CAMPAMENT
D’HIVERN
®
AUTOMOWER _
BON MANTENIMENT
MILLOR RENDIMENT

TARDOR
HUSQVARNA

Visiteu la nostra web i podreu trobar TOTS els COMPLEMENTS necessaris per poder
consentir el vostre robot tallagespa tal com es mereix.

Distribuidor Oﬁcial

www.husqvarna.es
Visiteu la nostra botiga en línea todohusqvarna.com
Per a més informació:
902 102 611 I callcenter@internaco.com

Patrocinador oﬁcial

NÎMES - MADRID
DEL 19 AGOST Al 10 DE SETEMBRE

Oferta vàlida ﬁns al 31/01/18. Preus amb IVA. Oferta vàlida excepte errors tipogràﬁcs.

Actualització del software
Revisió dels elements de seguretat
Revisió dels segellaments i aïllament
Revisió de la bateria i càrrega hivernal
Canvi de ganivetes
Neteja interior i exterior
Servei d’emmagatzematge hivernal
Revisió de l’estació càrrega

Oferta vàlida ﬁns al 31/01/18. Preus amb IVA. Oferta vàlida excepte errors tipogràﬁcs.

EL PLA DE MANTENIMENT INCLOU:

2017
UNA HUSQVARNA
DES DE

199 €

DESCOMPTES
DE FINS A

250 €

NOVA CADENA
HUSQVARNA
X-CUT

ELEMENTS DE
PROTECCIÓ
PER A QUALSEVOL
TIPUS DE CLIENT

22970€€

TREBALL MENYS FATIGÓS
I MAJOR RENDIMENT

Oferta

AHORRA

299 €

HUSQVARNA 120i
Máxima simplicidad, practicidad y
ligereza. Mínimo consumo.

4,2 Kg - 40,9 cm³ - 1,6 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
X-Torq® (parell motor optimitzat)
Low Vib®(amortiment de vibracions)

499100€€ Oferta

HUSQVARNA 440 II

HUSQVARNA 450 II

Màquina robusta i potent, però al mateix temps
fàcil d’engegar i de manejar.

Motoserra polivalent dissenyada amb
característiques professionals.

ESTALVIEU

KIT 120i

4,7 Kg - 38,2 cm³ - 1,4 kW
X-Torq® (parell motor optimitzat)
Air Injection™ (injecció per aire)
Low Vib® (amortiment de vibracions)

269 €

Oferta

P.V.P. ABANS: 269,00 €

299 €

ESTALVIEU 70 €

P.V.P. ABANS: 329,00 €

P.V.P. ABANS: 369,00 €

Motoserra lleugera i eﬁcaç per a particulars. Fàcil
d’engegar i de manejar.

¡
¡
¡
¡

4,4 Kg - 40,9 cm³ - 1,4 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
Low Vib®(amortiment de vibracions)
X-Torq® (parell motor optimitzat)

ESTALVIEU 100 €
P.V.P. ABANS: 499,00 €

ESTALVIEU 60 €

HUSQVARNA 135

399 €

ESTALVIEU 70 €

Oferta

HUSQVARNA 135TB
La motoserra més segura del món gràcies a la
seva exclusiva tecnologia TrioBrake™.

¡
¡
¡
¡

4,8 Kg - 40,9 cm³ - 1,4 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
Low Vib®(amortiment de vibracions)
X-Torq® (parell motor optimitzat)

ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 599,00 €

5,9 Kg - 55,5 cm³ - 2,6 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
X-Torq® (parell motor optimitzat)
Low Vib®(amortiment de vibracions)

¡
¡
¡
¡

599150€€

Motoserra robusta, potent i versàtil,
dissenyada per a les tasques més exigents.

699200€€

Oferta

AHORRA

Oferta

AHORRA

P.V.P. ABANS: 899,00 €

P.V.P. ABANS: 749,00 €

Oferta

Husqvarna 120i
+ Bateria BLi20
+ Carregador QC80

199 €

Motoserra multiusos, fàcil de manejar i amb un
manteniment senzill, orientada a usuaris exigents.

