Nível de pressão sonora de acordo com as normas ISO 5395 e EN 836. Os dados relativos ao nível de pressão sonora apresentam uma dispersão estatística típica
(desvio-padrão) de 1,2 dB(A). As emissões sonoras e o nível de pressão sonora podem ser afetados pela unidade de corte utilizada. Os valores declarados dizem respeito a uma máquina equipada com a unidade de corte mais comum do modelo em
questão. Para informações adicionais, queira consultar o manual de instruções. ***Nível de vibração de acordo com as normas ISO 5395 e EN 836. Os dados relativos ao nível de vibração apresentam uma dispersão estatística típica de 0,2 m /s²
(volante) e 0,8 m /s² (banco).

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores diz
respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – tratores de jardim com ejeção lateral.
TS 142

TS 138

RECOMENDAÇÕES
Jardins residenciais / propriedades de grande dimensão
Jardins residenciais de média / grande dimensão

●●

Jardins residenciais de pequena / média dimensão

●●●

●●●

Jardins residenciais de pequena dimensão

●

●●

Fabricante do motor

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Designação do motor

Husqvarna Series

Husqvarna Series

Potência útil no regime de rotações predefinido rpm, kW

8,6 @ 2600

8,6 @ 2600

Bateria, V/Ah

12 / 28

12 / 28

Lubrificação do motor

Sob pressão

Sob pressão

Volume do depósito de combustível, litros

5,7

5,7

Transmissão

CVT

CVT

Fabricante da transmissão

General Transmission

General Transmission

Nível de potência sonora garantido (LWA), dB(A)*

100

100

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)**

85

83

Nível de vibração no volante de direção, m /s²***

1,98

2,05

Nível de vibração no posto de condução, m /s²***

0,23

0,12

Modo de comando da transmissão

Por pedal

Por pedal

Métodos de corte

Ejeção lateral

Ejeção lateral

Largura de corte, cm /pol.

107/42

97/ 38

Círculo de relva não cortada, cm****

120

137

Altura de corte, mín – máx, mm

38 -102

38 -102

Tipo de unidade de corte

Estampado

Estampado

Rodízios de proteção

2

—

Acionamento das lâminas

Manual

Manual

Volume do coletor, litros

—

—

Encosto do banco, altura

Baixo

Baixo

Proteção dianteira

—

—

Dimensão dos pneus, frente, polegadas

15 × 6-6

15 × 6-6

Dimensão dos pneus, retaguarda, polegadas

18 × 8,5-8

18 × 8,5-8

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes
genuínos da Husqvarna no seu Rider ou trator.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade
especialmente desenvolvidos para manter e alargar a vida útil da sua mais
versátil máquina de jardinagem durante todo o ano. Fornecemos também
uma gama compreensiva de peças de substituição. Em caso de dúvida,
consulte o manual do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPORTANTE! Antes de iniciar o trabalho, verifique os níveis de óleo e de
lubrificante e ateste se for necessário.
Seleção de peças recomendadas para Riders e tratores Husqvarna:
– Filtro de ar
– Bateria Rider
– Carregador da bateria
– Lâminas Combi /CombiClip
– Óleo para motores de 4 tempos 10 W/40
– Filtro de óleo de motor
– Vela de ignição
Para informações sobre as peças recomendadas para a sua máquina,
consulte o manual de instruções ou contacte um concessionário Husqvarna.

CARACTERÍSTICAS
Acesso ergonómico

•

•

Air Induction™

•

•

Arranque automático

•

•

Banco deslizante regulável

•

•

Comando de regulação da altura de corte montado no guarda-lamas

•

•

Conector para mangueira de água

•

•

Conta-horas com aviso de manutenção

—

—

Eixo dianteiro articulado

•

•

Eixo dianteiro em ferro fundido

—

—

Faróis

•

•

Faróis, LED

—

—

Indicador do coletor de relva

—

—

Indicador do estado da bateria com conector de carga

•

•

RapidReplace™

—

—

Regulador de velocidade

—

—

SmartSwitch™

—

—

Transmissão CVT comandada por pedal

•

•

Transmissão hidrostática comandada por pedal

—

—

Transmissão rápida

—

—

U-Cut™

—

—

Unidade de corte reforçada

—

—

Volante ergonómico

—

—

SISTEMAS DE CORTE
Coletor de relva

(• )

