Oleje pro
vynikající výkon

GARANCE ZNAČKY HUSQVARNA

Korunka společnosti Husqvarna na
uzávěru zajišťuje pravost výrobku a to,
že výrobek poskytne ochranu a mazání
motoru, které společnost Husqvarna slibuje.

SPRÁVNÁ TEPLOTA Oleje se vyvíjejí
a neustále testují, aby udržely správnou
teplotu a zajistily potřebné mazání vašeho
motoru.
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Oleje optimalizované
pro špičkový výkon výrobků
Husqvarna
Oleje značky Husqvarna jsou optimalizovány podle
vývoje našich motorů. Můžete se spolehnout na to,
že vám nabídneme dostatečně širokou řadu olejů a
maziv, které budou vhodné pro vaše potřeby. Používáme
směs syntetických a vysoce rafinovaných minerálních
olejů, která společně se speciálně vyvinutými aditivy
zajistí dokonalé mazání, ochranu proti zadření
a čistší motor.

Novinka!

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA XP ® BIO SYNTH
Plně syntetický a biologicky odbouratelný olej pro dvoudobé motory vyvinutý pro náročné použití
při velkém zatížení a vysokých otáčkách motoru. Vhodné pro všechny produkty Husqvarna. Olej XP ®
nabízí ve srovnání s konkurenčními oleji mimořádně kvalitní mazání, nízké výfukové emise, čistší
motor a méně usazenin na pístu a v klikové skříni. Splňuje požadavky podle JASO FD / ISO EGD a test
na sněžný skútr Rotax 253. Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-03. 0,1 l, 578 18 03-03. 4 l, 578 03 71-03.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.

Novinka!
OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA LS +
Polosyntetický olej pro nízké výfukové emise nabízí velmi dobrou ochranu před zadřením pístu,
a to jak v důsledku kvality pohonné směsi, tak usazování karbonu. Složení aditiv je jedno z nejlepších
na trhu a olej zajišťuje nízké výfukové emise. Splňuje požadavky podle JASO FD / ISO EGD a test na
sněžný skútr Rotax 253. Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-02. 0,1 l, 578 18 03-02. 4 l, 578 03 71-02.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA HP
Olej HP značky Husqvarna byl vyvinut pro dobrou mísitelnost s benziny nižší kvality. Pečlivě vybrané
složky se speciálním aditivem udržují motor čistší, s menším množstvím usazenin na pístu a stěnách
válce, ve výfukovém systému i klikové skříni. Splňuje požadavky podle JASO FB / ISO EGB a test na
sněžný skútr Rotax 253. Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-01. Standardní nádoba 1 l, 576 74 17-01.
4 l, 578 03 71-01. 0,1 l, 578 18 03-01.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.

Srovnání
motorových olejů
Testy provedené s řetězovými pilami
Husqvarna ukazují rozdíly mezi referenčním olejem a olejem pro dvoudobé
motory Husqvarna. Porovnání válce
a pístu se provádělo za stejných pod
mínek ale s různým motorovým olejem.
Válce běžely na stejném motorovém bloku.
Test byl proveden na pile Husqvarna
346XP® speciálně vyvinutou laboratorní
metodou při velmi velkém zatížení.
Oleje Husqvarna poskytují lepší ochranu
proti zadření pístu v důsledku kvality
pohonné směsi a usazování karbonu.

Je prokázáno, že oleje
Husqvarna zanechávají
na pístech méně usazenin.
To snižuje riziko poškození
při vysokých teplotách.

Běžné oleje pro dvoudobé
motory zanechávají na
pístech usazeniny, což vede
k poškození při vysokých
teplotách.
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MOTOROVÝ OLEJ HUSQVARNA,
WP 4T 10W-40
Vysoce kvalitní motorový olej pro všechny čtyřdobé
zahradní stroje. Vyvinutý pro snadné startování při
nízkých teplotách. Skvělé promazávání při všech
provozních podmínkách a nízká spotřeba oleje.
Splňuje požadavky norem API SL (CF), ACEA A3
(B3). 0,08 l, 578 18 03-05. 1,4 l, 577 41 97-02.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.

