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AΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΕΙΡΑΣ
100 ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Νέας τεχνολογίας κινητήρας X-Torq® με χαμηλότερη κατανάλωση
καυσίμου, μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και υψηλή ροπή σε
ευρύ φάσμα στροφών.
Στιβαρή κατασκευή και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος, για εύκολη εκκίνηση
και αποφυγή υπερχείλισης του κινητήρα.
Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής Air
Injection™, για μειωμένες ανάγκες συντήρησης και καλύτερη
προστασία του κινητήρα.
Εργονομική σχεδίαση για άνετη και ξεκούραστη εργασία.
Βέλτιστη λειτουργία κινητήρα και υψηλή ταχύτητα κοπής, για
αυξημένη παραγωγικότητα.

Με κάθε αγορά
μηχανήματος μπαίνετε
στην κλήρωση για

AΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΗUSQVARNA
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα των
αλυσοπριονών μας.

ΔΏΡΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO
HUSQVARNA® 120 ΜΑΡΚ ΙΙ-16"
• Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη και γρήγορη εκκίνηση
από €
38,2 cm³
1,4 kW/1,9 hp
1,53 Nm

€

16’’ - 40 cm
4,85 kg*

215,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 130-16"

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 135 ΜΑRΚ ΙΙ

• Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
• Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης: Γρήγορη και εύκολη συντήρηση

• Κινητήρας Χ-Τorq®: Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου & μειωμένες εκπομπές ρύπων
• Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
• Smart Start®: Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως και 40%

38 cm³

38 cm³

1,5 kW/2 hp
1,84 Nm
16" - 40 cm
4,7 kg*
* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.
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250,00

€

265,00

HUSQVARNA® ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022

από €

1,6 kW/2,2 hp
1,84 Nm
16" - 40 cm
4,7 kg*

€

340,00

305,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
Συνδυασμός Σουηδικής
& Ιαπωνικής τεχνολογίας

Εξαιρετική απόδοση
με ισχύ 1,5 hp

Ροπή 1,2 Nm
Μέγιστη αποτελεσματικότητα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες
εργασίας υψηλού φορτίου

Διάτρητος προφυλακτήρας αριστερού
χεριού: Πολύ καλή ορατότητα του σημείου
κοπής - Υψηλή ακρίβεια

Φρένο αλυσίδας που ενεργοποιείται
και με την αδράνεια σε περίπτωση
κλωτσήματος της αλυσίδας

Κινητήρας Χ-Torq®
1. Υψηλή ισχύς, ροπή και ακαριαία επιτάχυνση
2. Οικονομία καυσίμου
3. Καλύτερο περιβάλλον εργασίας

Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές:
Πιο άνετη εργασία

Διατίθεται και με λάμα
Carving και αλυσίδα 1/4"

Χειροκίνητη αντλία
καυσίμου:
Πιο εύκολη εκκίνηση

Κρίκοι που διευκολύνουν
τη σύνδεση με την εξάρτυση

LowVib®: Αποδοτική απόσβεση
κραδασμών με ατσάλινα ελατήρια

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤO ΚΛΑΔΕΥΤΙΚO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO HUSQVARNA® Τ525-10"
Τ525-10" ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8"

27 cm³
1,1 kW/1,5 hp

από €

1,2 Nm
10’’ - 25 cm
2,7 kg*

€

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA®
T435-14"

420,00

389,00

από €

€

450,00

419,00

35,2 cm³

• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης:
•

Τ525-10" ΜΕ ΛΑΜΑ CARVING ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" 1,3 mm

1,5 kW/2 hp

Γρήγορη συντήρηση
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού: Οικονομία λιπαντικού

από €

1,57 Nm
14" - 35 cm

€

3,4 kg*

399,00

355,00

ΝΕΑ ΑΛΥΣΙΔΑ HUSQVARNA X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1,1 mm
•
•
•
•

Μοναδική ακρίβεια και καθαρές τομές
Υψηλή ικανότητα κοπής
Μεγάλη διάρκεια ζωής και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
Άριστη ικανότητα ελιγμού και χαμηλή τάση κλωτσήματος

NEO

NEO
ΑΛΥΣΙΔΑ HUSQVARNA®
X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1,1 mm
60 ΟΔΗΓΩΝ

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

18,70

NEO

KIT ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ T525
ΣΕ 1/4"" mini 1,1 mm
Περιλαμβάνει:
• Μια λάμα CARVING X-PRECISION 10"
• Δύο αλυσίδες X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1,1 mm
• Γρανάζι μετατροπής από 3/8" σε 1/4"mini

€

από €

€

89,00

79,00

ΛΑΜΑ CARVING HUSQVARNA®
X-PRECISION 10"

€

35,00

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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AΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

AΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΕΙΡΑΣ 400

AΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΗUSQVARNA
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα
των αλυσοπριονών μας.

Με κάθε αγορά
μηχανήματος μπαίνετε
στην κλήρωση για

ΔΏΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ HUSQVARNA®
Κινητήρας X–TORQ® (vs συμβατικό 2–χρονο κινητήρα):
1) 20% χαμηλότερη κατανάλωση = Εξοικονόμηση καυσίμου
2) 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων = Καλύτερο περιβάλλον εργασίας
3) Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών LowVib®:
Ατσάλινα ελατήρια απορροφούν τους κραδασμούς αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση
του χειριστή
Σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air InjectionTM:
Χάρη στη φυγόκεντρο δύναμη το 97% του πριονιδιού και της σκόνης απομακρύνεται από
τον αέρα εισαγωγής:
1) Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα λειτουργίας μεταξύ καθαρισμού του φίλτρου αέρα
2) Mειωμένη φθορά του κινητήρα = Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
Σύστημα εκκίνησης Smart Start®: Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν
σχεδιαστεί για πιο εύκολη εκκίνηση = Η αντίσταση στο χέρι μειώνεται κατά 40%

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
HUSQVARNA® 435-15" & 440E-18"

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
HUSQVARNA® 445-18" & 450-18"

• E-series (440e): Εύκολη εκκίνηση και ρύθμιση αλυσίδας
• Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση

• Κινητήρας Χ-Torq®: 20% εξοικονόμηση καυσίμου
• LowVib®: Αποδοτική απόσβεση κραδασμών με ατσάλινα ελατήρια
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Σύστημα καθαρισμού Air InjectionTM: Υψηλή προστασία του κινητήρα & χαμηλότερο κόστος συντήρησης

435-15"

445-18"

440e-18"

450-18"

40,9 cm³

40,9 cm³

45,7 cm³

50,2 cm³

1,6 kW/2.2 hp

1,8 kW/2.4 hp

2,1 kW/2,8 hp

2,4 kW/3,2 hp

2,0 Nm

2,16 Nm

2,4 Nm

από € 399,00

15’’ - 38 cm
4,2 kg*

€

365,00

από € 460,00

15’’ - 35 cm
4,4 kg*

€

409,00

2,6 Nm

από € 499,00

18’’ - 45 cm
4,9 kg*

€

465,00

από € 550,00

18’’ - 45 cm
4,9 kg*

€

519,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA®
545 MARK II AUTOTUNE-18"