(• )

Defletor

•

•

BioClip® operado através do painel de bordo

—

—

Adaptador BioClip®

—

—

Jogo / cárter BioClip®

(• )

(• )

= Disponível

( ) = Acessório — = Não disponível

*Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora garantido de acordo com a Diretiva 2000 /14 /CE. O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio
na ordem de 1-2 dB(A). **Nível de pressão sonora de acordo com as normas ISO 5395 e EN 836. Os dados relativos ao nível de pressão sonora apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1,2 dB(A). As emissões sonoras
e o nível de pressão sonora podem ser afetados pela unidade de corte utilizada. Os valores declarados dizem respeito a uma máquina equipada com a unidade de corte mais comum do modelo em questão. Para informações adicionais, queira
consultar o manual de instruções. ***Nível de vibração de acordo com as normas ISO 5395 e EN 836. Os dados relativos ao nível de vibração apresentam uma dispersão estatística típica de 0,2 m /s² (volante) e 0,8 m /s² (banco).
****Medido em função do raio interior de viragem.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores diz
respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – tratores de jardim com coletor integrado.
TC 342

TC 242

TC 142

TC 138

TC 130

RECOMENDAÇÕES
Jardins residenciais / propriedades de grande dimensão

●●●

●

●

Jardins residenciais de média / grande dimensão

●●

●●●

●●●

●●

●●

●●

●●●

●●

●

●●●

Jardins residenciais de pequena / média dimensão
Jardins residenciais de pequena dimensão

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes
genuínos da Husqvarna no seu trator.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade
especialmente desenvolvidos para manter e alargar a vida útil da sua mais
versátil máquina de jardinagem durante todo o ano. Fornecemos também
uma gama compreensiva de peças de substituição. Em caso de dúvida,
consulte o manual do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Designação do motor

Endurance Series V-Twin

Endurance Series

Husqvarna Series

Husqvarna Series

Husqvarna Series

Potência útil no regime de rotações predefinido rpm, kW

13,8 @ 2600

9,4 @ 2600

11,1 @ 2600

8,6 @ 2600

6,3 @ 2800

Bateria, V/Ah

12 / 28

12 / 28

12 / 28

12 /14

12 / 28

Lubrificação do motor

Sob pressão total

Sob pressão total

Sob pressão

Sob pressão

Sob pressão

Fabricante do motor

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Volume do depósito de combustível, litros

13,3

5,7

9,5

5,7

5,7

Transmissão

Hidrostática rápida

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática

Fabricante da transmissão

Hydro-Gear / Tuff Torq

Hydro-Gear / Tuff Torq

Tuff Torq

Tuff Torq

Hydro-Gear

Nível de potência sonora garantido (LWA), dB(A)*

100

100

100

100

100

Nível de pressão sonora à altura do ouvido do operador, dB(A)**

85

85

86

85

85

Nível de vibração no volante de direção, m /s²***

2,04

3,07

1,46

3,87

2,54

Nível de vibração no posto de condução, m /s²***

0,21

0,36

0,06

0,13

0,05

Modo de comando da transmissão

Por pedal

Por pedal

Por pedal

Por pedal

Por pedal

Métodos de corte

BioClip® / Recolha

BioClip® / Recolha

Recolha de relva

Recolha de relva

Recolha de relva

Largura de corte, cm /pol.

107/42

107/42

107/42

97/ 38

77/ 30

Círculo de relva não cortada, cm****

70

85

95

107

131

Altura de corte, mín – máx, mm

38 -102

38 -102

38 -102

38 -102

38 -102

Tipo de unidade de corte

Estampado, reforçado

Estampado, reforçado

Estampado

Estampado

Estampado

Rodízios de proteção

4

2

2

2

—

Acionamento das lâminas

Elétrico

Elétrico

Manual

Manual

Manual

Volume do coletor, litros

320

320

320

220

200

Encosto do banco, altura

Alto

Médio

Baixo

Baixo

Baixo

Proteção dianteira

Para-choques tipo ”Brush Guard”