MOTOROVÝ OLEJ
HUSQVARNA, WP 4T SAE 30
Vysoce kvalitní olej pro všechny čtyřdobé sekačky
se čtyřdobým motorem. Skvělá ochrana motoru.
Schválen podle API SG. 0,6 l, 577 41 92-01.
1,4 l, 577 41 97-01. K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.

MOTOROVÝ OLEJ
HUSQVARNA, SAE 10W-50
Plně syntetický motorový olej i pro převodovky.
který byl vyvinut speciálně na převodovky
strojů Husqvarna s náhonem na všechna kola.
Mimořádně teplotně stabilní olej pro chladné
i teplé prostředí. Splňuje normy API SM,
ACEA A3 / B4, API GL-1&4.
4 litry. 578 03 71-04
K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.

OLEJ NA VZDUCHOVÉ
FILTRY HUSQVARNA
Biologicky odbouratelný.
Účinně lapá částečky ve filtru,
přičemž udržuje motor čistší
a snižuje opotřebení. Omy
vatelný mýdlem a vodou.
1 litr. 531 00 92-48

OLEJ PRO ŘEZACÍ ČÁSTI PIL HUSQVARNA VEGOIL
Olej na rostlinné bázi, který byl speciálně vyvinut za účelem vysoce efektivního
mazání šetrného k životnímu prostředí. Biologicky rozložitelný a ekonomický
– je zapotřebí až o 40 % méně oleje než je běžné u ostatních olejů. Rozpustný
v běžných čisticích prostředcích.
1 l, 544 04 51-01. 5 l, 531 00 75-78. 20 l, 531 00 75-77.
200 l, 531 0075-79. 1 000 l, 531 00 80-42.

VÍCEÚČELOVÉ
MAZIVO HUSQVARNA
K všeobecnému mazání.
225 g. 502 51 27-01

MAZIVO
HUSQVARNA ECO
Na kuželové převody křovino
řezů. Osvědčené mazivo, které
maže převody a pohlcuje axiální
síly. Kompatibilní s životním
prostředím. Biologicky rozloži
telné. 100 g. 503 97 64-01

Poskytněte svému vybavení ochranu, kterou si zaslouží
Tašky vyrobené z odolných materiálů ochrání vaše vybavení, které v nich budete snadno přenášet.

TAŠKA
Prostorná taška ideální k zabalení
veškerého ochranného vybavení.
Tvrdé a pevné dno, úchyty na obou
stranách, boční kapsy a řemeny
k přenášení. 105 litrů. 576 85 95-01

TAŠKA NA ŘETĚZOVOU PILU
Speciální kapsy na pilníky na řetě
zovou pilu. Kapsa z tkaniny Velcro
k připevnění z vnějšku. Vhodné pro
všechny řetězové pily.
48 litrů. 576 85 91-01
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TAŠKA NA KOLEČKÁCH
Zasouvací úchyty. Tvrdé a pevné
dno s kolečky. Boční kapsy. Úchyty
na bocích a řemeny k přenášení.
105 litrů. 576 85 90-01

BATOH
Tvrdé a pevné dno a vnitřní kapsy. Otvory
pro sluchátka a mp3 přehrávač. Protidešťový
kryt. Pohodlné ramenní popruhy.
29 litrů. 576 85 92-01

Odolné kanystry pro snadné plnění
Naše dlouholeté zkušenosti ze spolupráce s profesionálními zákazníky z lesnictví nám umožnily vyvinout řadu
kanystrů a příslušenství. Praktické a robustní kanystry jsou schváleny podle doporučení UN.

KANYSTR HUSQVARNA COMBI
Kanystr Combi má jedinečný design a obsah 6 litrů benzínu a 2,5 litru oleje. Účinná ochrana proti
přeplnění. Kanystry mohou být od sebe odděleny a vzniklý prostor mezi nimi lze využít pro umístění
pilníků a jiných nástrojů. Schváleno podle doporučených předpisů OSN.
505 69 80-00

KANYSTR NA BENZIN
HUSQVARNA, ORANŽOVÝ
Kanystr s účinnou ochranou proti
přeplnění. Jakmile se palivová nádrž
naplní, plnicí hubice se automaticky
uzavře. Schváleno podle doporučených
předpisů OSN.
6 litrů. 505 69 80-01

Informace na štítku umožňují, aby uživatelé
bez problémů zvládli práci s těmito speciálně
konstruovanými kanystry.