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA®
550XP MARK II AUTOTUNE-18"

• AutoTune™: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
• Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Φίλτρο αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
• Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

• Eπαγγελματικό αλυσοπρίονο XP (Xtra Power)
• AutoTune™: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
• Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Φίλτρο αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
• Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

50,1 cm³
50,1 cm³

2,7 kW/3,6 hp

από € 729,00

2,95 Nm
18’’ - 45 cm
5,3 kg*
* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.
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€

679,00

από € 850,00

3,0 kW/4,0 hp
3,15 Nm
18’’ - 45 cm
5,3 kg*

€

809,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA®
562XP AUTOTUNE 18"

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 572XP AUTOTUNE
18"/20"

• Eπαγγελματικό αλυσοπρίονο XP (Xtra Power)
• AutoΤune™ ΙΙ: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
• RevΒoost™: Ακαριαία επιτάχυνση κινητήρα
• Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου και αυξημένη ισχύς
• Air injection™: Χαμηλό κόστος συντήρησης
• LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
• Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση με μειωμένη αντίσταση
• Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής

• Eπαγγελματικό αλυσοπρίονο XP (Xtra Power)
• Βέλτιστη ψύξη: Διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας στον χώρο του καρμπυρατέρ
• AutoΤune™ ΙΙ: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
• Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Φίλτρο αέρος βαρέος τύπου: Χαμηλές ανάγκες συντήρησης
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
572XP-18"

572XP-20"
70,7 cm³

70,7 cm³

59,8 cm³

4,3 kW/5,8 hp

4,3 kW/5,8 hp

3,5 kW/4,7 hp

από € 915,00

3,65 Nm
18" - 45 cm

€

6,1 kg*

4,5 Nm

4,5 Nm

20"- 50 cm

18"- 45 cm

829,00

6,6 kg*

6,6 kg*

€1.065,00

€1.075,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 90 cc HUSQVΑRNA

ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90 cc
(7,5 HP / 7,4 KG)
Κινητήρας Χ-Torq®:
1. Υψηλή ισχύς, ροπή και ακαριαία
επιτάχυνση
2. Οικονομία καυσίμου
3. Καλύτερο περιβάλλον εργασίας
Χαμηλές γυροσκοπικές
δυνάμεις: Ευκολία ελιγμού
Νέα Λάμα X-Tough
LIght: Υψηλή
ανθεκτικότητα &
Χαμηλό βάρος

Αλυσίδα X-Cut C85:
Αιχμηρότητα μεγάλης
διάρκειας

Φίλτρο αέρος βαρέος
τύπου: Καλύτερη
προστασία κινητήρα

Εξάτμιση από ανοξείδωτο ατσάλι:
Χαμηλό βάρος & υψηλή αντοχή

Μαγνητικό
φίλτρο καυσίμου:
Συγκράτηση
μεταλλικών
σωματιδίων

Στροφαλοθάλαμος Μαγνησίου:
Υψηλή αντοχή

592XP-24'' Light

Φυγοκεντρικό σύστημα
καθαρισμού αέρα Air
InjectionTM: Μειωμένες
ανάγκες συντήρησης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΟ HUSQVARNA® 585-24"
• Air InjectionTM: Χαμηλό κόστος συντήρησης
• LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
• Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

86 cm³

€

5,1 kW/6,8 hp
5,3 Nm
24’’ - 60 cm

1.349,00

7,5 kg*

592XP-24"

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΟ HUSQVARNA®
592XP AUTOTUNE - 24"/ 24" LIGHT
• AutoTune 3.0: Ευκολότερη εκκίνηση και βέλτιστη απόδοση κινητήρα
• LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
• Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

92,7 cm³
5,6 kW/7,5 hp
5,87 Nm
24’’ - 60 cm

€

από €

1.550,00

1.465,00

592XP -24" LIGHT από €

€

1.600,00

1.515,00

7,4 kg*
* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Με κάθε αγορά
μηχανήματος μπαίνετε
στην κλήρωση για

ΔΏΡΑ

•
•
•
•
•

Πρόσβαση σε απομακρυσμένα σημεία του δέντρου χωρίς την
απαραίτητη χρήση σκάλας: Αποδοτική εργασία
Κοπτικός εξοπλισμός σε απόσταση ασφαλείας από τον χειριστή:
Ασφαλής εργασία
Κατανομή βάρους του μηχανήματος και στα 2 χέρια του χειριστή:
Ξεκούραστη εργασία
Καλύτερη οπτική γωνία του αποτελέσματος της εργασίας μας κατά
τη διάρκεια αυτής: Περιορισμένη ανάγκη διορθωτικών
εργασιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ KONTAΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
HUSQVARNA®
•
•
•
•
•
•

Κινητήρας X–TORQ® (vs συμβατικό 2–χρονο κινητήρα):
20% χαμηλότερη κατανάλωση = Εξοικονόμηση καυσίμου
75% μειωμένες εκπομπές ρύπων = Καλύτερο περιβάλλον εργασίας
Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή
Σύστημα εκκίνησης Smart Start®: Ο κινητήρας και το σύστημα
εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί για πιο εύκολη εκκίνηση = Η αντίσταση
στο χέρι μειώνεται κατά 40%
Διακόπτης σβησίματος αυτόματης επαναφοράς: Ο διακόπτης
επιστρέφει αυτόματα στη θέση σβησίματος για μελλοντική
προστασία υπερχείλισης του κινητήρα από το καύσιμο

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΗUSQVARNA
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα των
κονταροαλυσοπρίονών μας.

