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gama de
automower
desde

999 €
GAMA HUSQVARNA

SOLUÇÕES A BATERIA CONCEITO RIDERS

Promoções incríveis em motosserras,
roçadoras, corta-sebes, sopradores,
tratores, corta-relvas, etc...

Máximo rendimento e mínimo ruído.
Gama completa de ferramentas
Husqvarna a bateria…

A forma mais divertida, eficaz e
versátil de cortar a relva.

LAVADORAS DE ALTA
PRESSÃO HUSQVARNA
Nova gama de lavadoras de alta

Agora até 2500 € de desconto! pressão para trabalhos de limpeza
em casa, no jardim, em veículos, etc…

CORTA-SEBES E ROÇADORAS
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ROÇADORAS PARA USO OCASIONAL DESDE 189 €
husqvarna 128R
Roçadora de arranque fácil, ideal para utilizadores exigentes.
Equipada com controlos intuitivos e suspensórios duplos. É
fornecida com uma cabeça de corte prática tipo Tap-n-Go
(semiautomática). Inclui lâmina para corte de relva.

269
€
poupa 60 €

para trabalhos
duros e terrenos
DIFÍCEIS

Cilindrada: 28,0 cc
Potência: 0,8 kW
Peso: 5,0 kg
Suspensórios duplos
modelo Standard

p.v.p. antes 329,00 €

roçadoras combinadas desde 299 €

roçadoras para uso intensivo desde 349 €

ROÇADORAS PARA USO PROFISSIONAL DESDE 499 €

husqvarna 525LK

husqvarna 543RS

husqvarna 545RX

Cilindrada: 25,4 cc
Potência: 1,0 kW
Peso: 4,5 kg
Múltiplos acessórios
disponíveis

399
€
poupa 170 €
p.v.p. antes 569,00 €

Cilindrada: 40,1 cc
Potência: 1,5 kW
Peso: 7,4 kg
Suspensórios duplos
modelo Standard

449
€
poupa 180 €
p.v.p. antes 629,00 €

749
€
poupa 150 €

Cilindrada: 45,7 cc
Potência: 2,1 kW
Peso: 8,6 kg
Sistema antivibrações LowVib®
Suspensórios Balance X

p.v.p. antes 899,00 €

ACESSÓRIOS PARA ROÇADORAS COMBINADAS
Corta-sebes de tubo longo
HA 850

Podadora de altura
PA 1100

Soprador
BA 101

Acessório tipo lâmina-guia de tubo longo para
corta-sebes. Comprimento da lâmina-guia: 55 cm
Comprimento do tubo: 85 cm Diâmetro do tubo: 24 mm

Este acessório proporciona um alcance adicional onde
mais necessita. Corta ramos até 15 cm de espessura.
Comprimento: 110 cm Diâmetro do tubo: 24 mm

Soprador potente para desimpedir entradas de veículos
e caminhos com folhas, relva cortada ou desperdícios.
Diâmetro do tubo: 24 mm

379,90 €

199,90 €

149,90 €

corta-sebes uso ocasional
husqvarna 122HD45

Cilindrada: 21,7 cc
Potência: 0,6 kW
Comprimento da
unidade de corte: 45 cm

299
€
poupa 100 €

p.v.p. antes 399,00 €

Opção 122HD60 com unidade de corte de 60 cm e pega
traseira ROTATIVA por apenas mais 50 €

SEBES
SEMPRE
IMPECÁVEIS

corta-sebes uso semiprofissional
Cilindrada: 23,6 cc
husqvarna 226HD60S

Potência: 0,85 kW
Comprimento da unidade
de corte: 60 cm
Pega traseira rotativa

469
€
poupa 130 €

p.v.p. antes 599,00 €

opção 226HD75S com unidade de
corte de 75 cm por apenas mais 30 €
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MOTOSSERRAS E SOPRADORES

ABATE E CORTE
DE LENHA DE
FORMA RÁPIDA
E SEGURA

motosserra uso ocasional
husqvarna 236
Cilindrada: 38,2 cc
Potência: 1,4 kW
Peso: 4,7 Kg

acessórios
Fios de corte Husqvarna

189
€
poupa 60 €

Bobines de nylon de diferentes
medidas, formas e metros.

desde 12,90 €

3 mm/56 m

p.v.p. antes 249,00 €

Trimmys
de corte

opção do modelo 135 com maior
cilindrada, mais potência e menos peso,
por apenas mais 60 €

desde15,00 €
Luvas Classic Light
Confortáveis,
fabricadas em couro
e com malha na parte
de trás.

