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AKCE

AKCE

Akce trvá od 8. 8. do 22. 8. 2018

Křovinořez HUSQVARNA 535RX
Univerzální křovinořez konstruován pro náročné 
úkoly, motor X-Torq® poskytuje velkou sílu 
a vynikající úsporu paliva.

 ■ Výkon 1,6 kW, objem válce 34,6 cm³, hmotnost 
bez příslušenství 6,1 kg.

Akční cena: 14 690 Kč
Běžná cena: 15 750 Kč

Vysokotlaký čistič 

HUSQVARNA PW 460
Tlakový čistič k profesi-
onálnímu použití, kera-
micky povlakované písty, 
mosazná hlava čerpadla, 
indukční motor, hliníková 
teleskopická rukojeť.

 ■ Příkon 2400 W, max. 
pracovní tlak 160 barů, 
průtok (min–max) 
570–650 l/h.

Akční cena: 15 490 Kč
Běžná cena: 16 490 Kč

Robotická sekačka

HUSQVARNA Automower® 430X
Prémiová řada s unikátním vzhledem a sofi stiko-
vaným řešením, aplikace Automower® Connect 
umožňuje ovládání sekačky odkudkoli na světě.

 ■ Plocha 3200 m² +/– 20 %, sklon 45 %.

Akční cena: 76 390 Kč
Běžná cena: 82 990 Kč

Žádejte informace o všech výrobcích v srpnové akční nabídce.

Akumulátorový plotostřih 

HUSQVARNA 536LiHD60X
Lehký a tichý plotostřih pro profesionální použití 
s bateriovým pohonem, motor BLDC, režim 
savE™, intuitivní ovládání.

 ■ Délka stříhací lišty 60 cm, hmotnost (bez 
akumulátoru) 3,8 kg.

Akční cena: 11 990 Kč
Běžná cena: 12 990 Kč

Řetězová pila HUSQVARNA 560XP 
Výkonná pila určena profesionálním lesním pra-
covníkům a zkušeným uživatelům. Technologie 
RevBoost ™ zajišťuje extra účinné odvětvování.

 ■ Výkon 3,5 kW, délka lišty 15", hmotnost bez 
lišty a řetězu 5,6 kg.

Akční cena: 19 290 Kč
Běžná cena: 20 790 Kč

Rider HUSQVARNA R 216T AWD
Výkonný rider s pohonem na všechna čtyři kola, 
kloubové řízení, mulčování BioClip® / zadní 
výhoz, startování bez nutnosti zapínání sytiče.

 ■ Motor Briggs & Stratton (9,6 kW), 
hydrostatická převodovka AWD, šířka 
sekání 94–103 cm.

Akční cena: 124 990 Kč
Běžná cena: 132 999 Kč
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