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525P4S
• Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης: Χαμηλό κόστος συντήρησης /
•

εύκολος χειρισμός
Λάμα από την πλευρά του χειριστή: Ακρίβεια στην κοπή

από €
25,4 cm³
1 kW/1,35 hp

€

2,4 m
5,3 kg*

680,00

579,00

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525PT5S
• Τηλεσκοπικός άξονας: Πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία του
δέντρου

• Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης: Χαμηλό κόστος συντήρησης /
εύκολος χειρισμός

• Λάμα από την πλευρά του χειριστή: Ακρίβεια στην κοπή

25,4 cm³
1 kW/1,35 hp

από €

2,72 - 3,97 m
7 kg*

€
* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.
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790,00

679,00

ΕΞΆΡΤΥΣΗ ΒALANCE FLEX
• άριστη υποστήριξη του σώματος
• ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου
• μέγιστη εργονομία
€

99,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ / ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

2

3

4

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ
ΣΥΣΚ. ΤΙΜΉ
ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΔΙ
ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Χ-GUARD

• Ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς, καθώς δεν ανιχνεύονται υπολείμματα λιπαντικού στον καρπό
• Το λιπαντικό είναι έτοιμο για χρήση ακόμα και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης. Προσφέρει έως και 35% μεγαλύτερη

1 LT

8,90 €

•
•

5 LT

33,00 €

1 LT

6,60 €

5 LT

27,90 €

20 LT

72,00 €

0,1 LT

2,90 €
16,50 €
55,00 €

προστασία από την οξείδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κολλήματος της
αλυσίδας
Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά λάμας & αλυσίδας
Διατηρεί τη ρευστότητά του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διατηρεί τις λιπαντικές του ιδιότητες μέχρι και τους -15°C,
προσφέροντας προστασία στον κοπτικό εξοπλισμό από τη φθορά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

• Λιπαντικό λάμας & αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας
• Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα
• Διατηρείται λιπαντικό στρώμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
• Δεν αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες από το νερό και το οξυγόνο
• Εξασφαλίζεται μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας
• Μειωμένη κατανάλωση χάρη στην παχύρευστη υφή του
• Δεν επηρεάζεται η ρευστότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΆΜΑΣ &
ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΟΡΥΚΤΌ

• Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
• Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
• Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
• Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα, μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ LS+

της υπερθέρμανσης

4

5

5

• Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
• Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
• Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κ.τ.λ.) του

ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟ XP
SYNTHETIC

κινητήρα

5,50 €

0,1 LT

23,50 €

• Προστασία από υπερχείλιση
• Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 5 lt
• Χωρητικότητα δοχείου λαδιού λάμας και αλυσίδας 2,5 lt
• Εργονομική χειρολαβή
• Ενσωματωμένη εργαλειοθήκη
• Διαφανές παράθυρο στάθμης καυσίμου και λαδιού

ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
FUNCTIONAL

€

188,50

54,90 €

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
CLASSIC

€

56,50

ΓΑΝΤΙΑ TECHNICAL ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
(ΝΟ.8 / 9 /10)

45,50

€

€

14,50

72,90

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 2500 GR /
74 CM

€

125,50

€

108,50

40,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET
FIBRE GLASS H900 34 CM

42,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET
1250 GR / 70 CM

€
ΓΥΑΛΙΆ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ CLEAR X,
SUN X, YELLOW X

ΓΑΝΤΙΑ FUNCTIONAL
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΝΟ.8 / 9 /10)

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CLASSIC

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET
600 GR

€

4 LT

1 LT

• Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

ΔΟΧΕΙΟ COMBI

€

1 LT

€

60,50

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET
FIBRE GLASS A1400 60 CM

€

80,50

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ FIBRE
GLASS S2800 70 CM

€

125,90

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ/ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤA COMBI
Με κάθε αγορά
μηχανήματος μπαίνετε
στην κλήρωση για

ΔΏΡΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΥΡΤΟΥ ΑΞΟΝΑ HUSQVARNA® 122C
• Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
• Κινητήρας χαμηλού θορύβου: Διακριτική εργασία
• Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος:
Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας Τ25
συνολικής αξίας € 22,70

από € 229,00

21,7 cm³

215,00

€

0,6 kW/0,8 hp
4,4 kg*

ΚΙΝΗΤΉΡΙΑ ΜΟΝΆΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® 325iLK
• Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
• Εργονομική σχεδιασμένη χειρολαβή: ξεκούραστη εργασία
• Συμβατό με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
• Συμβατό με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI ΗUSQVARNA
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα των
πολυμηχανημάτων μας.

2,2 kg*

€

439,00

**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ COMBI 325iLK / 129LK / 525LK / 535LK

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 2 ΤΜΧ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΩ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Λάμα 10" βήμα 1/4"

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860
325iLK & HA860: 2,40 m

από € 480,00

129LK & HA860: 2,45 m
525LK & HA860: 2,40 m
535LK & HA860: 2,40 m

ΕΞΆΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΟΥ PA 1100

€

415,00

325iLK & PA1100: 2,35 m
525LK & PA1100: 2,35 m
535LK & PA1100: 2,35 m

από € 180,00

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ TA850

από € 330,00

129LK & PA1100: 2,4 m

€

159,00

€

285,00

Λάμα 12" βήμα 3/8"

ΕΞΆΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΟΥ PAΧ 1100
325iLK & PAX1100: 2,35 m

από € 380,00

129LK & PAX1100: 2,4 m
525LK & PAX1100: 2,35 m
535LK & PAX1100: 2,35 m

ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ ΕΧ 780
(ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΜΉΚΟΣ 80 CM)

€

από € 100,00

€

από € 220,00

ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΦΥΣΗΤΉΡΑ ΒΑ 101

€

195,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρια ή καύσιμο και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμη δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.
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325,00
89,00

από € 480,00

ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΉ CA 230

€

415,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤA COMBI
ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ισχύς 1,15 hp

από €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMΒΙ HUSQVARNA® 129LK
• Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
• Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
• Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
• Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας Τ25

27,5 cm³

€

365,00

€

445,00

0,85 kW / 1,15 hp
1,05 Nm
4,15 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

380,00

Ισχύς 1,35 hp

ΚΙΝΗΤΉΡΙΑ ΜΟΝΆΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ COMBI
HUSQVARNA® 525LK
• Κινητήρας X–Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
• Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
• Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
• Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
• Στιβαρή κατασκευή για πολύωρη επαγγελματική χρήση

ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25,4 cm³
1 kW / 1,35 hp
1,2 Nm
4,1 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI
ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ισχύς 2,2 hp

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 535LK
• Κινητήρας X–Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
• Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
• Γωνιακή κεφαλή βαρέος τύπου: Πολύωρη και απρόσκοπτη εργασία
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας Τ35

από €

650,00

34,6 cm³
1,6 kW / 2,2 hp
1,8 Nm
4,95 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

€

595,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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ΨΑΛΙΔΙA ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
4.400

3.200

κοπές / λεπτό

κοπές / λεπτό

522HD60X

522HDR75X

ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ
ΠΥΚΝΟΥΣ ΘΑΜΝΟΥΣ
ΜΕ ΧΟΝΤΡΑ ΚΛΑΔΙΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 522HD60X & 522HDR75X

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 322HD60

• Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη και γρήγορη εκκίνηση
• Κοχλίας κίνησης λεπίδων: Εύκολη συντήρηση

• Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
• Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
• Υψηλή απόδοση κοπής: 4.400 κοπές / λεπτό

522HD60X

522HDR75X

21,7 cm³

21,7 cm³
21,7 cm³

0,6 kW/0,8 hp

0,6 kW/0,8 hp

0,6 kW/0,8 hp

από € 670,00

60 cm
4,9 kg*

€

75 cm

629,00

60 cm

από € 730,00

4,5 Nm

€

5,2 kg*

από € 549,00

689,00

€

499,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 122HD45 & 122HD60

ΚΟΝΤΑΡΟΨΆΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΎΡΑΣ HUSQVARNA® 525ΗΕ4