12,00 €
motosserra uso intensivo
husqvarna 440 II

349
€
poupa 100 €

Cilindrada: 40,9 cc
Potência: 1,8 kW
Peso: 4,4 kg

p.v.p. antes 449,00 €

Opção do modelo 450 II com maior
cilindrada (50,2 cc) e potência (2,4 kW),
por apenas mais 100 €

motosserra uso profissional
husqvarna 460 rancher

549
€
poupa 100 €

Cilindrada: 60,3 cc
Potência: 2,7 kW
Peso: 5,8 kg

p.v.p. antes 649,00 €

opção do modelo para uso profissional
550XP mais ergonómica e leve (4,9 Kg),
por apenas mais 50 €

motosserra uso profissional
florestal husqvarna 372 xp

699
€
poupa 300 €

Cilindrada: 70,7 cc
Potência: 4,1 kW
Peso: 6,4 kg

Protetor
auditivo Gardener

15,99 €

p.v.p. antes 999,00 €

Protetor
auditivo Gardener
com viseira

25,00 €

opção do modelo 562XP mais leve e com
tecnologias inovadoras como AutoTunetm e
RevBoostTM por apenas mais 100€

Botas de segurança Technical
Botas de proteção muito leves. 100%
à prova de água. Sola de grande
aderência, resistente ao óleo. Para
trabalhar na floresta e no jardim

159,90 €
Calças de Limpeza
Technical
Concebidas para
longos períodos
de trabalho. Com
material à prova de
água na parte da
frente das pernas e
acolchoamento extra
para evitar golpes de
pedras.

Torne o seu
trabalho leve
como o vento
soprador para uso ocasional
husqvarna 125B

229
€
poupa 40 €
p.v.p. antes 269,00 €

Cilindrada: 28 cc
Potência: 0,8 kW
Peso: 4,3 kg
Design exclusivo com saída
de ar alinhada.

99,90 €
Casaco de Limpeza
Technical
soprador para uso profissional
husqvarna 525BX
Cilindrada: 25,4 cc
Potência: 0,85 kW
Peso: 4,3 kg
Design exclusivo com saída de ar
alinhada.
Construção robusta para uso
profissional durante longos dias
de trabalho.

399
€
poupa 100 €
p.v.p. antes 499,00 €

Especial para trabalho
com suspensórios.
Acolchoamento extra
sobre os ombros e
com cintas refletoras
de grande visibilidade.

109,90 €
Óculos de proteção

Clear X

12,00 €

Sun X

14,90 €

corta-relvas e giro 0
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Facilidade de
manuseamento
para um corte
impecável

CORTA-RELVAS USO OCASIONAL DESDE 349 €

CORTA-RELVAS USO INTENSIVO DESDE 649 €

CORTA-RELVAS USO PROFISSIONAL DESDE 899 €

husqvarna LC247S ABS

husqvarna lc356V

husqvarna lb553S

Motor Briggs & Stratton 450e. Cilindrada de 125 cc
Recolha/descarga traseira
Largura de corte: 47 cm
6 alturas de corte
Automotriz e chassis ABS

Motor Honda GCV160. Cilindrada de 160 cc
Recolha / BioClip / descarga traseira
Largura de corte: 56 cm
9 alturas de corte
Automotriz com controlo de velocidade AutoWalk™ 2

499
€
poupa 100 €

699
€
poupa 100 €

p.v.p. antes 599,00 €

P.V.P. antes 799,00 €

EFICÁCIA DE CORTE COM
GRANDE RAPIDEZ

UNIDADE DE CORTE
CLEARCUT

1099
€
poupa 200 €
P.V.P. antes 1299,00 €

Giro 0 Z242F

poupa 1005 €

Quer esteja a usar o Giro 0 em casa ou de forma
profissional, conseguirá realizar o trabalho mais
rapidamente e de forma mais eficaz. O Giro 0 significa
que não deixa relva por cortar quando chega ao final
da fila de corte e que pode girar 180º para começar a
fila seguinte.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO
AUTOMÁTICO

Motor Honda GCV160. Cilindrada de 160 cc
Sistema de trituração ecológica BioClip®
Largura de corte: 53 cm
5 alturas de corte
Automotriz e chassis de alumínio