399100€€ Oferta
P.V.P. ABANS: 499,00 €

¡
¡
¡
¡

HUSQVARNA 455 RANCHER

HUSQVARNA 435 II

¡ 3,0 Kg
¡ Velocitat de cadena d’11,5 m/s.
¡ Funció savE™ per a una màxima
autonomia.

HUSQVARNA 236 II

P.V.P. ABANS: 649,00 €

P.V.P. ABANS: 399,00 €

¡
¡
¡
¡

Oferta

ESTALVIEU 150 €

ESTALVIEU 100 €

P.V.P. ABANS: 299,00 €

Ideal per a feines de poda i tasques de tall lleugeres.
Fàcil d’engegar, d’utilitzar i sense manteniment. Està
equipada amb un potent motor X-Torq i presenta un
disseny ergonòmic.

Oferta

499 €

Oferta

¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

4,5 Kg - 40,9 cm³ - 1,8 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
X-Torq® (parell motor optimitzat)
Low Vib®(amortiment de vibracions)

4,9 Kg - 50,2 cm³ - 2,4 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
X-Torq® (parell motor optimitzat)
Low Vib®(amortiment de vibracions)

460 RANCHER

HUSQVARNA 365

Sólida y robusta. Diseñada para trabajo
intensivo y en condiciones difíciles.

¡
¡
¡
¡

Motosierra profesional muy versátil, diseñada
para las tareas más pesadas.

5,8 Kg - 60,3 cm³ - 2,7 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
X-Torq® (parell motor optimitzat)
Low Vib®(amortiment de vibracions)

¡
¡
¡
¡

6,4 Kg - 70,7 cm³ - 3,6 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
X-Torq® (parell motor optimitzat)
Low Vib®(amortiment de vibracions)

PER A ÚS OCASIONAL

PER A ÚS FREQÜENT

PER A ÚS PROFESSIONAL INTENSIU

Qualitat de tall excel·lent, maneig senzill, mínim manteniment i
seguretat… aquestes són les característiques que més requereix un
usuari exigent. La nostra gamma de motoserres per a ús ocasional
incorpora, a més, nombroses característiques pròpies d’eines
professionals que us permetran treballar amb major facilitat i
comoditat. Són ideals per a tasques de tall lleugeres, com talar arbres
petits i tallar llenya.

Les nostres eines per a ús freqüent, són potents i robustes, però fàcils de
manejar i amb un manteniment senzill. Gràcies a les característiques
avançades, aquestes màquines son les adequades per realitzar tasques
diverses com podar,desbrancar, talar, tallar llenya, etc. Són els models
adequats per a propietaris de ﬁnques, agricultors, ramaders i altres
usuaris que requereixen un ús freqüent de les seves màquines.

Per a aquells usuaris amb grans exigències i que requereixen un ús
professional intensiu, disposem d’una gamma de motoserres duradores i
ﬁables dissenyades en estreta col·laboració amb professionals forestals.
Les característiques avançades ens proporcionen potència, rendiment,
ergonomia… i fan que les eines siguin adequades per a un treball intens,
però amb baixes vibracions, menys fatiga i un nivell de seguretat elevat.

ÚS RESIDENCIAL I SEMIPROFESSIONAL
Motoserres pràctiques, fàcils d’engegar, de fàcil maneig i manteniment i, sobretot,
molt segures. Així són els nostres models orientats a l’ús residencial.
Robustesa, resistència, durabilitat i versatilitat, són les característiques que
deﬁneixen la nostra gamma de motoserres per a un ús intensiu en condicions exigents.

Oferta

Oferta

Oferta

HUSQVARNA T435

HUSQVARNA T425

HUSQVARNA 439

Motoserra per podar arbres. Lleugera, potent i
amb un equilibrada.

Motoserra per a arboricultura compacta i àgil,
dotada d’un motor resistent per a un ús intensiu.

Lleugera, compacta, pràctica i versàtil per a
tot tipus de tasques.