• Χαμηλό βάρος: Άνετη εργασία
• Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός (122HD60)
• Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
• Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

• Επαγγελματικό κονταροψάλιδο μπορντούρας
• Κινητήρας Χ–Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
• Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
• Ρυθμιζόμενη γωνία λάμας κοπής: Μεγάλη ευελιξία
• Ρύθμιση της λάμας κοπής κατά τη διάρκεια της εργασίας: Λιγότερες παύσεις εργασίας
• Μακρύς άξονας μηχανήματος: Άνετη εργασία

122HD45

122HD60

21,7 cm³

21,7 cm³

0,6 kW/0,8 hp

0,6 kW/0,8 hp

από € 390,00

45 cm
4,7kg*

€

25,4 cm³

325,00

4,9 kg*

1 kW/1,35 hp

από € 419,00

59 cm

€

από € 899,00

60 cm

345,00

6,3 kg*

€

869,00

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ HUSQVARNA® 525BX
• Eπαγγελματικός φυσητήρας χειρός υψηλής απόδοσης φυσήματος και στιβαρής κατασκευής
• Κινητήρας Χ–Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
• Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
• Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή
• Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία
• Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ & ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ–ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΡΑΣ HUSQVARNA®
125Β & 125BVX
• Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή: Εύκολος στον
χειρισμό

• Συνοδεύεται από στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο
• Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
• Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
• Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία (125BVX)
• Συνοδεύεται από το κιτ αναρρόφησης (125BVX)
125B

0,85 kW/1,15 hp
13 m3/min

από € 419,00

86 m/sec
4,3 kg*

€

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 570BTS & 580BTS
• Κινητήρας Χ–Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
• Επαγγελματικό φίλτρο αέρα: Πολύωρη εργασία σε απαιτητικές συνθήκες
• Εργονομική εξάρτυση: Σωστή κατανομή φορτίου, ξεκούραστη εργασία
• Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού: Αποτελεσματική προστασία κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρος

570BTS

28 cm³

28 cm³

65,6 cm³

0,8 kW/1,1 hp

0,8 kW/1,1 hp

2,9 kW/3,9 hp

12,03 m3/min

12,03 m3/min

4,26 kg*

€

309,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

76 m/sec
4,35 kg*

355,00

• Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός

125BVX

76 m/sec
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25,4 cm³

από € 410,00

€
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365,00

580BTS
75,6 cm³

από € 899,00

22 m3/min
106 m/sec
11,2 kg*

€

859,00

3,3 kW/4,4 hp

από € 979,00

26 m3/min
92 m/sec
11,8 kg*

€

925,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
HUSQVARNA®

Με κάθε αγορά
μηχανήματος μπαίνετε
στην κλήρωση για

ΔΏΡΑ

Κινητήρας X–TORQ® (vs συμβατικό δίχρονο κινητήρα):
1) 20% χαμηλότερη κατανάλωση = εξοικονόμηση καυσίμου
2) 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων = καλύτερο περιβάλλον εργασίας
3) Υψηλότερη ροπή κατά την κοπή
Smart Start® & Αντλία καυσίμου:
Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί για πιο εύκολη εκκίνηση.
Η αντίσταση στο χέρι μειώνεται κατά 40%
Υπερυψωμένες και ασύμμετρου σχεδιασμού χειρολαβές:
Βέλτιστη θέση εργασίας ειδικά σε επικλινή εδάφη

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗUSQVARNA
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα των
θαμνοκοπτικών μας.

Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος:
Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 325R

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 135R

• Smart Start®: Eύκολη εκκίνηση
• Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
• Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας Τ35, δίσκος χορτοκοπής Grass 255–4 και άνετη

• Κινητήρας Χ–Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
• Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας Τ35,

διπλή εξάρτυση συνολικής αξίας € 108,30

από € 399,00

27,5 cm³
0,9 kW / 1,2 hp

€

5,2 kg*

355,00

δίσκος χορτοκοπής Multi 300–3 και άνετη διπλή εξάρτυση

συνολικής αξίας € 87,60

από € 520,00

34,6 cm³
1,4 kW / 1,9 hp

485,00

€

1,7 Nm
6,8 kg*

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 535RX

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 553RS

• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας Τ35, δίσκος χορτοκοπής

• Κινητήρας Χ–Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
• Συμπλέκτης βαρέος τύπου: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας Τ45X, δίσκος χορτοκοπής

Multi 300-3 και η εξάρτυση Balance 35

συνολικής αξίας € 112,60

Multi 300–3 και άνετη διπλή εξάρτυση συνολικής αξίας € 106,90

34,6 cm³

από € 699,00

50,6 cm³

1,6 kW / 2,2 hp
1,9 Nm

€

6,1 kg*

589,00

2,3 kW / 3,1 hp
2,8 Nm
8,6 kg*

€

645,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 545RX / 545RXT AUTOTUNE

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 555RXT

• Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
• Εξάρτυση Balance X (545RX) : Ξεκούραστη εργασία
• Εξάρτυση Balance XT (545RXT AT) : Υψηλή εργονομία & ξεκούραστη εργασία
• Διατίθεται με κεφαλή μεσινέζας Τ45Χ, δίσκο χορτοκοπής Multi 300-3 και εξάρτυση Balance

• Smart Start®: Eύκολη εκκίνηση
• Ρυθμιζόμενες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
• Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
• Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
• Εξάρτυση Balance XT: Ξεκούραστη εργασία
• Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας Τ55X, δίσκος χορτοκοπής

συνολικής αξίας € 160,40 (545RX),

• κεφαλή μεσινέζας Τ45X, δίσκος χορτοκοπής Μulti 300-3 και εξάρτυση Balance XT
συνολικής αξίας€ 229,90 (545RXT).