MANOBRAS PRECISAS

4995 €
desconto 17%
p.v.p. antes 6000 €

Corta-relvas residencial de elevadas
especificações com raio de viragem
zero equipado com unidade ClearCut™,
comandos ergonómicos e potente
motor B&S bicilíndrico.
Potência de 14,9 kW a 3200 rpm
Conta-horas e equipamento de corte
ajustável e reforçado
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tratores e riders

chegar a
qualquer
lado de forma
agradável

tratores uso ocasional desde 2399 €
husqvarna tc 38
Tractor de design compacto com recolha, ergonómico e fácil de
manusear e manter. É a escolha perfeita para jardins de médias
dimensões com passagens estreitas e espaços reduzidos.
Motor B&S / 5,7kW /
2600 rpm
Largura de corte: 97 cm

2499
€
poupa 400 €

p.v.p. antes 2899,00 €

tratores uso intensivo desde 2599 €
husqvarna tc 142T
Trator de alto rendimento equipado com coletor traseiro de
enorme capacidade e um potente motor bicilíndrico que,
além disso, deixa um círculo mínimo de relva não cortada.
Motor B&S Bicilíndrico
Transmissão hidrostática
Largura de corte: 107 cm
Potência de 11,1 kW a
2600 rpm

3499
€
poupa 1500 €

p.v.p. antes 4999,00 €

RIDER: ESPECIALISTA EM CORTE E MUITO MAIS...
A ampla gama de equipamentos e acessórios disponíveis, bem como a
possibilidade de selecionar diferentes modos de corte, proporciona aos
nossos Riders Husqvarna uma excelente versatilidade. São perfeitos para
cuidar o seu relvado de forma eficaz, além de realizar as diferentes tarefas
necessárias para a manutenção do seu terreno.
Rider R214TC
tratores uso semiprofissional desde 3399 €
husqvarna tc 342T
Trator potente com coletor traseiro integrado. Transmissão
ultrarrápida para maior velocidade de deslocação. Função de
trituração BioClip® acionada a partir do assento e excelente
manobrabilidade.
Motor Kawasaki FR bicilíndrico.
Transmissão hidrostática
(rápida).
Largura de corte: 107 cm
Potência de 13,3 kW a 2600 rpm
Sistema de acionamento das
lâminas elétrico

5999 €

Rider ideal para utilizadores com
elevados requisitos de eficiência.
Facilidade de utilização, manobrabilidade
incrível e desempenho elevado.

poupa 2500 €

3995 €
desconto 38%
p.v.p. antes 6495 €

Motor B&S bicilíndrico
Potência de 12,8 kW a 3100 rpm
Transmissão hidrostática
Unidade de corte reforçada de 94 cm
Versão TRAÇÃO 4X4 opcional por
mais 1000 €

automower

HUSQVARNA
AUTOMOWER®,
LÍDER MUNDIAL
EM ROBÔS
CORTA-RELVAS

campanha primavera husqvarna 2018

automower®
husqvarna am105
Robô corta-relvas fiável para
relvados mais pequenos. Compacto, leve e capaz de
proporcionar excelentes resultados de corte.
Superfície de trabalho até 600 m²
Pode subir encostas com desníveis
até 25%
Bateria de iões de lítio

999
€
poupa 300 €

p.v.p. antes 1299,00 €

corte silencioso e preciso

deteção de
passagens

gama de
automower®

trabalha com
chuva

automower®
connect

sem ruído

não deixa rasto

sobe encostas

navegação
avançada

corte uniforme

desde

999 €

automower®
husqvarna 310
Superfície de trabalho* até
1000 m²
Inclinação máxima de 40%
Bateria de iões de lítio

RESULTADOS
DE CORTE PERFEITOS
A Husqvarna desenvolve há 20 anos a
maior gama de robôs corta-relvas do
mercado, bem como a mais eficaz e
inovadora. Capaz de trabalhar 24 horas
por dia, mantendo um relvado perfeito.
Opera com mau tempo e em qualquer
jardim, independentemente dos percursos
complexos, encostas pronunciadas e
outros obstáculos.

automower®
husqvarna 315
Superfície de trabalho* até
1500 m²
Inclinação máxima de 40%
Bateria de iões de lítio

automower® novidade
husqvarna 315x
Superfície de trabalho* até 1600 m²
Inclinação máxima de 40%
Faróis e navegação assistida por GPS
Bateria de iões de lítio

