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100% Husqvarna.
Husqvarna levert al sinds 1689 hoogpresterende hulpmiddelen om mensen te helpen bij 
hun werk: de originele 17e eeuwse musket, die tegenwoordig voortleeft als onderdeel van 
ons bedrijfssymbool, alle houtfornuizen die na honderden jaren nog steeds in gebruik zijn, 
een legendarisch assortiment motorfi etsen; kettingzagen voor vredige tuinen en wilde 
bossen, gazonmaaiers voor professionele perfectionisten en amateurs en ander gereedschap 
voor mensen met hoge eisen, wat het doel ook is.  

Tractor CTH 224T Motorzeis 555RXT560 XP kettingzaag LC 53B e Rider 316Ts AWD Automower 305
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0% Brandstof.
Vanaf 2012 voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van Husqvarna – over professionele 
prestaties met accu’s. De nieuwe Husqvarna Accu Series is een reeks hoogpresterende gereedschappen met 
een effi ciënt motorontwerp en een krachtige 36V Li-ion accu. Hiermee krijgt u de prestaties van ben-
zinemodellen, een stille werking en geen directe emissie. En dat is nog maar het begin. De Husqvarna 
Accu Series heeft bovendien een perfecte balans, accu’s die tussen producten uitgewisseld kunnen worden, 
de savE™ energiebesparingsstand en nog veel meer. Met andere woorden: Husqvarna gaat op de oude 
voet voort: we leveren het juiste gereedschap aan mensen die het beste wensen.    

436 Li kettingzaag 536 LiR Trimmer536 LiXP kettingzaag 536 LiL TrimmerT536 LiXP snoeikettingzaag 136 LiC Trimmer136 LiHD50 heggenschaar  Husqvarna Battery Rider
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Accukettingzagen met een 
nieuw soort prestaties.
De Husqvarna Accu Series introduceert iets nieuws: een accukettingzaag met dezelfde prestaties 
als een benzinemodel, waarmee u een unieke combinatie krijgt van hoge effi ciëntie en schone 
werking. Met de kettingzagen uit de Husqvarna Accu Series elimineert u alle directe emissie 
en krijgt u veel minder geluid, trillingen en onderhoud. Bovendien krijgt u unieke eigenschappen 
zoals eenvoudige bediening met een centrale bedieningseenheid.      

HUSQVARNA 436 Li  
Een stille, lichtgewicht en uitzonderlijk eenvoudig te gebruiken kettingzaag. Perfect voor 
timmermannen, fruittelers en andere veeleisende gebruikers. Met instant start, duurzame 
borstelloze motor en gereedschapsloze kettingspanner.

HUSQVARNA 536 LiXP 
Ontworpen voor professionele gebruikers die een lichtgewicht, effi ciënte kettingzaag 
wensen. Perfect voor timmermannen, hoveniersbedrijven en arboristen. Met een uitste-
kende ergonomie, hoge prestaties en hoge kettingsnelheid.

HUSQVARNA T536 LiXP 
Ontworpen voor professionele gebruikers, die een lichtgewicht, effi ciënte en uitzonderlijk 
eenvoudig te gebruiken snoeikettingzaag willen. Perfect voor arboristen. Een robuuste 
kettingzaag met uitstekende ergonomie, hoge prestaties, hoge kettingsnelheid en licht-
gewicht TechLiteTM zaagblad.



Hoge kettingsnelheid Kettingrem

Comfortabele handgreepOpklapdop

Laag geluidsniveau

Zichtbaar oliepeil

Velmarkeringen Traploze snelheidsregeling

Gebogen voorhandgreepWeinig trillingen

Handbescherming 
met doorkijk
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Intuïtief toetsenbord.
De kettingzaag wordt bediend met een intuï-
tief toetsenbord. Uitzonderlijk gemakkelijk te 
starten en stoppen. 
Gewoon op een knop drukken.

AccU SERIES KETTINGZAGEN. 

Veel vermogen en hoge kettingsnelheid.
Een effi ciënte door Husqvarna ontwikkelde 
motor voor een hoge kettingsnelheid en de 
allerbeste zaagprestaties

TechLiteTM zaagblad.
Voor een perfecte balans en optimale ma-
noeuvreerbaarheid heeft de snoeikettingzaag 
het nieuwe lichtgewicht en stijve TechLiteTM 
zaagblad.

Maximale bedrijfstijd.
Kies de savE™ stand voor maximale bedrijfstijd.

Ogen voor touw en harnas.
Twee ogen maken het eenvoudig het touw aan 
het klimharnas te bevestigen.

Perfecte ergonomie.
De machines zijn lichtgewicht en comfortabel 
gebalanceerd voor de beste ergonomie.