Jakmile se palivová nádrž naplní, plnicí hubice
se automaticky uzavře a kanystr je možno bez
ukápnutí odejmout.

NÁHRADNÍ DÍLY – KANYSTRY
Souprava šetrná k životnímu prostředí obsahující držák kanystru na olej, hubici na doplňování paliva,
hubici na doplňování oleje, uzávěr, kanystr na olej a adaptér
Palivový uzávěr pro kanystr na benzin Husqvarna

KANYSTR NA BENZIN
HUSQVARNA, ZELENÝ
Speciálně upravený pro sekačky na
trávu a automobily s katalyzátorem.
Schváleno podle doporučených předpisů
OSN. 6 litrů. 505 69 80-40. Palivová
hadice pro zelený kanystr na benzin.
505 69 80-41

Mezeru mezi kanystry lze použít jako držák
různých nástrojů, například nářadí, atd.

ČÍSLO VÝROBKU

505 69 80-60
505 69 80-02

Olejová hubice pro kanystr na olej a kanystr Combi Husqvarna

505 69 80-03

Adaptér palivové hadice k připevnění na jednoúčelový kanystr s objemem 5 l

505 69 80-19

Víčko s přídržným páskem

505 69 80-11

Držák k připevnění kanystru na olej k pětilitrovému kanystru na palivo

505 69 80-50

Držák kotoučů na kanystr s přípojkami na 3 – 4 kotouče

505 69 80-23

Klíč na kotouče

505 69 80-24
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Praktické nástroje mohou
mít zásadní význam

KVALITNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Veškeré

příslušenství se vyrábí z kvalitních materiálů a s důrazem na detail. Cílem je zajištění vaší bezpečnosti a účinné práce.

Nástroje a nářadí pro
ještě lepší výsledek práce
Být přední světový dodavatel výrobků pro les a zahradu
neznamená, že zapomeneme na nejmenší nástroje a přís
lušenství, které jsou potřeba k dokončení práce. Jejich
význam může být velký – každý pracovní nástroj v naší
nabídce seker, nožů, zdvihacích háků, kácecích lopatek
a dalších věcí byl pečlivě vybrán a zajistí dokonalý
výsledek práce.

LÉKÁRNIČKA Je důležité, abyste byli

dobře připraveni pro případ úrazu. Neza
pomeňte si sebou vždy vzít lékárničku.
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Novinka!

MĚŘICÍ PÁSMO
Snadno použitelné, lehké pásmo ideální k měření stromů
a kmenů. Nastavení lze provést bez nářadí. Stupnice na obou
stranách. Robustní s hliníkovým krytem. 20 m, 505 69 73-20.
15 m, 505 69 73-16. 15 m s háčkem, 50569 73-15.
Pouzdro, 505 69 75-00.

MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ
Nové, ostřejší a vylepšené kleště
s broušenými hranami. Robustnost a
lepší ochrana proti korozy zajišťují
speciální tvrzená ocel s povrchovou
úpravou. Rukojeť s ergonomickými
designem pro lepší uchopení.
Rozevření 20 cm (574 38 75-01)
a 30 cm (574 38 76-01).

ZATLOUKACÍ LOPATKA
Odolná a robustní zatloukací lopatka.
Rukojeť má optimalizované uchopení
a přední zuby zajišťují lepší uchopení
lepší fixaci do dřeva. Zatloukací
patka minimalizuje přenášení vibrací
do rukou při práci s klínem.
47 cm, 574 38 71-01.

NOŽNÍ PŘETLAČNÁ
LOPATKA, VIKTOR
Teleskopická nožní přetlačná
lopatka. Lze ji přenášet v
pouzdru za opaskem.
46 cm, 504 98 16-92.
Pouzdro, 505 69 32-92.