¡ 3,0 Kg
¡ 25,4 cm³ - 0,96 kW

¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

3,4 Kg
35,2 cm³ - 1,5 kW
Low Vib®
X-Torq®

39950€€
ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 449,00 €

PODA LLEUGERA

44950€€
ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 499,00 €

3,9 Kg
35,2 cm³ - 1,5 kW
Low Vib®
X-Torq®

PODA INTENSIVA

399 €

ESTALVIEU 120 €
P.V.P. ABANS: 519,00 €

599 €

Oferta

ESTALVIEU 200 €
P.V.P. ABANS: 799,00 €

HUSQVARNA 550XP
Model innovador, amb característiques
tecnològiques exclusives que garanteixen
als professionals un rendiment màxim.

699200€€

799 €

Oferta

ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 899,00 €

¡
¡
¡
¡
¡

4,9 Kg - 50,1 cm³ - 2,5 kW
AutoTune™ (posada a punt automàtica)
Air Injection™ (injecció per aire)
Low Vib®(amortiment de vibracions)
X-Torq® (parell motor optimitzat)

ÚS PROFESSIONAL VERSÀTIL
Lleugeres i ﬁables. Així són les nostres motoserres per a un ús
professional versàtil, dissenyades per treure el màxim partit en
cada ocasió, ﬁns i tot en les situacions més difícils i en els terrenys
més compromesos. Totes les nostres motoserres estan fabricades
amb components de primera qualitat curosament seleccionats,
això fa que siguin extremadament còmodes, ergonòmiques,
manejables i resistents.

Per a taladors professionals i propietaris de
ﬁnques que exigeixen màximes prestacions,
eﬁcàcia i versatilitat.

HUSQVARNA 372XP

Oferta

La motoserra preferida dels professionals. Model robust
pensat per als treballs més exigents i en les condicions
més difícils.

ESTALVIEU

Motoserra professional d’altes
prestacions sense emissions ni
vibracions, però summament eﬁcaç.

¡
¡
¡
¡

499 €

Bateria Bli 150

69,00 €

249,00 €

La motoserra Husqvarna més innovadora i
tecnològicament avançada. Dissenyada per a
motoserristes professionals experimentats.

Oferta

ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 1.099,00 €

HUSQVARNA 576XP
¡
¡
¡
¡
¡

6,6 Kg - 73,5 cm³ - 4,2 kW
AutoTune™ (posada a punt automàtica)
Air Injection™ (injecció per aire)
Low Vib®(amortiment de vibracions)
X-Torq® (parell motor optimitzat)

Motoserra professional per talar i aclarir arbres de
gran diàmetre. Desenvolupa un parell motor elevat
en una àmplia gamma de revolucions.

ÚS PROFESSIONAL FORESTAL
La nostra gamma més avançada de motoserres per a ús
professional forestal. Els models XP han estat desenvolupats per
maximitzar el seu rendiment laboral, ﬁns i tot en les condicions més
complicades. Aquestes màquines, fabricades per garantir una
durabilitat excepcional i minimitzar la fatiga, permeten obtenir
sempre resultats impressionants pel que fa a qualitat de tall,
potència, acceleració i rendiment.

¡ 2,6 Kg
¡ Velocitat de cadena de 20 m/s.
¡ Funció savE™ per a una màxima autonomia.

Carregador QC80

654 Kg - 70,7 cm³ - 4,1 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
Low Vib®(amortiment de vibracions)
X-Torq® (parell motor optimitzat)

6,0 Kg - 59,8 cm³ - 3,5 kW
RevBoost™(revolucions màximes)
AutoTune™ (posada a punt automàtica)
Air Injection™ (injecció per aire)
Low Vib®(amortiment de vibracions)
X-Torq® (parell motor optimitzat)

899200€€

P.V.P. ABANS: 999,00 €

¡ 5,9 Kg - 59,8 cm³ - 3,5 kW
¡ RevBoost™(selecció instantània de les
revolucions màximes)
¡ AutoTune™ (posada a punt automàtica)
¡ Air Injection™ (injecció per aire)
¡ Low Vib®(amortiment de vibracions)
¡ X-Torq® (parell motor optimitzat)