1699 €

1999 €

2399 €

automower®
husqvarna 420

automower®
husqvarna 430X

automower® profissional
husqvarna 520

Superfície de trabalho* até
2200 m²
Inclinação máxima de 45%
Bateria de iões de lítio

2499 €
automower®
husqvarna 440
Superfície de trabalho* até
4000 m²
Inclinação máxima de 45%
Bateria de iões de lítio

3299 €

Superfície de trabalho* até
3200 m²
Inclinação máxima de 45%
Faróis e navegação assistida por GPS
Bateria de iões de lítio

2999 €
automower®
husqvarna 450X
Superfície de trabalho* até
5000 m²
Inclinação máx. de 45%
Tecnologia de ultrassons, faróis e
navegação por GPS
Bateria de iões de lítio

4199 €

Superfície de trabalho* até
2200 m²
Inclinação máxima de 45%
Bateria de iões de lítio

3099 €
automower® profissional
husqvarna 550
Superfície de trabalho* até
5000 m²
Inclinação máxima de 45%
Tecnologia de ultrassons e
navegação por GPS
Bateria de iões de lítio

4399 €

campanha primavera husqvarna 2018

gama a bateria

GAMA A BATERIA
DA HUSQVARNA:
SILENCIOSA E POTENTE

VIZINHANÇA
SILENCIOSA

corta-sebes
husqvarna 115iHD45

corta-relvas
husqvarna LC 141Li
Corta-relvas prático a bateria para uso particular. Não
necessita de combustíveis líquidos, nem de cordões de
arranque. Fácil de arrancar. Excelente manobrabilidade graças
à sua unidade de corte compacta.
Autonomia: 30 min.
Modo coletor de relva ou descarga traseira
Largura de corte: 41 cm
10 alturas de corte
Sistema de tração manual

Motor sem escovas de longa duração
Comprimento da unidade de corte de 45 cm
Velocidade de corte de 3000 ciclos/min.
Modo SavE para máxima autonomia

329
€
poupa 70 €

p.v.p. antes 399,00 €

Inclui KIT de bateria BLi10 +
carregador QC80

399
€
poupa 100 €
p.v.p. antes 499,00 €

opção de modelo automotriz (LC
141VLi) por apenas mais 100 €

motosserra
husqvarna 120i
Motor sem escovas de longa duração
Comprimento da unidade de corte de 30 cm
Velocidade da corrente de 11,5 m/s
Modo SavE para máxima autonomia
Inclui KIT de batería BLi20 +
carregador QC80

349
€
poupa 100 €

p.v.p. antes 449,00 €

*não inclui bateria e carregador

A MESMA BATERIA
PARA TODAS AS MÁQUINAS
Potência, rendimento e design avançado são algumas das
características da gama a bateria da Husqvarna. Além disso, quando
necessário, pode trocar rapidamente a bateria entre as diversas
máquinas: corta-sebes, motosserras, sopradores, roçadoras, cortarelvas e simplesmente continuar a trabalhar

roçadora HUSQVARNA 115iL
Motor sem escovas de longa duração
Diâmetro de corte de 33 cm
Cabeça de corte Tap-n-Go (semiautomática)
Modo SavE para máxima autonomia
Inclui KIT de bateria BLi10 +
carregador QC80

bateria

alto desempenho

fácil de usar

sem ruído

sem fumo

299
€
poupa 100 €

p.v.p. antes 399,00 €

nova gama de
lavadoras de alta
pressão
Múltiplas aplicações

desde

169 €

MAIS LIMPEZA
COM MENOS ÁGUA
Para qualquer trabalho de limpeza em casa ou no jardim, o próprio
líquido que a natureza nos oferece tem poderes inesperados. Com a
nova gama de lavadoras de alta pressão da Husqvarna, irá descobrir
o poder incomparável de limpeza da água quando combinada com
soluções inteligentes de engenharia. A água corrente deve ser sempre
utilizada com moderação e as lavadoras de alta pressão da Husqvarna
consomem 80% menos água na realização do trabalho em relação às
mangueiras tradicionais.

Agulheta de sucção
de água

Limpador de
Superfícies SC 300

40,00 €

Kit de limpeza para veículos

Kit de escovas rotativas

59,90 €

59,90 €

Concessionário Oficial

www.husqvarna.pt

Visite a nossa loja oficial tudohusqvarna.com Para mais informações: 800 834 137 | callcenter @internaco.com

Oferta válida de 01/03/2018 a 30/06/2018. Preços com IVA. Oferta válida salvo erros tipográficos.

29,90 €