545RX

Multi 300–3 και η εξάρτυση Balance XT συνολικής αξίας € 270,00

545RXT

45,7 cm³

45,7 cm³

2,1 kW /2,8 hp

2,2 kW /3,0 hp

2,6 Nm
8,9 kg*

€

849,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

2,6 Nm
8,6 kg*

53,3 cm³

από € 1.050,00

€

979,00

2,8 kW /3,8 hp
3,5 Nm
9,2 kg*

από € 1.199,00

€

1.145,00

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΩΝ ΤΗΣ HUSQVARNA®
ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ 4,0 mm

€

3

4,0 mm

3,3 mm

3,0 mm

2,7 mm

2,4 mm

• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
• Άριστα αποτελέσματα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας
(2,7 mm / 55 m)

€

17,30

4,0 mm

3,0 mm

18,90

2,0 mm

€

χάρη στις αιχμηρές γωνίες

2,7 mm

(2,7 mm / 70 m)

1,5 mm

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΘΟΡΥΒΗ “WHISPER TWIST”

ΔΙΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΙΝΕΖΑ “CORECUT”

• Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερές υλικό
• Αεροδυναμικό προφίλ
• Χαμηλό επίπεδο θορύβου
(1,5 mm / 15 m)
• Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
• Χαμηλό επίπεδο κραδασμών

1

3,3 mm

3,0 mm

2,7 mm

3,0 mm

2,4 mm

2,0 mm

1,5 mm

4,40

2,7 mm

(1,5 mm / 15 m)

€

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ “OPTI QUADRA”

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ “OPTI PENTA”
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
• Ιδανικός συνδυασμός:
– Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
– Απόδοσης κοπής

2,4 mm

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ “OPTI ROUND”
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
• Καλή αντίσταση στη φθορά
• Καλή απόδοση κοπής

2,4 mm

4,0 mm

3,3 mm

3,0 mm

2,7 mm

1,5 mm

•

2,4 mm

Πολύ υψηλής ποιότητας μεσινέζες – Άριστη σχέση ποιότητας – τιμής
Δοκιμασμένη σε πολύ απαιτητικές συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με τα
μηχανήματα της Husqvarna®
Ευρεία γκάμα τύπων μεσινέζας και διαστάσεων για κάθε εργασία

2,0 mm

•
•

• Kατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερή υλικά
• Εύκαμπτος εσωτερικός πυρήνας και ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια
– Ιδανικός συνδυασμός:
(2,0 mm / 15 m)
– Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
– Απόδοσης κοπής
– Ανθεκτικότητας
€ ,10

8

5,90

4

5

6

2
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ T25 M10 / T35 M10 / T35 M12

2

ΚΕΦΑΛH ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ T45X M12

3

6

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ
ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA CLASSIC LIGHT ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΑΠΌ
ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ PRO GOOGLES

7

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X

4
5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ

• Ελαφριές και άνετες ωτοασπίδες οι οποίες μειώνουν τον θόρυβο κατά 23 dB(A)

22,70 €
42,00 €
16,30 €

• Ανθεκτικά γάντια σε ένα μέγεθος. Παλάμη από κατσικόδερμα

19,50 €

• Παρέχει την απαραίτητη προστασία από τα εκτοξευόμενα αντικείμενα κατά τη χρήση

45,90 €

• Ιδανική λύση για καταναλωτές που φοράνε γυαλιά οράσεως. Δεν θολώνουν.
• Κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του μηχανήματος στο σώμα του χειριστή, για άνετη

24,90 €
92,50 €

θαμνοκοπτικού.

εργασία ακόμα και μετά απο πολλές ώρες.

Θυμηθείτε να συντηρείτε το μηχάνημά σας έγκαιρα
χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά Husqvarna®
12
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΗΣ HUSQVARNA® ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ AUTOMOWER
Η δυνατότητα εντοπισμού
αντικειμένων από μακριά,
επιβραδύνει
την ταχύτητα του χλοοκοπτικού
πριν αυτό προσκρούσει σε
κάποιο αντικείμενο.

Η υποβοηθούμενη πλοήγηση
με GPS, διασφαλίζει ομοιόμορφα
αποτελέσματα κοπής, ακόμα
και σε πολύπλοκους κήπους.

Τα μοτέρ με τεχνολογία
υπεραθόρυβης λειτουργίας,
διασφαλίζουν εξαιρετικά χαμηλό
επίπεδο θορύβου.

Πολύ υψηλή κοπτική ικανότητα, που επιτρέπει τη
συντήρηση ενός χλοοτάπητα με εμβαδόν έως
5.000 τ.μ., εάν το μηχάνημα λειτουργεί 24 ώρες
/ 7 ημέρες, ή ένα πολύ σύντομο χρόνο κοπής,
εάν λειτουργεί σε χλοοτάπητα μικρής έκτασης.

Προβολείς που σας επιτρέπουν να
βλέπετε το μηχάνημα να λειτουργεί,
ακόμα και στο σκοτάδι.

Ο ελαστικός προφυλακτήρας
προστατεύει το κάλυμμα από
σημάδια που προκαλούνται
από προσκρούσεις.

Οι περιστρεφόμενες κοπτικές
λεπίδες κόβουν απαλά το γρασίδι
και δεν το τραυματίζουν.

Τώρα, ένα ρομπότ καθαρίζει για εσάς!

Γνωρίστε τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® στους επιλεγμένους
συνεργάτες Husqvarna® και αποκτήστε αυτό που σας ταιριάζει
από € 999,00*!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΚΑΙ ΞΕΧΆΣΤΕ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® της Husqvarna® είναι
εφοδιασμένα με προηγμένες τεχνολογικά λύσεις, ώστε να
επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο αξιοπιστίας, ποιότητας και
αποτελεσμάτων κοπής. Αυτό σημαίνει αυτόνομη λειτουργία, με
ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Μοναδική κοπή: Τρεις άθραυστες λεπίδες κοπής, που μοιάζουν με
ξυράφι, επιτυγχάνουν καθαρή κοπή. Τα μικρά υπολείμματα κομμένου
χλοοτάπητα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη λίπανση του
εδάφους, εξαιρετικό αποτέλεσμα κοπής χωρίς βρύα και λιγότερη
κατανάλωση ενέργειας. Και όλα αυτά, χωρίς να χρειάζεται να μαζεύετε
και να πετάτε τα κομμένα υπολείμματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΈΝΟΙ ΓΕΊΤΟΝΕΣ
Το περιβαλλοντικά φιλικό, ρομποτικό χλοοκοπτικό τροφοδοτείται με
μπαταρία, κόβει το γρασίδι χωρίς άμεσες επιβλαβείς εκπομπές ρύπων
και είναι αθόρυβο. Θα δουλεύει στον κήπο σας χωρίς καν να το
αντιλαμβάνονται οι γείτονές σας.

ΑΠΡΌΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Το ενσωματωμένο σύστημα GPS παρέχει τη δυνατότητα στα
ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® της Husqvarna®, να εντοπίζουν
ποια τμήματα του κήπου έχουν ήδη καλυφθεί, διασφαλίζοντας έτσι ένα
εξαιρετικό αποτέλεσμα κοπής.

ΠΡΟΣΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΆΠΗΤΑ
Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® που είναι εξοπλισμένα με
χρονοδιακόπτη καιρού, μεγιστοποιούν αυτόματα τον χρόνο κοπής
κατά τις περιόδους έντονης ανάπτυξης του χλοοτάπητα. Υπό ξηρές
καιρικές συνθήκες ή συνθήκες ηλιοφάνειας ή προς το τέλος της
εποχής ανάπτυξης του χλοοτάπητα, θα λειτουργεί αυτόματα
λιγότερες ώρες, μειώνοντας έτσι τη φθορά του χλοοτάπητα και του
χλοοκοπτικού.