OPASEK NA NÁŘADÍ
Opasek na nářadí se dvěma pouzdry, zdvihacím
hákem, zvedacími kleštěmi, pouzdrem na nářadí
měřicím pásmem o délce 15 m. Opasek na
nářadí je mimořádně široký, aby poskytoval
dodatečnou oporu zádům. 505 69 90-15
Pouzdro Combi z LD polyetylenu, 505 69 16-06
Pouzdro Combi, kůže, 505 69 16-05
Pouzdro Combi s kapsou na klín, 579 21 71-01

OPASKY
PVC, 505 69 00-00. Kůže, 505 69 00-01.

ZVEDACÍ HÁK
Prodloužený hák pro delší, větší průměry
za účelem lepšího uchopení při práci. Nová,
vylepšená komfortní rukojeť. Robustnost
a lepší ochrana proti korozy zajišťují speciální
tvrzená ocel s povrchovou úpravou. Se stupnicí
pro měření vnějších průměrů kulatiny.
574 38 74-01

PŘETLAČNÁ
LOPATKA S OBRACÁKEM
Celokované provedení s rukojetí z umělé
hmoty, záchytnou patkou a obracákem.
80 cm, 505 69 43-01. Obracák, 505 69 43-02.

DLOUHÁ
PŘETLAČNÁ LOPATKA
Kované spodní části pro mimo
řádnou pevnost. Přední zuby
zajišťují lepší fixaci do dřeva.
Dlouhá rukojeť umožňuje ucho
pení oběma rukama. Výčnělek
na konci brání sklouznutí nohy.
Délka 130 cm, 574 38 72-01.
Obracák, 574 38 73-01.
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LÉKÁRNIČKA
Obsahuje tlakový obvaz, 9 náplastí různých rozměrů, 2 tampóny do
rány , 1 zrcátko, 1 vatový tampón. 504 09 53-01

POPRUH NA
OTÁČENÍ STROMŮ
K přesunování / otáčení zaseknutých
stromů a jako přenosný popruh na
kanystry. 505 69 80-20

LOUPÁK NA KŮRU
Loupák o délce 115 cm
a šířce 12 cm,
575 57 23-01.
MAČETA
Se speciální čepelí z tvrzené ocele a dřevěnou
rukojetí vyrobenou z bílého ořechu. Čepel se
dodává s plastovým chráničem ostří. Vhodné
k prořezávání křoví a odvětvování stromů.
Celková délka 60 cm (rukojeť 31 cm).
575 57 22-01.

PRŮMĚRKA
S tabulkou objemů kmenů, stupnicemi
v centimetrech na obou stranách.
36 cm, 505 69 47-30, 46 cm, 505 69 47-46.
Pouzdro, 505 69 32-04.

MAČETOVÁ SEKERA
S topůrkem z ořechovce a oboustranným
ostřím, který lze sklopit a vyměnit,
579 00 06-01.
Náhradní kotouč 579 00 40-01.

ROVNÁ PROŘEZÁVACÍ PILA S POUZDREM 240 / 300
Zahrnuje praktické pouzdro, které si můžete zavěsit za opasek.
K dostání ve dvou velikostech: 24 cm (510 19 21-03) a 30 cm
(510 19 21-04).
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DŘEVORUBECKÝ KLÍN
ZE SLITINY HOŘČÍKU
Pro správné nasměrování pádu stromu,
12 cm, 505 69 47-00.

HLINÍKOVÝ DŘEVORUBECKÝ KLÍN
Pro správné nasměrování pádu stromu.
S možností přebroušení.
500 g 22 cm, 576 92 99-01.
800 g 26 cm, 576 92 99-02.

SKLÁDACÍ PROŘEZÁVACÍ PILA 180 / 220
Lehká prořezávací pila s ergonomickou rukojetí. S pojistkou
skládací čepele. K dostání ve 2 velikostech: 18 cm (510 19 21-01)
a 22 cm 510 19 21-02.
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DŘEVORUBECKÉ KLÍNY
Vyrobeny z ABS plastu odolného proti silným
úderům. Pro správné nasměrování pádu stromu,
14 cm, 505 69 47-02, 20 cm, 505 69 47-03,
25 cm, 505 69 47-04.