Para-choques tubular

—

—

—

Dimensão dos pneus, frente, polegadas

15 × 6-6

15 × 6-6

15 × 6-6

15 × 6-6

13 × 5-6

Dimensão dos pneus, retaguarda, polegadas

18 × 9,5-8

18 × 9,5-8

18 × 9,5-8

18 × 8,5-8

16 × 6,5-8

IMPORTANTE! Antes de iniciar o trabalho, verifique os níveis de óleo
e de lubrificante e ateste se for necessário.
Seleção de peças recomendadas para Riders e tratores Husqvarna:
– Filtro de ar
– Bateria Rider
– Carregador da bateria
– Lâminas Combi /CombiClip
– Óleo para motores de 4 tempos 10 W/40
– Filtro de óleo de motor
– Vela de ignição
Para informações sobre as peças recomendadas para a sua máquina,
consulte o manual de instruções ou contacte um concessionário Husqvarna.

CARACTERÍSTICAS
Acesso ergonómico

•

•

•

•

•

Air Induction™

•

•

•

•

•

Arranque automático

•

•

•

•

•

Banco deslizante regulável

•

•

•

•

•

Comando de regulação da altura de corte montado no guarda-lamas

•

•

•

•

•

Conector para mangueira de água

•

•

•

•

•

Conta-horas com aviso de manutenção

•

•

—

—

—

Eixo dianteiro articulado

•

•

•

•

•

Eixo dianteiro em ferro fundido

•

•

—

—

—

Faróis

—

•

•

•

•

Faróis, LED

•

—

—

—

—
•

Indicador do coletor de relva

•

•

•

•

Indicador do estado da bateria com conector de carga

•

•

•

•

•

RapidReplace™

•

—

—

—

—

Regulador de velocidade

•

—

—

—

—

SmartSwitch™

•

—

—

—

—

Transmissão CVT comandada por pedal

—

—

—

—

—

Transmissão hidrostática comandada por pedal

•

•

•

•

•

Transmissão rápida

•

—

—

—

—

U-Cut™

•

•

—

—

—

Unidade de corte reforçada

•

•

—

—

—

Volante ergonómico

•

•

—

—

—

SISTEMAS DE CORTE
Coletor de relva

•

•

•

•

•

Defletor

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

—

BioClip® operado através do painel de bordo

•

—

—

—

—

Adaptador BioClip®

—

•

( •  )

( •  )

( •  )

Jogo / cárter BioClip®

—

—

—

—

—

= Disponível

( ) = Acessório — = Não disponível

*Emissões sonoras para o ambiente expresso em nível de potência sonora garantido de acordo com a Diretiva 2000 /14 /CE.
O nível de potência sonora garantido inclui variações na produção, bem como variações em relação ao código de ensaio na
ordem de 1-2 dB(A). **Nível de pressão sonora de acordo com as normas ISO 5395 e EN 836. Os dados relativos ao nível
de pressão sonora apresentam uma dispersão estatística típica (desvio-padrão) de 1,2 dB(A). As emissões sonoras e o nível
de pressão sonora podem ser afetados pela unidade de corte utilizada. Os valores declarados dizem respeito a uma máquina
equipada com a unidade de corte mais comum do modelo em questão. Para informações adicionais, queira consultar o manual
de instruções. ***Nível de vibração de acordo com as normas ISO 5395 e EN 836. Os dados relativos ao nível de vibração
apresentam uma dispersão estatística típica de 0,2 m /s² (volante) e 0,8 m /s² (banco). ****Medido em função do raio
interior de viragem.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige
que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos
motores diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo
as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em
matéria de ruído (no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série
poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de
funcionamento, das condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – corta-relvas.
LB 553S