TechLite™ zaagblad Metalen spikes

Horizontaal harnasoogLichtgewicht

Oog voor touw

          

Belangrijkste eigenschappen Aanvullende eigenschappen
voor top handle kettingzaag
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Traditionele Husqvarna prestaties 
met een nieuwe krachtbron.  
Met de Husqvarna Accu Series kunt u kiezen uit drie verschillende accutrimmers, allemaal met een 
aantal belangrijke algemene eigenschappen: lichtgewicht, perfecte balans, extreem vermogen en optionele 
draairichting van de trimmerkop. Bovendien krijgt u geen directe emissie en minder geluid, trillingen 
en onderhoud.  

HUSQVARNA 136 Lic
Een stille, lichtgewicht, perfect gebalanceerde en uitzonderlijk 
gemakkelijk te gebruiken trimmer voor veeleisende gebruikers. 
Met een uitstekende ergonomie, balans en hoge prestaties. 

HUSQVARNA 536 LiL
Een lichtgewicht en hoog presterende trimmer voor professioneel 
georiënteerde gebruikers. Perfect voor tuiniers, landschapsbe-
heerders en hoveniersbedrijven. Met een uitstekende ergonomie 
en balans, een bi-directionele kop en duurzame borstelloze motor.

HUSQVARNA 536 LiR
Een lichtgewicht en hoog presterende bullhorn-trimmer voor 
professioneel georiënteerde gebruikers. Perfect voor tuiniers, 
landschapsbeheerders en hoveniersbedrijven. Met een uitstekende 
ergonomie en balans, een bi-directionele kop en duurzame bor-
stelloze motor. Inclusief comfortabel harnas.
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TRIMMERS UIT DE HUSQVARNA AccU SERIES.

Hoge stuurboom.
Door de hoge stuurboom wordt het gemak-
kelijker om op hellingen te werken en krijgt u 
meer beenruimte.

Bi-directionele rotatie.
De trimmerkop kan linksom of rechtsom draai-
en. Hiermee voorkomt u gras op de paden. 
(De 136 LiC niet)

Lichtgewicht en goed gebalanceerd.
De machines zijn lichtgewicht en comfortabel 
gebalanceerd voor de beste ergonomie.

Maximale bedrijfstijd.
Kies de savE™ stand voor maximale bedrijfs-
tijd voor perfecte maairesultaten.

Krachtig.
Krachtige en efficiënte door Huqvarna ontwik-
kelde motor voor de beste maaiprestaties.

Laag geluids-
niveau

Dubbel draad, Tap’n Go 
trimmerkop

Verstelbaar, hoge stuurboom savETM

Trimmerbescherming met 
goede zichtbaarheid

Intuïtief gebruikers-
toetsenbord

Traploze snelheidsregeling

Stuurboom in een hoek 
van 7° 

Laag onderhoudsniveau Weinig trillingen

Comfortabel harnas
Bi-directionele 

trimmerkop
Efficiënte bor-
stelloze motor
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Hoe de ideale accuheggenschaar 
eruit zou moeten zien.
Een laag geluidsniveau. Geen directe emissie. Weinig trillingen. Een perfecte balans. Hoge prestaties. 
Dit zijn enkele criteria voor een uitstekende heggenschaar. En dit is wat u krijgt met een heggen-
schaar uit de Husqvarna Accu Series. Het betekent dat u een lichtgewicht, perfect gebalanceerde 
trimmer krijgt waarmee u comfortabel werkt, ook na uren hagen knippen. Bovendien krijgt u het 
lage onderhoud dat bij accugereedschap hoort.      

HUSQVARNA 136 LiHD50
Een stille, lichtgewicht, perfect gebalanceerde en uitzonderlijk 
gemakkelijk te gebruiken heggenschaar voor veeleisende ge-
bruikers, tuiniers en landschapsbeheerders. Met een uitste-
kende ergonomie en balans.

Lichtgewicht en goed gebalanceerd.
De heggenschaar is lichtgewicht en comfortabel 
gebalanceerd voor de beste ergonomie.

Maximale bedrijfstijd.
Kies de savE™ stand voor maximale bedrijfstijd.

Quiet operation.
Het lage geluidsniveau zorgt voor comforta-
bele werkomstandigheden en weinig storing 
voor anderen.

Laag onderhoudsniveau

Laag geluidsniveau
Handbescherming met 
goede zichtbaarheid

Comfortabele 
achterhandgreep

Licht en compact

Perfecte balans

Weinig trillingen Comfortabele loophandgreep Scherpe snijtanden
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De krachtbron achter dit alles.  
Het 36V accusysteem biedt een aantal voordelen. Allereerst krijgt u voldoende vermogen 
voor prestaties die vergelijkbaar zijn met benzineproducten. Bovendien krijgt u een aantal 
andere voordelen, zoals weinig geluid, onderhoud, trillingen en geen directe emissie. Door de 
uitwisselbare accu kunt u de accu van het ene product uit de Accu Series in het andere zetten 
en door blijven werken.        

