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Husqvarna Construction Products  
je předním světovým výrobcem strojů  
a diamantových nástrojů pro stavební 
práce a zpracování kamene. Nabízíme 
profesionálním uživatelům na celém 
světě efektivní a spolehlivá zařízení,  
s jejichž pomocí budou hrdí na dobře 
 odvedenou práci. Spokojení profesio
nálové jsou naší největší odměnou.

www.husqvarnacp.com
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Dobrý den! Jmenuji se Henric Andersson a jsem prezidentem 
 společnosti Husqvarna Construction Products. Řízení společnosti 
jsem převzal loni v srpnu poté, co můj předchůdce Anders Ströby 
ukončil své dlouhodobě mimořádně úspěšné a produktivní působení 
v čele společnosti Husqvarna Construction Products a odešel  
na odpočinek.

Do této společnosti jsem se zamiloval proto, že mezi Husqvarnou  
a ostatními předními výrobci z tohoto odvětví je zásadní 
 rozdíl. Zatímco většina se soustředí na brutální sílu,  
my ve společnosti Husqvarna věříme celkovému pří
stupu k výkonu včetně všech aspektů konkrétního 
pracovního dne uživatelů našich výrobků.

Tento přístup se odráží ve způsobu, jakým 
 navrhujeme a inovujeme naše výrobky a sys
témy – v centru pozornosti je vždy uživatel 
našich výrobků. Všechny části výrobků 
jsou propojeny tak, aby uživatel mohl 
 pracovat účinněji, s menší námahou  
a bezpečně. 

Rozdíl poznáte hned, jak začnete  
se strojem Husqvarna pracovat.  
Ze všeho nejdůležitější je ale účinná 
ergonomie, kterou oceníte při 
 přenášení výrobků na pracoviště  
a z pracoviště, při jejich montáži  
a demontáži a při jejich servisu. 
Právě tady ušetříte nejvíce času  
a námahy, zvýšíte svou produktivitu 
a zlepšíte své finanční výsledky. 

Zkrátka a jednoduše, výrobky 
Husqvarny jsou tu pro vás. Poznejte 
rozdíl a dosáhněte lepších výsledků. 

Přeji vám hodně úspěchů  
ve vaší práci, 

HENRIC ANDERSSON
Prezident společnosti

KLÍČEM  
K PRODUKTIVITĚ
JE EFEKTIVITA



NAVRŽENO V REÁLNÉM
PROSTŘEDÍ PRO 
EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI

KONCEPCE SYSTÉMU
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Věděli jste, že demoličního robota od společnosti Husqvarna můžete použít také jako 
napájecí zdroj pro hydraulickou lanovou pilu? A že náš nejnovější vysoko frekvenční 
elektrický zdroj můžete použít s šesti různými typy (aktuálně) výrobků Husqvarna?  
To je jen pár příkladů našeho systémového přístupu s důrazem na  uživatele, který  
je charakteristický pro značku Husqvarnu.

Když mluvíme o systému Husqvarna, máme na mysli sestavu zařízení a diamantových  nástrojů, které  
jsou přizpůsobeny pro konkrétní použití. Součástí systému mohou být také kapaliny a jiné chemické  
látky. Příkladem je systém HiPERFLOOR.

Jako uživatel strávíte velkou část pracovního dne přepravou, 
 montáží a demontáží svých zařízení. Navrhujeme 
naše systémy tak, aby vám usnadnily práci  
a ušetřily čas, protože věříme, že vám  
tak pomůžeme získat více času na 
produktivní činnosti. Zkrátka tak, 
abyste mohli za den udělat  
víc práce!

„Kompletní řešení  
od společnosti Husqvarna  

je to pravé!“
NICHOLAS KASULKE,  

ZAKLADATEL A VÝKONNÝ ŘEDITEL NK 
BAU GMBH, HALFING, NĚMECKO

„S výrobky řady  
PRIME™ od společnosti 

Husqvarna můžete pracovat 
dvakrát rychleji.“

JARI MAJAVA, VÝKONNÝ ŘEDITEL 
HAASLAHTI OY, FINSKO
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ŘEZÁNÍ STĚN

Jste tím typem člověka, který je rád připraven na každý problém a obvykle  
u sebe nosí švýcarský nůž nebo nějaký jiný multifunkční nástroj? Potom  
se vám patrně budou líbit naše systémy pro řezání stěn. Jde o multifunkční 
stroje s vysokofrekvenčním napájením pro všechny způsoby řezání betonu.

Kdyby nás někdo požádal, abychom vysvětlili přínosy 
jednou větou, řekli bychom asi tohle: Výrobky k řezání 
stěn, diamantové nástroje a příslušenství Husqvarna 
tvoří systém, který se vyznačuje vysokým výkonem, 
snadnou manipulací, bezproblémovým řezáním a prvo
třídní všestranností pro vaši maximální produktivitu. 

Jeden příklad za všechny: Abyste neprořízli rohy, 
 sáhnete pravděpodobně po ruční rozbrušovací pile.  
Ve většině případů se však s rozbrušovací pilou neo
bejdete bez samostatného napájecího zdroje. U výrobků 
Husqvarna je tomu ale jinak. Pro stěnovou pilu i pro 
naši novou řetězovou pilu řady PRIME™ K 6500 Chain 
budete potřebovat jen jeden napájecí zdroj – novou 
jednotku PP 490. To platí i pro další rozbrušovací  
pily K 6500!