LC 551SP

LC 451S

LC 356 AWD

LC 356VB

LC 356V

LC 353VI

LC 353V

RECOMENDAÇÕES
Trabalhos a tempo inteiro

●●●

●●●

●

Trabalhos a tempo parcial

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Uso ocasional

●●

●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Fabricante do motor

Honda

Kawasaki

Briggs & Stratton

Honda

Honda

Honda

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Designação do motor

GCV160

FJ180KAI

750e DOV Series

GCV160

GCV160

GCV160

675SiS

675EXI

Cilindrada, cm³

160

179

161

160

160

160

163

163

Potência útil no regime de rotações predefinido rpm, kW

2,8 @ 2900

2,9 @ 2800

2,6 @ 2900

2,8 @ 2900

2,8 @ 2900

2,8 @ 2900

2,6 @ 2900

2,6 @ 2900

Volume do depósito de combustível, litros

0,9

1,9

1,0

0,9

0,9

0,9

1,2

1,2

Sistema de tração

Automotriz, 1 velocidade

Automotriz, 1 velocidade

Automotriz, 1 velocidade

AutoWalk™ 2

AutoWalk™ 2

AutoWalk™ 2

AutoWalk™ 2

AutoWalk™ 2

Rodas motrizes

Dianteiras

Traseiras

Traseiras

Todas as rodas

Traseiras

Traseiras

Traseiras

Traseiras

Jantes, material

Alumínio

Alumínio

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Dimensão das rodas, frente / atrás, mm

203 / 203

210 / 210

210 / 210

203 / 203

203 / 203

203 / 203

210 / 210

210 / 210

Velocidade, km /h

4,8

4,1

4,1

4,8

4,8

4,8

5,4

5,4

Material da unidade de corte

Alumínio

Aço

Aço

BioClip®

Recolha / BioClip® / Ejeção lateral

Recolha / BioClip® / Ejeção lateral

Recolha / BioClip® / Ejeção lateral

Largura de corte, cm.

53,0

Alumínio
Recolha /
Ejeção traseira
51,0

Aço

Métodos de corte

Alumínio
Recolha /
Ejeção traseira
51,0

56,0

56,0

56,0

Aço galvanizado
Recolha /
Ejeção traseira
53,0

Aço galvanizado
Recolha /
Ejeção traseira
53,0

Altura de corte, mín – máx, mm

27– 65

26 –74

26 –74

38 –108

32–108

32–108

25 –75

25 –75

Altura de corte, posições

5

6

6

9

9

9

5

5

Tipo de lâmina

Reciclagem das aparas

Recolha das aparas

Crown cut™

Crown cut™

Crown cut™

High Lift

High Lift

Tipo de coletor de relva

—

Tecido com bloqueio de poeiras

Saco flexível ventilado

Saco flexível ventilado

Saco flexível ventilado

Saco rígido ventilado

Saco rígido ventilado

Volume do coletor, litros

—

Recolha das aparas
Tecido com bloqueio
de poeiras
65

65

68

68

68

60

60

Guiador

Antivibratório

Ergonómico

Ergonómico

Ergonómico

Ergonómico

Ergonómico

Comfort

Comfort

Peso, kg

35,0

50,0

40,6

39,5

40,4

37,7

42,0

41,0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
AFTech™

—

—

—

—

—

—

•

•

Conector para mangueira de água

—

—

—

•

•

•

•

•

Guiador ajustável em altura

•

•

•

•

•

•

•

•

Guiador rebatível

—

•

•

•

•

•

•

•

InStart™

—

—

—

—

—

—

•

—

Para-choques de aço inoxidável

—

—

—

—

—

—

•

•

ReadyStart™

—

—

—

—

—

—

—

•

Regulação centralizada da altura de corte

•

•

•

—

—

—

•

•

Rodas com rolamentos de esferas duplos

•

•

•

—

•

•

•

•

Tração integral

—

—

—

•

—

—

—

—

Travão das lâminas de corte (BBC)

—

—

—

—

•

—

—

—

= Disponível

( ) = Acessório — = Não disponível

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes genuínos da
Husqvarna no seu corta-relvas.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade
especialmente desenvolvidos para facilitar
a manutenção do equipamento e permitir um funcionamento e
armazenamento
isento de problemas. Fornecemos também uma gama compreensiva de peças
de substituição. Em caso de dúvida, consulte o manual do proprietário ou um
concessionário Husqvarna.
IMPORTANTE! Antes de iniciar o trabalho, verifique os níveis de óleo e de
lubrificante e ateste se for necessário.