Een unieke accu met de prestaties 
van een benzinemodel.

Laders die een nieuwe standaard zetten. 

De Husqvarna Accu Series geeft u prestaties van een benzinemodel dankzij 
een uniek en krachtig 36V li-ion accu systeem voor alle handgedragen gereed-
schappen. Gedurende de bedrijfstijd beschikt u over hoge prestaties en 
voldoende vermogen.

 Ten allen tijde opladen.  
 Er is geen geheugeneffect. U kunt ook gedeeltelijk lege 
 accu’s opladen wanneer u maar wilt.  

 Intelligent ontlaadbeheer. 
 Beschermt tegen compleet ontladen en zorgt voor extra 
 lange levensduur.

 Thermobag. 
 Beschermt de accu tegen koude zodat u ook in de winter probleem-
 loos kunt werken. Perfect voor transport en bescherming tegen vuil.

 Ten allen tijde opladen.  

 Intelligent ontlaadbeheer. 

 Thermobag. 
 Beschermt de accu tegen koude zodat u ook in de winter probleem-

Voor de grootste klussen.
Ruggedragen accu.  
Geeft u voldoende vermogen om één dag te werken 
zonder opladen. Verkrijgbaar vanaf 2013.

Kies de savE™ stand voor 
maximale bedrijfstijd. 

De Husqvarna Accu Series introduceert niet alleen iets nieuws met betrekking tot prestaties, 
maar ook met betrekking tot snel laden. Uitgerust met twee accu’s kunt u non-stop blijven 
werken omdat de laadtijd korter is dan de bedrijfstijd, 3,0Ah = ~26min.

 Snelstartend laadsysteem. 
 De actieve accukoeling na gebruik verkort de oplaadtijd.

 Intelligent beheer van laadvermogen.
 Elke afzonderlijke accucel wordt bewaakt om een 
 geoptimaliseerd laadproces te garanderen. 

 Auto-adapter.
 Hiermee kunt u de accu opladen zonder aansluiting 
 op het elektriciteitsnet. Hiermee kunt u de accu opladen 
 zonder netaansluiting.

 Snelstartend laadsysteem. 

 Intelligent beheer van laadvermogen.

 geoptimaliseerd laadproces te garanderen. 

 Auto-adapter.
 Hiermee kunt u de accu opladen zonder aansluiting 
 op het elektriciteitsnet. Hiermee kunt u de accu opladen 
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De perfecte maaier voor uw 
tuin – en uw buren.
De Husqvarna Rider Accu is de eerste accuzitmaaier ter wereld met achterasbesturing 
en een maaidek aan de voorzijde. Zonder enige emissie, weinig geluid en tot 90 minuten* 
bedrijfstijd, is het de perfecte keuze voor particuliere tuinen. U krijgt het comfort en de 
prestaties van een Husqvarna Rider maar u stoort uw buren niet.
* Afhankelijk van de staat van het gazon.

 

Weinig geluid en onderhoud.
De accu betekent een stille werking, een beter 
gebruikerscomfort en ook nog eens minder 
geluidsoverlast voor de buren. Het betekent 
ook minder onderhoud; geen brandstof, geen 
olie en geen snaarservice.

savE™.
Kies de savE™ stand voor maximale bedrijfstijd. 

Uitstekende manoeuvreerbaarheid.
Het unieke stuursysteem in combinatie met 
de achterwielaandrijving en het maaidek aan 
de voorzijde zorgen voor een eersteklas 
manoeuvreerbaarheid en tractie, en u krijgt 
bovendien een uitstekend overzicht over het 
te maaien terrein.

HUSQVARNA RIDER AccU
Een compacte rider die om vele redenen perfect is voor 
particuliere tuinen: u krijgt tot 90 minuten bedrijfstijd, hij 
is emissieloos, stil en vereist weinig onderhoud. Hij is ook 
uitstekend te hanteren in krappe ruimtes, op hellingen en 
rond obstakels zoals bomen en bloembedden.

Aan voorzijde 
gemonteerd maaidek

Laag geluidsniveau

Ergonomische 
bestuurderspositie

Automatische 
mes inschakeling

Compact design

Achterasbesturing

Bekerhouder

BioClip

Achterwielaandrijving

Vier even grote wielen

Geen emissie

Weinig onderhoud

Prestaties als van 
een benzinemodel



Husqvarna 436Li Kettingzaag
Motortype BLDC (borstelloos)
Kettingsnelheid stand Normal/savE, m/s 15/12
Standaard zaaguitrusting 12" 3/8"
Standaard accu en oplader BLi110 (36 V/3,0 Ah) QC330 (330 W)
Max. bedrijfstijd met savE geactiveerd   44 
(onbelast*), minuten
Typische laadtijd 80% /100%, minuten 25/35
Gewicht incl./excl. standaard accu, kg 3,7/2,5
Prijs incl. standaard accu en lader € 599,-
Prijs excl. standaard accu en lader € 399,-
*Geen belasting. Alleen zaag-apparatuur.

