Stříhejte vždy
s prvotřídními výsledky
Živý plot vyžaduje čas a péči, aby zůstal zdravý a pěkný. Různé živé ploty
potřebují různé typy nástrojů. Při nákupu plotostřihu je navíc důležité myslet
i na okolí. Všechny plotostřihy Husqvarna jsou výkonné, přesné a účinné,
avšak různé modely jsou vhodné pro různé potřeby. Pomůžeme vám najít
správný plotostřih pro vás a vaše okolí.
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OBJEVTE NOVÝ ROZMĚR VE VÝVOJI PLOTOSTŘIHŮ

Funkce snadného
startování Smart Start
Motor s nízkou hlučností
Ostré stříhací nože

Systém Low Vib
Nastavitelná zadní rukojeť
Automatické vrácení vypínače
do polohy zapnuto

NASTAVITELNÁ
STŘÍHACÍ LIŠTA
Některé plotostřihy Husqvarna jsou vybaveny
nastavitelnými stříhacími lištami pro větší
všestrannost, komfort a menší námahu.

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Všechny modely jsou konstruovány tak,
aby měly nízké vibrace a zajistily vám tak
více pohodlí při práci.

Všechny součástky plotostřihů Husqvarna se
vyrábějí z nejlepších materiálů a procházejí
důkladnou kontrolou. Proto můžeme garantovat dlouhou životnost a odolnost všech
našich výrobků.

Uvedené funkce nejsou součástí všech modelů. Další informace naleznete v tabulce s technickými údaji.

66

PLOTOSTŘIHY

Ostré stříhací nože
Úhlově nastavitelná
stříhací hlava

Ovládání stříhací lišty na dálku
Automatické vrácení vypínače
do polohy zapnuto

Pohodlné rukojeti

Funkce snadného
startování Smart Start

FUNKCE SMART START

TICHÝ CHOD

Motor X-TORQ

Motor a startér byly navrženy tak, aby stroj
nastartoval rychle a při minimální námaze.
Můžete tak rychleji začít pracovat.

Díky technologii motoru s nízkou hlučností
a speciální konstrukci jsou naše plotostřihy
tiché a snadno se používají. To je důležité pro
každého, kdo bude s plotostřihem pracovat
v rezidenčních oblastech.

Technologie motoru X-Torq snižuje škodlivé
emise až o 75 % a spotřebu paliva až o 20 %.
Vaše práce bude pohodlnější a hospodárnější.
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Pohodlné stříhání
s velkým dosahem

DLOUHÝ DOSAH Střihací lišty
jsou konstruovány pro dlouhý dosah při
zachování ergonomie práce.

Profesionální plotostřihy
s vynikající ergonomií
Jestliže potřebujete dosáhnout na obtížně dostupná
místa bez ztráty výkonu, je dobrou volbou plotostřih
na tyči s nastavitelnou střihací lištou. Tyto plotostřihy
nabízejí profesionální výkon a vynikající ergonomii.
Jsou flexibilní, snadno se startují a hodí se jak pro
vysoké, tak nízké živé ploty. Snadno se skladují a
přepravují díky možnosti sklopit stříhací lištu dozadu.

STŘIHACÍ LIŠTA S OVLÁDÁNÍM
NA DÁLKU Střihací lištu snadno na-

stavíte a tím zvýšíte komfort při práci.
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Kompletní přehled výrobků naleznete na stranách 74 –75.

Čím se řídit při nákupu plotostřihu
Začněte velikostí, tvarem živého plotu a tím, k čemu budete především plotostřih používat.
V případě velmi vysokého nebo obtížně přístupného živého plotu oceníte dosah, který nabízí
plotostřih na tyči. V případě širokého plotu můžete vyzkoušet jednostranný plotostřih s extra
dlouhou střihací lištou. Chcete-li svůj plot tvarovat, bude pro vás ideální volbou oboustranný
plotostřih s naklápěcí zadní rukojetí.

Jednostranné plotostřihy – výkonný motor a mimořádně
dlouhá stříhací lišta. Ideální pro široké a rozsáhlé živé ploty.

Oboustranné plotostřihy – pružnost a účinnost s oboustrannými
noži. Ideální k tvarování živých plotů.