Seleção de peças recomendadas para corta-relvas:
– Lâminas, reciclagem das aparas
– Lâminas standard
– Lâminas, Hi Lift
– Lâminas, recolha das aparas
– Óleo de motor 10 W/30
– Vela de ignição
– Filtros de ar e filtros de óleo
Para informações sobre as peças recomendadas para a sua máquina, consulte
o manual de instruções ou contacte um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores diz
respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – corta-relvas.
LC 348V

LB 348V

LC 247S

LB 155S

LC 153S

LC 140S

LC 140

RECOMENDAÇÕES
Trabalhos a tempo inteiro
Trabalhos a tempo parcial

●●

●●

●

Uso ocasional

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Fabricante do motor

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Designação do motor

650EXI

650EXI

450e

650EXI

625

450e Series

450e Series

Cilindrada, cm³

163

163

125

163

150

125

125

Potência útil no regime de rotações predefinido rpm, kW

2,4 @ 2900

2,4 @ 2900

1,8 @ 2900

2,5 @ 2950

2,3 @ 2950

1,8 @ 3000

1,8 @ 3000

Volume do depósito de combustível, litros

1,2

1,2

0,8

1,5

1,0

0,8

0,8

Sistema de tração

AutoWalk™ 2

AutoWalk™ 2

Automotriz

Automotriz, 1 velocidade

Automotriz, 1 velocidade

Automotriz, 1 velocidade

Manual

Rodas motrizes

Traseiras

Traseiras

Traseiras

Dianteiras

Traseiras

Traseiras

—

Jantes, material

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Dimensão das rodas, frente / atrás, mm

210 / 210

210 / 210

170 / 210

203 / 305

203 / 203

152,4 / 203,2

152,4 / 203,2

Velocidade, km /h

5,4

5,4

4,5

3,5

3,9

4,0

—

Material da unidade de corte

Aço galvanizado
BioClip® /
Ejeção lateral
48,0

Material compósito
Recolha /
Ejeção traseira
47,0

Aço

Aço

BioClip® / Ejeção lateral

Recolha / BioClip® / Ejeção lateral

Largura de corte, cm

Aço galvanizado
Recolha /
Ejeção traseira
48,0

55,0

53,0

Aço
Recolha /
Ejeção traseira
40,0

Aço
Recolha /
Ejeção traseira
40,0

Altura de corte, mín – máx, mm

25 –75

25 –75

20 –75

31– 89

32-95

25-75

25-75

Altura de corte, posições

5

5

6

5

7

10

10

Tipo de lâmina
Tipo de coletor de relva

High Lift

High Lift

Recolha das aparas

Reciclagem das aparas

Recolha das aparas

Recolha das aparas

Recolha das aparas

Saco rígido ventilado

—

Tecido com bloqueio de poeiras

—

Saco flexível

Saco flexível, tampa rígida

Saco flexível, tampa rígida

Volume do coletor, litros

60

—

55

—

62,3

50

50

Guiador

Comfort

Comfort

Ergonómico

Ergonómico

Ergonómico

Ergonómico

Ergonómico

Peso, kg

40,0

36,0

27,8

33,4

36,92

26,5

24,0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Métodos de corte

CARACTERÍSTICAS
AFTech™

•

—

—

—

—

—

—

Conector para mangueira de água

•

•

—

—

—

—

—
•

Guiador ajustável em altura

•

•

•

•

•

•

Guiador rebatível

•

•

•

•

•

•

•

InStart™

—

—

—

—

—

—

—

Para-choques de aço inoxidável

•

•

—

—

—

—

—

ReadyStart™

•

—

—

—

—

—

—

Regulação centralizada da altura de corte

•

•

•

—

—

•

•

Rodas com rolamentos de esferas duplos

•

•

•

—

•

—

—

Tração integral

—

—

—

—

—

—

—

Travão das lâminas de corte (BBC)

—

—

—

—

—

—

—

= Disponível

( ) = Acessório — = Não disponível

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes
genuínos da Husqvarna no seu corta-relvas.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade
especialmente desenvolvidos para manter e alargar a vida útil da sua mais
versátil máquina de jardinagem durante todo o ano. Fornecemos também uma
gama compreensiva de peças de substituição. Em caso de dúvida, consulte
o manual do proprietário ou um concessionário Husqvarna.
IMPORTANTE! Antes de iniciar o trabalho, verifique os níveis de óleo e de
lubrificante e ateste se for necessário.