Husqvarna 136 Lic Trimmer
Motortype PMDC (4-borstels)
Maaihoogte, mm 330
Standaard maai-uitrusting  T25B, 2,0 mm silent cord
Standaard accu en oplader BLi110 (36 V/3,0 Ah) QC120 (125 W)
Max. bedrijfstijd met savE geactiveerd   35 
(onbelast*), minuten
Typische laadtijd 80% /100%, minuten 55/70
Gewicht incl./excl. standaard accu, kg 4,3/3,1
Prijs incl. standaard accu en lader € 429,-
Prijs excl. standaard accu en lader € 229,-
*Geen belasting. Alleen maai-apparatuur.

Husqvarna 136 LiHD50 Heggenschaar
Motortype PMDC (4-borstels)
Meslengte, mm 500 
Opening tanden, mm 30
Standaard snij-uitrusting Dubbelzijdig mes
Standaard accu en oplader BLi60 (36 V/1.5 Ah) QC120 (125 W)
Max. bedrijfstijd met savE geactiveerd   45 
(onbelast*), minuten
Typische laadtijd 80% /100%, minuten 30/40
Gewicht incl./excl. standaard accu, kg 4,6/3,8
Prijs incl. standaard accu en lader € 459,-
Prijs excl. standaard accu en lader € 299,-
*Geen belasting. Alleen knip-apparatuur.

Husqvarna 536 LiXP Kettingzaag
Motortype BLDC (borstelloos)
Kettingsnelheid stand Normal/savE, m/s 20/15
Standaard zaaguitrusting 12", 14"  3/8"
Standaard accu en oplader BLi110 (36 V/3,0 Ah) QC330 (330 W)
Max. bedrijfstijd met savE geactiveerd   35 
(onbelast*), minuten
Typische laadtijd 80% /100%, minuten 25/35
Gewicht incl./excl. standaard accu, kg 3,7/2,5
Prijs incl. standaard accu en lader € 849,-
Prijs excl. standaard accu en lader € 449,-
*Geen belasting. Alleen zaag-apparatuur.

Husqvarna 536 LiL Trimmer
Motortype BLDC (borstelloos)
Maaihoogte, mm 400
Standaard maai-uitrusting  T25B, 2,0 mm silent cord
Standaard accu en oplader BLi110 (36 V/3,0 Ah) QC330 (330 W)
Max. bedrijfstijd met savE geactiveerd   60 
(onbelast*), minuten
Typische laadtijd 80% /100%, minuten 25/35
Gewicht incl./excl. standaard accu, kg 4,1/2,9
Prijs incl. standaard accu en lader € 599,-
Prijs excl. standaard accu en lader € 349,-
*Geen belasting. Alleen maai-apparatuur.

Husqvarna T536 LiXP Kettingzaag
Motortype BLDC (borstelloos)
Kettingsnelheid stand Normal/savE, m/s 20/15
Standaard zaaguitrusting TechLite™, 12", 14"  3/8"
Standaard accu en oplader BLi110 (36 V/3,0 Ah) QC330 (330 W)
Max. bedrijfstijd met savE geactiveerd   35 
(onbelast*), minuten
Typische laadtijd 80% /100%, minuten 25/35
Gewicht incl./excl. standaard accu, kg 3,6/2,4
Prijs incl. standaard accu en lader € 849,-
Prijs excl. standaard accu en lader € 449,-
*Geen belasting. Alleen zaag-apparatuur.

Husqvarna 536 LiR Trimmer
Motortype BLDC (borstelloos)
Maaihoogte, mm 400
Standaard maai-uitrusting  T25B, 2,0 mm silent cord
Standaard accu en oplader BLi110 (36 V/3,0 Ah) QC330 (330 W)
Max. bedrijfstijd met savE geactiveerd   60 
(onbelast*), minuten
Typische laadtijd 80% /100%, minuten 25/35
Gewicht incl./excl. standaard accu, kg 4,8/3,6
Prijs incl. standaard accu en lader € 829,-
Prijs excl. standaard accu en lader € 399,-
*Geen belasting. Alleen maai-apparatuur.

Accu Series technische specificaties.
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Husqvarna Rider Accu
Maximum bedrijfstijd 90 min*
Type accu  loodzuur
Accucapaciteit  126 Ah
Accuspanning  36 V (3x12 V)
Typische laadtijd  ~10 uur
Aandrijfmotor  1500 W (elektrische aandrijving)
Mesmotoren  2 x 800 W
Prijs  € 3.599,-
*Afhankelijk van conditie gazon.