HUSQVARNA 536LiXP®

HUSQVARNA 562XP
¡
¡
¡
¡
¡
¡

749250€€

Oferta

P.V.P. ABANS: 1.099,00 €

P.V.P. ABANS: 999,00 €

¡ 4,9 Kg - 50,1 cm³ -2,8 kW
¡ RevBoost™(selecció instantània de les
revolucions màximes)
¡ AutoTune™ (posada a punt automàtica)
¡ Air Injection™ (injecció per aire)
¡ Low Vib®(amortiment de vibracions)
¡ X-Torq® (parell motor optimitzat)

HUSQVARNA 560XP

849 €

ESTALVIEU 250 €

ESTALVIEU 200 €

HUSQVARNA 545
Per a contractistes i propietaris de ﬁnques que han de fer front a
tasques molt àrdues. Potent, amb un consum de combustible baix
i emissions d’escapament reduïdes. Disseny revolucionari.

Oferta

NOVETAT

ESPECIALISTES EN PODA EN ALÇADA
Potència i lleugeresa s’uneixen en un disseny que arriba a
confondre’s amb una part més del nostre cos, alhora que creen una
identitat pròpia de la gamma professional de motoserres Husqvarna.
Aquestes característiques ens permeten afrontar els reptes que es
plantegen en condicions particularment difícils, treballar de forma
continua i obtenir el màxim rendiment del nostre treball.

Oferta

499 €

ESTALVIEU 50 €

P.V.P. ABANS: 549,00 €

HUSQVARNA T536LiXP®

499 €

HUSQVARNA T525

Altes prestacions sense emissions ni
vibracions i optimitzada per a arboricultors.

Compacta, lleugera, àgil, resistent i ràpida.
Així és el nostre nou model professional.

¡ 2,4 kg (sin batería)
¡ Velocitat de cadena: 20 m /s.
¡ Sistema savE™ (màxima autonomia)

¡ 2,7 kg - 27 cm³ - 1.0 kW - X-Torq®

La nostra motoserra de poda
professional més lleugera.

HUSQVARNA T540XP

Oferta

La nostra podadora més avançada
per a professionals. Rendiment
superior i màxima ergonomia.

¡
¡
¡
¡

3,9 kg - 37,7 cm³ - 1,8 kW
Air Injection™ (injecció per aire)
Low Vib®(amortiment de vibracions)
X-Torq® (parell motor optimitzat)

599200€€
ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 799,00 €

TELESCÒPICA

Oferta

HUSQVARNA
525PT5S
Podadora robusta,
equilibrada i amb tub
telescòpic de llarg abast.

599100€€
ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 699,00 €

¡ 7,0 Kg - 25,4 cm³ - 1.0 kW
¡ Longitud: 397 cm

Oferta

Opció PERXA

HUSQVARNA 525P4S
Model més lleuger (5,3 kg), amb un abast de
240 cm i pensat per a cicles llargs de treball.

599 €

ESTALVIEU 150 €

P.V.P. ABANS: 749,00 €

EINES
MULTIFUNCIÓ

TOTES LES TASQUES
UNA ÚNICA MÀQUINA

EQUIP DE
PROTECCIÓ
CLASSIC

EQUIP DE
PROTECCIÓ
FUNCTIONAL

EQUIP DE
PROTECCIÓ
TECHNICAL

EQUIP DE
PROTECCIÓ
EXTREME

Per a aquelles persones que treballen
amb motoserra de forma ocasional i
busquen protecció a un preu ajustat,
però sense renunciar a la seguretat,
al disseny i a l’ergonomia, o a la
qualitat dels materials…

Per a aquells que busquen peces
simples, segures i duradores,
persones que treballen a la natura
sense ser professionals forestals
(dissenyades especialment per a
agricultors, ramaders, etc.)

Per a professionals que requereixen
equipament professional del més alt
nivell. Material enfocat a un ús intens
i continuat. Destaca per la seva
comoditat, ergonomia, durabilitat i
seguretat.