Plotostřihy na tyči – nastavitelná stříhací lišta s ovládáním na
dálku. Ideální pro vysoké živé ploty.

HUSQVARNA 327HE4X

HUSQVARNA 327HE3X

HUSQVARNA 327HDA65X

HUSQVARNA 325HD75X

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kW, délka stříhací lišty 55 cm,
délka 234 cm, hmotnost 6,6 kg. Smart Start, automatické vrácení
vypínače do polohy zapnuto, ovládání na dálku, úhlově nastavitelná
stříhací hlava, přepravní režim a zadní chránič proti nárazům.
Nedodává se do České republiky.

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kW, délka střihací lišty 65 cm, délka
157 cm, hmotnost 6,2 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače
do polohy zapnuto a nastavitelná střihací lišta.
Nedodává se do České republiky.

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kW, délka střihací lišty 55 cm,
délka 174 cm, hmotnost 6,5 kg. Smart Start, automatické vrácení
vypínače do polohy zapnuto, ovládání na dálku, úhlově nastavitelná
stříhací hlava.

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,7 kW, délka střihací lišty 73,5 cm,
hmotnost 5,9 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do
polohy zapnuto, systém Low Vib a nastavitelná střihací lišta.

www.husqvarna.cz

Získejte další informace o
našich výrobcích a navštivte
nejbližšího autorizovaného
prodejce.

HUSQVARNA 325HD60X

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,7 kW, délka střihací lišty 60 cm,
hmotnost 5,6 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do
polohy zapnuto, systém Low Vib a nastavitelná střihací lišta.
Nedodává se do České republiky.
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Výkonný motor s
dlouhou životností

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Prodlužuje životnost. Plotostřihy jsou tak
vhodné pro náročnou práci.

Všestranné robustní
plotostřihy s výkonnými
motory
Tyto robustní plotostřihy zvládnou práci i v těch nejobtížnějších a nejnáročnějších podmínkách. Motor X-Torq
poskytuje maximální výkon při snížené spotřebě paliva,
takže můžete pracovat naplno delší dobu. Vybrané
modely se dodávají s nastavitelnými zadními rukojeťmi,
které usnadňují stříhání stran a horních částí plotů.

X-TORQ Redukuje výfukové emise až o

75 % a snižuje spotřebu paliva až o 20 %.
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Kompletní přehled výrobků naleznete na stranách 74 –75.

HUSQVARNA 226HD75S

HUSQVARNA 226HD60S

HUSQVARNA 226HS99S

HUSQVARNA 226HS75S

Objem válce 23,6 cm³, výkon 0,85 kW, délka střihací lišty 75 cm,
hmotnost 5,9 kg. Samostatný startér, motor X-Torq a nastavitelná
zadní rukojeť.

Objem válce 23,6 cm³, výkon 0,85 kW, délka střihací lišty 108 cm,
hmotnost 6,0 kg. Samostatný startér a motor X-Torq.
Nedodává se do České republiky.

Objem válce 23,6 cm³, výkon 0,85 kW, délka střihací lišty 60 cm,
hmotnost 5,7 kg. Samostatný startér, motor X-Torq a nastavitelná
zadní rukojeť.
Nedodává se do České republiky.

Objem válce 23,6 cm³, výkon 0,85 kW, délka střihací lišty 75 cm,
hmotnost 5,8 kg. Samostatný startér a motor X-Torq.
Nedodává se do České republiky.
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Tichý a bezproblémový
provoz

TICHÝ CHOD Plotostřihy jsou
konstruovány speciálně pro velmi tichý
chod. Minimálně tak ruší okolí.

Důmyslné plotostřihy s tichým
chodem, nízkými vibracemi
a větším komfortem
Tyto lehké, flexibilní a tiché plotostřihy jsou dokonalou
volbou, jestliže žijete v rezidenčních oblastech. Jejich
motory jsou konstruovány tak, aby vytvářely nízké
vibrace, produkovaly nižší emise a přitom si zachovaly
výkon. Umožní vám tak pracovat ještě pohodlněji.
Všechny modely jsou vybaveny systémem Smart Start,
takže motor se startuje rychle s minimální námahou.