Seleção de peças recomendadas para corta-relvas:
– Lâminas, reciclagem das aparas
– Lâminas standard
– Lâminas, Hi Lift
– Lâminas, recolha das aparas
– Óleo de motor 10 W/30
– Vela de ignição
– Filtros de ar e filtros de óleo
Para informações sobre as peças recomendadas para a sua máquina, consulte
o manual de instruções ou contacte um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – motocultivadores.
TR 530

TR 430

●●●

●●●

TF 536

TF 434

TF 324

TF 224

RECOMENDAÇÕES
Utilização frequente – terras não lavradas e com vegetação indesejável
Utilização frequente – lavra, cultivo e abertura de regos
Utilização frequente – cultivo simples, remoção de musgo,
aparagem de bermas e taludes
Utilização ocasional – cultivo e abertura de regos

●●

●●

●●●

●●●

●●

●●

●

●

●●●

●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Fabricante do motor

Subaru

Subaru

Subaru

Subaru

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Designação do motor

EX21

EX17

EP17

EP17

750 CR

550 CR

Cilindrada, cm³

211

169

169

169

163

127

Potência útil no regime de rotações predefinido rpm, kW

3,9 @ 3600

3,2 @ 3600

3,7 @ 3400

3,7 @ 3400

3,3 @ 3300

2,3 @ 3150

Volume do depósito de combustível, litros

3,6

3,4

3,4

3,4

3,1

2,0

Tipo de motocultivador

Fresa na parte traseira

Fresa na parte traseira

Fresa frontal

Fresa frontal

Fresa frontal

Fresa frontal

Largura de trabalho, cm

53

43

90

80

60

60

Profundidade de trabalho, cm

18

15

30

30

30

25

Regulação da profundidade de trabalho, posições

7

7

—

—

—

—

Velocidade de rotação, rpm

299

190

120

165

115

157

Transmissão

Cadeia / Manual

Cadeia / Manual

Cadeia / Manual

Cadeia / Manual

Cadeia / Manual

Cadeia / Manual

Velocidades para a frente

1

1

2

2

1

1

Velocidades para trás

1

1

1

1

1

—

Peso, kg

93

90

70

58

54

53

Contrapesos

•

•

—

—

—

—

Fresas contrarrotativas

•

•

—

—

—

—

Guiador ajustável horizontalmente

—

—

•

•

•

•

Guiador ajustável verticalmente

—

—

•

•

•

—

Guiador rebatível

—

—

•

•

•

•

Marcha-atrás

•

•

•

•

•

—

CARACTERÍSTICAS

Pneus Chevron

•

•

—

—

—

—

Protetores de plantas

—

—

•

•

•

•

Regulador da profundidade de trabalho

—

—

•

•

•

•

Resguardo das fresas

—

—

—

•

•

•

Roda de transporte

—

—

•

•

•

•

Rodas motrizes

•

•

—

—

—

—
—

Seletor de velocidades montado no guiador

•

•

•

•

•

Transmissão destacável

—

—

•

•

•

—

Transmissão estanque à água

—

—

•

—

—

—

Arado

—

—

•

•

—

—

Derregador com rodas metálicas

—

—

•

•

•

•

Escarificador de musgo

—

—

—

•

—

—

Pá limpa-neves

—

—

—

•

—

—

Rodas de borracha

—

—

•

•

—

—

ACESSÓRIOS

= Disponível

( ) = Acessório — = Não disponível

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes genuínos da Husqvarna no seu motocultivador.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos para facilitar as operações de serviço
e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento isento de problemas. A Husqvarna recomenda a manutenção regular do
equipamento por técnicos especializados utilizando apenas peças genuínas Husqvarna ou peças recomendadas pela marca. Isso irá
preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso de dúvida, consulte o manual do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Guia de produtos – limpa-neves.
ST 330PT

ST 227P

ST 151

RECOMENDAÇÕES
Utilização frequente – superfícies exigentes

●●●

●

Utilização frequente – superfícies regulares

●

●●●

Utilização ocasional – grandes volumes de neve

●●●

●●

Utilização ocasional – pequenos volumes de neve

●

●●●

●●●

●●●

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tipo de motor

4 tempos Neve

4 tempos Neve

4 tempos Neve

Designação do motor

Husqvarna Premium

Husqvarna Premium

Husqvarna Premium

Cilindrada, cm³

414

254

208

Potência útil no regime de rotações predefinido rpm, kW

9,1 @ 3600

5,6 @ 3600

4,0 @ 3450

Volume do depósito de combustível, litros

3,6

2,7

1,4

Largura de trabalho, cm

76

68

53

Altura da admissão de neve, cm.