Per a professionals forestals
orgullosos de la marca Husqvarna i
que necessiten el màxim rendiment
en tot el seu material. Durabilitat,
comoditat, confort tèrmic i seguretat
a un nivell exclusiu…

Oferta 69,00 €

Oferta 109,90 €

CASC FORESTAL
CLASSIC

CASC FUNCTIONAL
TARONJA

CASC FORESTAL
TECHNICAL

CASC ARBORIST
TECHNICAL

Inclou protecció
ocular i auricular.
PVP tarifa: 57,49 €

Inclou protector
UltraVision per a una
màxima visibilitat.
PVP tarifa: 87,01 €

Dissenyat per a
professionals. Màxima
lleugeresa i ventilació.
PVP tarifa: 122,90 €

Especíﬁc per a
treballs en alçada.
PVP tarifa: 163,90 €

ULLERES CLEAR

Vidres clars resistents
a ratllades.
PVP tarifa: 10,15 €

Oferta 9,00 €
NOVETAT

DESBROSSADORA COMBINADA

BUFADORS MULTIFUNCIÓ

Oferta 149,00 €

Oferta 49,00 €

ULLERES SUN X

ULLERES SUN

ULLERES CLEAR X

Vidres amb protecció
contra radiació UV.
PVP tarifa: 12,30 €

Ajustables en angle i
longitud de les branques.
PVP tarifa: 16,30 €

Oferta 10,00 €

NOVETAT

Totalment ajustables i
amb protecció UV.
PVP tarifa: 18,45 €

Oferta 12,00 €

NOVETAT

Oferta 15,00 €
NOVETAT

HUSQVARNA 125B
Bufador perfectament equilibrat. Suma
potència i facilitat d’ús, la qual cosa fa que
sigui ideal per a un ús residencial.
¡ 28 cm³ - 0,8 kW

Oferta

HUSQVARNA 525LK

229 €

ESTALVIEU 40 €

Desbrossadora multifunció professional
per a ús intensiu amb múltiples
accessoris disponibles.

P.V.P. ABANS: 269,00 €

OPCIÓ HUSQVARNA 125BVX

¡
¡
¡
¡

Incorpora opció d’aspiració i picat.

Oferta

319 €

ESTALVIEU 50 €

Oferta

4,5 Kg - 25,4 cm³ - 1.0 kW
Tecnologia X-Torq®
Engegada intel·ligent Smart Start®
Accessori Trimmy T35 inclòs

429 €

Oferta
119,90 €

Oferta
199,90 €

JAQUETA FORESTAL CLASSIC

JAQUETA FORESTAL FUNCTIONAL

JAQUETA FORESTAL TECHNICAL

Per a treballs ocasionals a l’exterior, com tala
lleugera o tallar llenya. PVP tarifa: 65,90 €

Còmoda i resistent. Ideal per a treballs forestals
lleugers. PVP tarifa: 131,80 €

Lleugera, resistent i elàstica. Especíﬁca per a
treballs forestals. PVP tarifa: 269,90 €

P.V.P. ABANS: 599,00 €

NOVETAT

Oferta 89,90 €

HUSQVARNA 525BX

Oferta

399 €

Oferta

P.V.P. ABANS: 149,00 €

199,00 €

Oferta 249,90 €

Oferta 349,90€

PANTALONS
DE PROTECCIÓ
FUNCTIONAL

PANTALONS
DE PROTECCIÓ
TECHNICAL

PANTALONS
TECHNICAL
EXTREME

Incorpora reforços de
Cordura®. Compleix els
requisits antitall establerts
per la norma EN 381, classe
1 (20 m/s).
PVP tarifa: 167,00 €

Disseny robust que inclou
reforços d’Aramida i
Cordura®. Compleix la norma
EN 381, classe 1 (20 m/s).
PVP tarifa: 292,00 €

Dissenyats per al treball
forestal intensiu del nivell
professional més elevat. Ús
intel·ligent de teixits
reﬂectants. Compleix els
requisits antitall de la norma
EN 381, classe 1 (20 m/s).
PVP tarifa: 364,90 €

P.V.P. ABANS: 249,00 €

ESTALVIEU 100 €

Lleuger, potent, equilibrat, còmode, resistent,
professional i, a més, silenciós.