SMART START Motor je konstruován
pro rychlé startování s minimální
námahou.
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Kompletní přehled výrobků naleznete na stranách 74 –75.

Příslušenství Husqvarna pro vaši bezpečnost
Při práci s plotostřihem byste měli vždy nosit rukavice, chrániče sluchu a ochranné brýle. Náš sortiment
ochranného oblečení a příslušenství je rozsáhlý, zde uvádíme několik doporučení.

Nabízíme rozsáhlý sortiment rukavic, které
jsou všechny vyrobeny z kůže a určeny pro
univerzální použití, od práce s řetězovými
pilami až k práci na zahradě.

Široká nabídka ochranných brýlí zajišťuje
bezpečí vašeho zraku.

Kvalitní chrániče sluchu jsou při práci
důležité. Nabízíme vše od základních
modelů až po varianty s FM rádiem.

Jaký druh paliva
bych měl/a použít?
Plotostřihy Husqvarna by měly vždy pracovat na směs benzinu
a vysoce kvalitního oleje pro dvoudobé motory. Použijete-li olej pro
dvoudobé motory Husqvarna, který je optimalizován, postačí 2 %
směs. Společnost Husqvarna rovněž nabízí palivo připravené
Další informace
k použití. Požádejte o radu svého prodejce.
naleznete na straně 176

HUSQVARNA 122HD60

Objem válce 21,7 cm³, výkon 0,6 kW, délka střihací lišty 60 cm,
hmotnost 4,9 kg . Smart start, automatické vrácení vypínače do
polohy zapnuto, motor s nízkou hlučností, systém Low Vib
a nastavitelná zadní rukojeť.

HUSQVARNA 122HD45

Objem válce 21,7 cm³, výkon 0,6 kW, délka střihací lišty 45 cm,
hmotnost 4,6 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do
polohy zapnuto, motor s nízkou hlučností a systém Low Vib.
Nedodává se do České republiky.
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PŘEHLED VÝROBKŮ – PLOTOSTŘIHY

327HE3X
Tabulka doporučení
Vysoké / středně vysoké / nízké živé ploty

/●/●

Široké živé ploty

●●●

Tvarování živých plotů

●●●

technické vlastnosti
Zdvihový objem válce, cm³

24,5

Výstupní výkon, kW *

0,9

Hladina hluku působící na uši obsluhy, dB(A) **

94

Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA dB(A)

107

Ekvivalentní hladina vibrací (a hv , eq) přední / zadní rukojeť, m /s² ***

4/4

Délka střihací lišty, cm

55

Délka, cm

174

Hmotnost, kg

6,5

Vlastnosti
Funkce snadného startování Smart Start
Samostatný startér
Automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto
Palivová pumpička
Motor s nízkou hlučností

•
―
•
•
―

Motor X-Torq

―

Systém Low Vib

―

Nastavitelná zadní rukojeť

―

Pohodlné rukojeti

•

Dálkový ovladač stříhací lišty

•

Nastavitelná střihací lišta

•

= K dispozici ― = Nedostupné ** Ekvivalentní hladina hluku podle ISO 22868 se počítá jako časově vážená energie na hladiny hluku v různých provozních stavech. Typickou odchylkou ekvivalentní
hladiny hlukového zatížení je standardní odchylka ve výši 1 dB(A). *** Ekvivalentní hladina vibrací podle ISO 22867 se počítá jako časově vážená energie na hladiny vibrací v různých provozních stavech.
Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou odchylku (standardní odchylka) 1 m / s². Slovníček funkcí naleznete na straně 230.
*JMENOVITÝ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006 / 42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý
výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot. / min.) pro model motoru měřený podle standardu
SAE J1349/ISO 1585. Sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou odlišovat. Vlastní výstupní výkon motoru instalovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách
prostředí a dalších proměnných.
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325HD75X

/●/

226HD75S

/●/

122HD60

/●/

●●

●●

●●

●

●●●

●●●

24,5

23,6

21,7

0,7

0,85

0,6

99
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109

104

101

2,8 / 2,8

2,5 / 2,1

4,1 / 3,6
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75

60

―

―

―

5,9
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―

•

―

•

―

•

―

•

•

•

•

―

―

•

―

•

―

•

―

•

•

•

•
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―

―
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