ŠTÍPACÍ KLÍN
Spirálový / kroucený klín ke štípání polen,
který se používá s kladivem nebo přetloukací
sekerou. 577 25 92-01

VYVĚTVOVACÍ PILA
Zakřivená čepel s hákem na konci a čepelí k useknutí
kůry zabraňující rozštípnutí. 33.3 cm. K dispozici s čepelí
na kůru (505 69 45-66) nebo bez ní (505 69 45-76).

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ
PRO VYVĚTVOVACÍ PILU
2,5 – 5 metrů. Délka se dá snadno
nastavit. 502 42 73-01

ZNAČKOVACÍ BARVA,
AEROSOL
Aerosol, asi 400 ml.
505 69 84-00, oranžová.
505 69 84-01, červená.
505 69 84-02, modrá.
505 69 84-03, žlutá.
505 69 84-04, bílá.
505 69 84-10,
fluorescenční oranžová.

Sekery Husqvarna
– skutečná mistrovská práce
Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum seker pro různé
typy práce. Kováno ve Švédsku ze švédské ocele na sekery v trvale
vysoké kvalitě. Při dobré údržbě vám bude sekera sloužit dlouhá
léta. Neskladujte sekeru v teple, protože by se rukojeť mohla
smrštit. Před nasazením pouzdra vždy sekeru zbavte nečistot
a vlhkosti. Jestliže nebudete sekeru delší dobu používat, aplikujte
mazivo, abyste zabránili rezivění.

UNIVERZÁLNÍ LESNICKÁ SEKERA
Ke kácení menších stromů a odvětvování polen.
65 cm, 576 92 62-01. Náhradní topůrko 576 92 62-02.

KEMPINGOVÁ SEKERA
Malá sekera s využitím při turistice a kempování.
37,5 cm, 576 92 63-01. Náhradní topůrko 576 92 63-02.
OZNAČOVACÍ PÁSKA
100 % viskózní, biologicky rozložitelná.
Dvoubarevná, šířka 25 mm a délka asi 70 m.
Jednobarevná, šířka 20 mm a délka asi 75 m.
Oranžová 574 28 77-00, červená 574 28 77-01,
modrá 574 28 77-02, žlutá 574 28 77-03,
bílá 574 28 77-04, červená / bílá 574 28 77-05,
oranžová / žlutá 574 28 77-06, modrá / bílá
574 28 77-07.

KŘÍDY
Křída 11 mm, 12 ks,
505 69 46-02. Držák křídy
505 69 46-00. Vnitřní
pouzdro 505 69 46-01.

TESAŘSKÁ SEKERA
Pro práci se dřevem s tvarováním v hlavě u topůrka.
50 cm, 576 92 65-01. Náhradní topůrko 576 92 68-02.

SEKYRKA
Na menší palivové dřevo a k práci na zahradě.
37,5 cm, 576 92 64-01.

Ostření seker
Vypouklý profil k odvětvování, kácení a štípání.
PŘETLOUKACÍ SEKERA
Ke štípání polen a velkých kusů dřeva, lze ji použít
také jako kladivo. 80 cm, 576 92 66-01. Náhradní topůrko
576 92 66-02.

Rovný profil pro tesání.

Jestliže je sekera vybroušená od špičky pod
úhlem, je práce s ní nebezpečná, protože může
snadněji sklouznout.

Konkávní profil představuje vysoké riziko
poškození sekery.

ŠTÍPACÍ SEKERA
Ke štípání silnějších kusů dřeva a palivového dřeva.
75 cm, 576 92 67-01. Náhradní topůrko 576 92 67-02.

MALÁ ŠTÍPACÍ SEKERA
K základnímu štípání palivového dříví.
50 cm, 576 92 68-01.
Náhradní topůrko, 576 92 68-02.

NÁSTROJE A NÁŘ ADÍ

229