399 €

Oferta

NOVETAT

P.V.P. ABANS: 499,00 €

OPCIÓ BATERIA HUSQVARNA 536LiB

Oferta

139,90 €

Protecció antitall
Classe 1 (20 m/s),
PVP tarifa: 102,00 €

ACCESSORI PODADOR PA110

NOVETAT

Oferta 149,90 €

PANTALONS
DE PROTECCIÓ
CLASSIC

ACCESSORI BUFADOR

JAQUETA TECHNICAL EXTREME
Dissenyada per a torns de treball llargs en els
entorns més exigents. Confeccionada amb
materials tèxtils d’alta visibilitat, amb bandes
reﬂectants integrades. PVP tarifa: 320,90 €

ESTALVIEU 170 €

P.V.P. ABANS: 369,00 €

Bufador portàtil professional potent i equilibrat.
El disseny innovador de ventilador i càrter,
associat al motor X-Torq, maximitza
la capacitat de bufada.
¡ 25,4 cm³ - 0,85 kW

Oferta
299,90 €

Oferta
54,90 €

ESTALVIEU 100 €

DESBROSSADORES FORESTALS

Oferta 25,90 €

Oferta 89,90 €

GUANTS
FUNCTIONAL

HUSQVARNA 545RX

Guants amb protecció antitall.
PVP tarifa: 30,65 €

BOTES DE PROTECCIÓ
LIGHT 24

¡
¡
¡
¡

P.V.P. ABANS: 499,00 €

PVP sin batería ni cargador.

45,7 cc - 2,1 KW
8,8 kg
Trimmy T45X + Disco
Arnés Balance X

Oferta

799100€€
ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 899,00 €

BOTES DE
PROTECCIÓ
CLASSIC 20
Robustes i amb màxima
subjecció per a peu i turmell.
PVP tarifa: 194,50 €

DE MOTXILLA
PER A ÚS PROFESSIONAL

Oferta 154,90€

Puntera d’acer i sola
antilliscant amb muntura
per a tacs. Turmellera
protectora. Classe 2.
PVP tarifa: 102,50 €

Oferta 35,90 €

Oferta 349,00 €

GUANTS
TECHNICAL

BOTES DE CUIR AMB PROTECCIÓ
ANTITALL TECHNICAL 24

Curts i ajustats per a major
llibertat de moviments. Amb
protecció antitall. PVP:40,90 €

Botes d’alta qualitat amb reforç d’acer a la
puntera. Folre de Sympatex® impermeable
i transpirable.
PVP: 399,00 €

BOTES DE CUIR
PROTECCIÓ 20
Excel·lent durabilitat,
comoditat i estabilitat.
PVP tarifa: 296,00 €

Completeu l’equip
de protecció amb:
GUANTS
FUNCTIONAL

Oferta 249,90 €

HUSQVARNA 570BTS

Potent bufador de motxilla dissenyat per a les
feines més exigents. Gran capacitat de bufada,
elevada autonomia i màxim confort.

HUSQVARNA 555RXT
¡
¡
¡
¡

¡ 65,6 cm³ - 2,9 kW

Oferta

599 €

ESTALVIEU 250 €

P.V.P. ABANS: 849,00 €

OPCIÓ HUSQVARNA 580BTS
El model més potent.
¡ 75,6 cm³ - 3,3 kW

Oferta

699 €

ESTALVIEU 200 €

P.V.P. ABANS: 899,00 €

53,3 cc - 2,8 KW
9,2 kg
Trimmy T55X + Disco
Arnés Balance XT

Oferta

NOVETAT!

1.099150€€

AFILADO

MÉS TEMPS DE TREBALL I MENYS MANTENIMENT

ESTALVIEU

P.V.P. ABANS: 1.249,00 €

PRESENTEM LA CADENA X-CUT

BAIXA ELASTICITAT

Oferta 25,90 €
Oferta 29,90 €

SERRA DE PODA 300mm

BIDÓ COMBI

Talla troncs, canonades de plàstic, escaiola
i branques en general.
PVP tarifa: 30,65 €

Capacitat: 6 l. de combustible i 2,5 l. d’oli.
Sistema antivessaments. Bec amb
bloqueig. PVP tarifa: 46,00 €

MENYS AJUSTATGES I MENYS RISC DE DANYS

DURABILITAT
MENYS COST I MENYS MANTENIMENT
EFICIÈNCIA

MILLORS RESULTATS I UN TREBALL MÉS FÀCIL