ΡΥΘΜΊΣΤΕ ΤΙΣ ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ
Προκαθορισμένος προγραμματισμός: Εσείς αποφασίζετε εάν θέλετε
το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας να δουλεύει όλη την ημέρα, 7 ημέρες
την εβδομάδα.

* Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για την εργασία της εγκατάστασης και το κόστος των καλωδίων. Η τιμή προσφοράς αφορά το μοντέλο Automower® 105.

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΚΟΠΗΣ
•
•
•
•
•
•
•

Με κάθε αγορά
μηχανήματος μπαίνετε
στην κλήρωση για

Υψηλή αντοχή στις κρούσεις με ελαστική συμπεριφορά
Ενιαία κατασκευή χωρίς συγκολλήσεις
Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
Αποτελεσματική απορρόφηση κραδασμών και θορύβου
Μειωμένες ανάγκες συντήρησης
Χαμηλό βάρος
Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

ΔΏΡΑ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗUSQVARNA
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα των
χλοοκοπτικών μηχανών μας.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ HUSQVARNA® LC 140P & LC 140SP

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ HUSQVARNA® LC 151 & LC 151S

• Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης (LC140SP): Εύκολος χειρισμός
• Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη αποθήκευση
• Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
• Κάδος συλλογής 50 lt

• Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός (LC 151S)
• Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος
• Μεγάλος κάδος συλλογής 65lt: Λιγότερες παύσεις για το άδειασμα του κάδου
• Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

LC 140P

LC 151

LC 140SP

LC 151S

123 cm³

166 cm³

166 cm³

166 cm³

Κινητήρας Husqvarna HS123A

Κινητήρας Husqvarna HS123A

Κινητήρας Husqvarna HS166A

Κινητήρας Husqvarna HS166A

1,95 kW / 3000 rpm

1,95 kW / 3000 rpm

2,7 kW / 2800 rpm

2,7 kW / 2800 rpm

40 cm

40 cm

51 cm

25 –75 mm

25 –75 mm

25 –75 mm

€

399,00

€

449,00

€

από € 529,00

509,00

51 cm

από € 649,00

25 –75 mm

€

599,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC253S

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC 356VP

• Συνθετικό πλαίσιο κοπής: Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή
• Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
• Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση
• Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης

• Αυτοπροώθηση με αδιαβάθμητη ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
• Εύκολης εκκίνησης, ισχυρός κινητήρας Honda
• Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος (ΤΡΙΟCLIP): Μεγάλη ευελιξία
• Στιβαροί τροχοί με διπλά ρουλεμάν: Χαμηλό κόστος συντήρησης
• Κάδος συλλογής 75 lt: Λιγότερες παύσεις για άδειασμα του κάδου

166 cm³
166 cm³

Κινητήρας Husqvarna HS 166A
2,75 kW / 2900 rpm

από € 670,00

53 cm
20-75 mm
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€

639,00
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Κινητήρας Honda GCVX-170
3,1 kW / 2800 rpm
56 cm
38-108 mm

€

795,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ RIDER
•

Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκοπου κύκλου: Λιγότερος χρόνος
εργασίας
Εμπρόσθια τοποθετημένο πλαίσιο κοπής: Μεγαλύτερη ευελιξία
Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Εύκολος
χειρισμός
Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής: Άνετη εργασία
Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων: Χρήση όλο τον χρόνο

•
•
•
•

RIDER ΗUSQVARNA
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα των
χλοοκοπτικών Eμπρόσθιας Κοπής.

NEO

RIDER HUSQVARNA® 214C

RIDER HUSQVARNA® 320Χ AWD

RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ HUSQVARNA®
RC320TS AWD*

• Ενσωματωμένο πλαίσιο κοπής 94 cm με δυνατότητα κοπής

• Κίνηση και στους 4 τροχούς (AWD): Άριστη πρόσφυση σε επικλινή

• Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκοπου

• Άνετη θέση οδηγού

• Δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και οπίσθιας εκτόξευσης:

• Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη

• Άνετη θέση οδηγού

• Δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και συλλογής: Ευέλικτος

και ολισθηρά εδάφη

χορτολιπάσματος και οπίσθιας εκτόξευσης: Μεγάλη ευελιξία

Μεγάλη ευελιξία

Κινητήρας Husqvarna HS 413AE μονοκύλινδρος
8,4 kW / 3000 rpm

από € 5.200,00

94 cm
25 - 75 mm

€

30 cm

ταχύτητα: Εύκολος χειρισμός
χειρισμός

• Επιλογή λειτουργίας συλλογής ή χορτολίπανσης: Ευελιξία

Κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Series

4.680,00

*

κύκλου (50 cm): Λιγότερος χρόνος εργασίας

10,5 kW / 2900 rpm
94 - 112 cm

€

25 - 75 mm
30 cm

7.140,00

**

χειρισμού ανάλογα με τις ανάγκες του χλοοτάπητα και του
χειριστή
Κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Series
7220 δικύλινδρος
12,6 kW / 3100 rpm
103-112cm

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής Combi 94. **Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής

25 - 75 mm

€

11.850,00

**
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4

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112 ΓΙΑ RIDER 320X AWD

5

6

8

ΑΠΟ
1.500,00 €

2

COMBI 112 ΓΙΑ RIDER RC 320TS AWD

1.930,00 €

3

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ RIDER 320Χ AWD

2.700,00 €

4

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 44

1.030,00 €

5

TRAILER AGRI 275

430,00 €

6

ΣΠΟΡΕΑΣ 30 KG

215,00 €

7

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8

8

ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 15 LT

TIMH ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.430,00 €
1.820,00 €
2.450,00 €
929,00 €
399,00 €
195,00 €
84,00 €
64,00 €

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
TΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ ΗUSQVARNA
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα των
Tρακτέρ κήπου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΚΗΠΟΥ
•
•
•
•
•
•

Με κάθε αγορά
μηχανήματος μπαίνετε
στην κλήρωση για

ΔΏΡΑ

Ενσωματωμένος κάδος συλλογής
Ένδειξη στάθμης μπαταρίας με υποδοχή για φορτιστή: Εκκίνηση χωρίς
προβλήματα
Εκκίνηση χωρίς τη χρήση τσοκ: Εύκολη εκκίνηση
Ρυθμιζόμενη θέση του οδηγού: Ξεκούραστη εργασία
Ευρεία γκάμα παρελκόμενων: Χρήση του τρακτέρ όλο τον χρόνο
Εύκολη πρόσβαση στη θέση του οδηγού

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC 138L

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC 242T

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC 242TX

• Ισχυρός και αξιόπιστος κινητήρας Husqvarna®
• Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με

• Τρακτέρ κήπου με ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα
• Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με

• Ισχυρός δικύλινδρος κινητήρας Kawasaki
• Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ενεργοποιημένο με