58,4

58,4

33,0

Diâmetro do sem-fim de alimentação, cm

35,5

30,5

20,3

Dimensão dos pneus, eixo único, polegadas

Lagartas

15  ×  5,0

8  ×  1,75

Peso, kg

157,8

92,0

49,9

Acelerador

•

•

—

Alimentador sem-fim com rolamentos de esferas

•

•

—

Arranque elétrico

•

•

•

Barra de corte para bancos de neve

•

( •  )

—

Bloqueador de diferencial

—

•

—

Cabos de comando de alta qualidade

•

•

•

Cárter do parafuso sem-fim robusto

•

—

—

CARACTERÍSTICAS

Correntes para neve

—

( •  )

—

Defletor comandado por alavanca

•

•

—

Desentupidor

•

•

—

Direção assistida

•

•

—

Ejetor comandado por alavanca

•

•

•

Extensão do defletor

•

—

—
•

Faróis LED

•

•

Guiador rebatível com libertação rápida

—

—

•

Limpeza em duas fases

•

•

—

Limpeza numa só fase

—

—

•

Parafuso sem-fim robusto

•

—

—

Pegas aquecidas

•

•

—

Pneus X-trac com escultura profunda

—

•

—

Sapatas ajustáveis

•

•

—

Sapatas robustas

•

( •  )

—

Tração por lagartas

•

—

—

Transmissão hidrostática

•

—

—

Turbina de alta velocidade

•

•

—

Variador de velocidade

•

•

—

= Disponível

( ) = Acessório — = Não disponível

Use sempre lubrificantes e peças sobressalentes genuínos da Husqvarna no seu limpa-neves.
Os lubrificantes e as peças Husqvarna são produtos de alta qualidade especialmente desenvolvidos para facilitar as
operações de serviço e manutenção e permitir um funcionamento e armazenamento isento de problemas. A Husqvarna
recomenda a manutenção regular do equipamento por técnicos especializados utilizando apenas peças genuínas
Husqvarna ou peças recomendadas pela marca. Isso irá preservar o rendimento e a vida útil dos produtos. Em caso
de dúvida, consulte o manual do proprietário ou um concessionário Husqvarna.

POTÊNCIA NOMINAL A nova Diretiva Máquinas (2006 /42 /EC) que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 exige que os fabricantes declarem a potência nominal dos motores em quilowatts (kW). A potência nominal atribuída aos motores
diz respeito à potência útil média de um motor de série típico do tipo de motor em questão ensaiado segundo as normas SAE J 1349/ISO 1585 em situações de trabalho normais e em cumprimento das disposições aplicáveis em matéria de ruído
(no regime de rotações especificado, ver o manual do proprietário). Os motores produzidos em série poderão evidenciar um valor diferente. A potência efetiva do motor instalado numa máquina depende do regime de funcionamento, das
condições ambientais e de outras variáveis.
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Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, a Husqvarna reserva-se o direito de modificar e alterar,
sem aviso prévio, a construção, as especificações e o equipamento. Todos os produtos com componentes móveis são
suscetíveis de serem perigosos se forem utilizados indevidamente. Leia sempre o manual de instruções com atenção.
O equipamento e os níveis de desempenho podem variar nos diferentes mercados. Consulte um concessionário
Husqvarna para informações sobre as características do equipamento disponível no seu país. Com respeito ao design
e à utilização do vestuário refletor, verifique cuidadosamente os requisitos legais no seu país. As especificações
técnicas constantes neste catálogo correspondem aos dados atuais na data de impressão. Contudo, esses dados
são susceptíveis de serem alterados durante o processo de desenvolvimento do produto. A Husqvarna não se
responsabiliza por eventuais erros de impressão.
Preços recomendados ao público com IVA incluído. Válidos até 31-12-2016. No caso de alteração da taxa de IVA
durante o ano de 2016, os preços serão modificados automaticamente para o montante correspondente à nova taxa.