•

• Μπροστινός προφυλακτήρας: Αποτελεσματική προστασία
• Ηλεκτρική σύμπλεξη των μαχαιριών κοπής: Εύκολος χειρισμός
• Εύκολη επιλογή κοπής χορτολιπάσματος από τη θέση του οδηγού:

πεντάλ: Εύκολος χειρισμός

Κινητήρας Husqvarna®

πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής

8,9 kW / 2600 rpm

Κινητήρας Briggs & Stratton Husqvarna series
δικύλινδρος

97 cm

10.1 kW / 2600rpm

220 lt

€

3.400,00

107 cm

€

320 lt

4.370,00

πεντάλ και υψηλή ταχύτητα κίνησης

Μεγάλη ευελιξία

Δικύλινδρος κινητήρας Kawasaki FR Series

από € 6.200,,00

14,1 kW / 2600 rpm
108 cm
320 lt

€

5.970,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ MHXANHMATA MΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ισχυρά μοτέρ με υψηλή απόδοση αντίστοιχη των βενζινοκίνητων μηχανημάτων
Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών που κάνουν την εργασία πιο ξεκούραστη
και λιγότερο ενοχλητική για τους γύρω σας
Εξοικονόμηση χρημάτων και απόσβεση επένδυσης χάρη στη μηδενική κατανάλωση
καυσίμου και τα μειωμένα έξοδα συντήρησης
Φιλικά προς το περιβάλλον και τον χειριστή λόγω των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων
«Τα καυσιμα σας για χρονια» μπαταρίες τελευταίας τεχνολογίας με μεγάλο χρόνο
αυτόνομης λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εναλλάξιμες μεταξύ των διαφορετικών
μηχανημάτων
Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας με την επιλογή λειτουργίας SavΕtm χωρίς να μειώνεται
η ισχύς του μοτέρ
Χρήση των μηχανημάτων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
Χαμηλό βάρος και ισορροπημένη κατανομή του. Τα μηχανήματα σχεδιάζονται με γνώμονα
τον χειριστή και την εργονομία του
Εύκολα στη χρήση. Κοινά πληκτρολόγια και εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού
Μοτέρ χωρίς ψήκτρες. Υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης

MHXANHMATA MΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® T540iXP-14"

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 530iPT5

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA®
525iB

• Ισχύς αντίστοιχη με βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο 40 cc.
• Άριστη απόδοση κοπής χάρη και στην πρωτοποριακή

• Τηλεσκοπικός άξονας: Πρόσβαση ακόμα και στα πιo

• Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
• Λειτουργία Boost: Μεγιστοποίηση ταχύτητας αέρα

αλυσίδα Husqvarna® X-Cut SP21G.

μακρινά σημεία του δέντρου
• Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή: Λιγότερη
καταπόνηση για τον χειριστή

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 535iRX

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 520iHD60

• Ισχύς αντίστοιχη με βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό 40 cc.
• Σύστημα απόσβεσης κραδασμών: Άνετη εργασία

• Κλειστού τύπου σύστημα μετάδοσης κίνησης: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
• Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® 520iHΤ4

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® LC 551iV

• Τηλεσκοπτικός άξονας: Εύκολη πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία των
θάμνων
• Ρυθμιζόμενη γωνία λάμας κοπής: Μεγάλη ευελιξία

• Πλάτος κοπής 51 cm: Υψηλή παραγωγικότητα
• Συμβατή και με μπαταρία πλάτης: Υψηλή αυτονομία για πολύωρη εργασία

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 100

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® 120i–12"

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ &
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® 120iTK4-PH

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA®
115iHD45

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® 115iL

• Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας: Εύκολη συντήρηση

•

• Κλειστού τύπου σύστημα μετάδοσης κίνησης:

• Τηλεσκοπικός άξονας: Εύκολη πρόσβαση και

•
•

•

•

• Κεφαλή μεσινέζας Tap & Go: Εύκολη

λάμας & αλυσίδας
Eργονομικός σχεδιασμός: Ξεκούραστη εργασία
Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός
11,5 m/s

•
•

3 /8"
12” – 30 cm

Συνδυασμός κονταροαλυσοπρίονου και
ψαλιδιού μπορντούρας: Πολυχρηστικότητα
Τηλεσκοπικός άξονας: Δυνατότητα κοπών σε
ύψος μέχρι και 4,50 m
Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και
μεταφορά
Άξονας αλουμινίου: Χαμηλό βάρος

Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
Εργονομική χειρολαβή: Άνετη εργασία

άνετη εργασία

τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο

45 cm
300 κοπές / λεπτό

33 cm

3,2 kg*

3,45 kg

10 m/s

3 kg*

1 /4"
ME ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi20
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80

από € 439,00

€

395,00

10"- 25 cm

ME ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi10
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80

50 cm

ME ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi20
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC10

από € 379,00

2.800 κοπές / λεπτό
3,5 kg

€

465,00

ME ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi20
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC10

€

355,00

€

359,00

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΑ HUSQVARNA®
Με κάθε αγορά
μηχανήματος μπαίνετε
στην κλήρωση για

ΔΏΡΑ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA®
PW350 & PW360

ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA®
PW480 & PW490

• Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια

• Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια

• Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση

•

• Αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη μετώπη: Πολύχρονη και

•

•

ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW125 & PW235

σωλήνα υψηλής πίεσης
Χαμηλό βάρος: Εύκολη μεταφορά

PW125

λειτουργία
Αποθηκευτική ανέμη – Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση
σωλήνα υψηλής πίεσης
Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής:
Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

PW350

PW235

PW360

λειτουργία

απρόσκοπτη λειτουργία

• Κεραμικά έμβολα (PW490): Υψηλή αντοχή και μακροχρόνια
λειτουργία

• Μπεκ εύκολης ρύθμισης: Ταχύτητα και ευκολία εργασίας
PW480

PW490

125 bar

135 bar

150 bar

160 bar

180 bar

190 bar

460 lt/h

520 lt/h

500 lt/h

500 lt/h

610 lt/h

650 lt/h

1500 W

1800 W

2100 W

2300 W

2900 W

3300 W

7m

8m

8m

8m

13 m

16 m

7,1 kg*

9,6 kg*

18,8 kg*

20,8 kg*

27,8 kg*

28,4 kg*

€

165,00

€

220,00

€

400,00

€

455,00

€

650,00

€

735,00

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

1

4

2

3

7

8

5

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

2

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

3

ΠΑΧΝΙΔΙ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

4

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

5

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

6

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ AUTOMOWER

7

ΘΕΡΜΟΓΙΛΕΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΕ ΠΛΕΚΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

8

ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΠΌ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

9

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ HUSQVARNA

10

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ RWYR

11

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ HUSQVARNA

12

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO NAVY ΜΕ ΠΛΕΚΤΟ LOGO HUSQVARNA
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6

10

11

12

TIMH ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

35,00 €
32,00 €
53,50 €
32,00 €
29,50 €
66,00 €
81,90 €
115,00 €
118,00 €
11,90 €
11,90 €
38,50 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Χ–ΤΟRQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας, που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση
καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ
φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα,
σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο
κινητήρα.

LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας
έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.

AUTOTUNETM

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ, που διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα εξαιτίας της αυτόματης
ρύθμισής του. Έτσι, δεν καταναλώνεται
χρόνος για τη χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει τις αλλαγές στο υψόμετρο, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την
ποιότητα καυσίμου.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Διευκολύνει στον καθαρισμό και την
αλλαγή του μπουζί.

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ
ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ
ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΣΤΡΟΦΩΝ

Η χειρολαβή είναι ευθυγραμμισμένη με
την έξοδο, έτσι ώστε να μην ασκούνται
δυνάμεις στρέψης στο χέρι του χειριστή.

Ο σταθεροποιητής στροφών ρυθμίζει την
ταχύτητα και τη ροή του αέρα, με σκοπό
να μη χρειάζεται να κρατάτε τη σκανδάλη
πατημένη κι έτσι η εργασία να γίνεται πιο
ξεκούραστη.

SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης
έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη
προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία
εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.

ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ
(ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι
σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει κατασκευαστεί για να έχει μεγάλη διάρκεια
ζωής, ακόμα και κάτω από σκληρές συνθήκες.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και στο πάνω
μέρος των θάμνων.

ΑΙΧΜΗΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αιχμηρά και στιβαρά δόντια κοπής, για μεγάλη αποδοτικότητα και μεγάλη διάρκεια
ζωής.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης
σβησίματος επιστρέφει αυτόματα στη
θέση εκκίνησης, για εκκίνηση χωρίς προβλήματα και αποφυγή υπερχείλισης του
κινητήρα με καύσιμο.

Η πλήρης σειρά προϊόντων Μπαταρίας και AUTOMOWER HUSQVARNA® παρουσιάζεται στους καταλόγους μας. Ζητήστε έναν κατάλογο από το πλησιέστερο κατάστημα HUSQVARNA® ή κάντε την
παραγγελία σας στο www.husqvarna.gr ή στο e–mail: info@papadopoulos.com.gr ή στο fax: 210 5193105. Ευχαρίστησή μας είναι να σας εξυπηρετούμε! Ζητήστε από τον συνεργάτη της HUSQVARNA® να
σας συμπληρώσει το έντυπο εγγύησης του μηχανήματός σας. Όλες οι τιμές σε αυτό το φυλλάδιο συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
τυπογραφικά λάθη. Η HUSQVARNA® αναπτύσσει συνεχώς τα προϊόντα της και γι’ αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών, σχεδιασμού, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορούν να γίνουν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης
πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές συνιστώμενης λιανικής. Τα αναφερόμενα χρόνια εγγύησης στο παρόν έντυπο καλύπτουν την ερασιτεχνική χρήση των
μηχανημάτων.
Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

2 ΧΡOΝΙΑ ΕΓΓYΗΣΗ HUSQVARNA® ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ
(Για ερασιτεχνική χρήση)

ME THN EΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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XΡONIA
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Aς κρατήσουμε
τη φλόγα
εκεί που ανήκει
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η πρωτοβουλία της Husqvarna έρχεται να προσφέρει ουσιαστική
υποστήριξη στους ήρωες δασικούς υπαλλήλους και δασεργάτες
που κάθε χρόνο δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές
Κινήσεις όπως αυτή της εταιρείας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, αποκλειστικού αντιπροσώπου της Husqvarna στην Ελλάδα,
έχουν ειδικό βάρος. Έχοντας συνδέσει τη δραστηριότητά της στη χώρα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος – όπως
εξάλλου και το brand που εκπροσωπεί εδώ και εξήντα χρόνια – η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ "υιοθέτησε" το δάσος της
Αρχαίας Ολυμπίας και αποφάσισε να θέσει τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό της Husqvarna, αλλά και την τεχνογνωσία της, στην
υπηρεσία της δασοπροστασίας. Για τους λόγους αυτούς, προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, για την παροχή μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας Husqvarna στους προστάτες του δάσους, δηλαδή στους
δασικούς υπαλλήλους και δασεργάτες. Έχοντας διάρκεια τεσσάρων ετών και προβλέποντας δωρεές συνολικού ύψους 100.000€,
η συμφωνία Συνεργασίας προβλέπει την προσφορά αναγκαίου εξοπλισμού, όπως αυτός θα προκύπτει από τις πραγματικές
ανάγκες στο πεδίο, βάσει των σχετικών αξιολογήσεων των αρμόδιων αρχών.

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΝΟΙΚΊΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ HUSQVARNA®
ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΠΟΙΌΤΗΤΑ HUSQVARNA® ΧΩΡΊΣ ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΑΓΟΡΆΣ.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑTA ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

•
•
•
•
•
•
•

Μηδενικά έξοδα συντήρησης
Εργασία με επαγγελματικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
Αποφυγή δέσμευσης χρημάτων για αγορά μηχανημάτων, που χάνουν την αξίας τους λόγω παλαιότητας
Εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου
Εκτέλεση ποικίλων εργασιών με χαμηλό κόστος
Απροβλημάτιστη εργασία χωρίς εκπλήξεις
Δυνατότητα εκτεταμένης δοκιμής πριν την αγορά

Μέσω της νέας υπηρεσίας ενοικίασης μηχανημάτων μπορείς να χρησιμοποιήσεις μηχανήματα από μια μεγάλη γκάμα, η οποία αποτελείται από αλυσοπρίονα, κονταροαλυσοπρίονα,
θαμνοκοπτικά, ψαλίδια μπορντούρας, φυσητήρες, δονητή ελιάς, πλυστικό υψηλής πίεσης & δισκοπρίονο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ HUSQVARNΑ® ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΕΖΟΝ
Η συχνή συντήρηση του μηχανήματός σας θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του για χρόνια. Οι 210 επιλεγμένοι συνεργάτες Husqvarna® σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί για την ορθή συντήρηση και
επισκευή των μηχανημάτων Husqvarna®.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105,
e–mail: info@papadopoulos.com.gr, site: www.papadopoulos.com.gr
HusqvarnaHellas
HusqvarnaHellas
HusqvarnaHellas
Πνευματική ιδιοκτησία © 2022 της Husqvarna AB (publ). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Tα εμπορικά σήματα HUSQVARNA®, Automower και άλλα σήματα προσδιοριστικά προϊόντων και χαρακτηριστικών,
όπως εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.international.husqvarna.com και www.husqvarna.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου HUSQVARNA®.

www.husqvarna.gr