A něco málo k všestrannosti: Stěnovou pilu WS 482 HF 
nebo WS 440 HF Husqvarna můžete snadno přeměnit 
na lanovou pilu tak, že ji připojíte k lanové pile CS 10. 
Můžete tak snadno rozšířit rozsah svých činností o další 
pracovní oblasti a zvýšit využitelnost svého stávajícího 
vybavení.

Informace o všech přednostech stěnových pil Husqvarna 
a výrobků řady PRIME™ získáte u nejbližšího prodejce 
výrobků Husqvarna. Kontaktní údaje a příjezdové mapy 
naleznete na stránce www.husqvarnacp.com.

HUSQVARNA PP 490 
S napájecím zdrojem Husqvarna 
PP 490 můžete napájet velké 
 systémy pro řezání stěn WS 482 
anebo ruční rozbrušovací pily  
a  vrtačky Husqvarna PRIME™.  
To znamená více práce s menším 
počtem zařízení.

POTŘEBUJETE
MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM
PRO ŘEZÁNÍ STĚN?
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„Stěnová pila Husqvarna je výkonný,   
kompaktní a lehký stroj. To je skutečně 

  výjimečná kombinace vlastností.“
ARBEN RACI,  

MANAŽER ARBEN RACI BETONBOHREN,  
FRIEDRICHSHAFEN, NĚMECKO

HUSQVARNA K 6500 CHAIN
Mimořádně výkonná elektrická roz-
brušovací pila s vysokofrekvenční 
technologií PRIME™. Účinná a snadno 
použitelná díky vysokému výstupnímu 
výkonu, ideálnímu vyvážení těla a 
nízkým vibracím. S pilou K 6500 Chain 
můžete řezat do hloubky až 450 mm 
z jedné strany, takže to je ideální 
 doplněk stěnových pil pro zamezení 
proříznutí rohů. Je také ideálně vhodná 
k řezání nepravidelných nebo malých 
otvorů (až do velikosti 11 × 11 cm).

HUSQVARNA PRO 45
Nový typ diamantového řetězu 
 optimalizovaný pro rozbrušovací  
pilu řady PRIME™ K 6500 Chain od 
společnosti Husqvarna. Používáme 
diamantové segmenty vyvinuté a 
 vyráběné společností Husqvarna  
a nejlepší řetězové konstrukce od 
nejlepších výrobců. Výsledkem je 
účinné, silné, pevné a dlouhotrvající 
řešení s minimálním napínáním 
 řetězu.

HUSQVARNA CS 10 
Kompaktní a praktická lanová  
pila, s kterou můžete stěnové pily 
WS 482 HF a WS 440 HF použít  
k řezání lanem a vytvořit tak 
kompletní a flexibilní systém 
 lanového a stěnového řezání. 
Vhodnými napájecími zdroji  
jsou PP 490 a PP 440 HF.

UŽ ŽÁDNÉ 
PROŘÍZNUTÍ 
ROHŮ!

NOVINKA
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„Husqvarna PG 820 RC  
nabízí o 30% vyšší produktivitu 
než standardní model a protože 

jsme spěchali, šlo o vítanou 
 pomoc.“

MUSTAFA KALELIOGLU, MANAŽER 
CULLAS LTD STI, ISTANBUL, TURECKO

BROUŠENÍ PODLAH

Husqvarna PG 820 RC a zcela nová bruska Husqvarna PG 680 RC 
jsou první dálkově ovládané brusky k leštění betonových podlah  
s vlastním pohonem a technologií Dual Drive Technology™ na světě. 
Zatímco váš stroj bude pokračovat ve své práci, můžete aplikovat 
chemické látky HiPERFLOOR, připravit další sadu nástrojů, upravit 
hadice, atd., a produktivněji tak využít svou pracovní dobu. 

Oproti standardním verzím brusek PG 820 a PG 680, které 
jsou již samy o sobě vysoce účinné, nabízejí verze RC až  
o 30 % vyšší produktivitu. Dále nabízejí ergonomičtější provoz 
a snadnou přepravu na pracoviště a z pracoviště bez námahy. 
Novou inovativní vlastností je unikátní funkce oscilace pro 
 ještě lepší koncový výsledek v podobě rovnější podlahy.

PG 820 s šířkou broušení 820 mm je mimořádně vhodná pro 
průmyslové aplikace, zatímco s modelem PG 680 RC s šířkou 
broušení 680 mm se bez problémů vejdete do normálních 
dveřních otvorů v kancelářích, hotelech a domácnostech.

Tyto stroje jsou zkrátka vynikající volbou pro úpravu a opravu 
betonových podlah a také pro veškeré leštění a broušení – mokrá 
i suchá. Informace o všech přednostech zařízení a nástrojů 
pro broušení podlah Husqvarna získáte u nejbližšího prodejce 
výrobků Husqvarna. Kontaktní údaje a informace o tom, jak se 
k nám dostanete, naleznete na stránce www.husqvarnacp.com.

HUSQVARNA PG 820 RC
Bruska Husqvarna  
PG 820 ve verzi s dál
kovým ovládáním a paten
tovanou technologií Dual 
Drive™. Nyní i s funkcí 
 oscilace.

HUSQVARNA PG 680 RC
Bruska Husqvarna  
PG 680 ve verzi s dál
kovým ovládáníma paten
tovanou technologií Dual 
Drive™. Funkce oscilace 
standardním prvkem 
 výbavy. NOVINKA

PUSŤTE SE MADEL A ODHALTE 
SVŮJ SKUTEČNÝ 
POTENCIÁL
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Robustní jednotka pro dálkové ovládání s 
 moderním displejem a intuitivní obousměrnou 
komunikací se strojem. Snadné nastavení 
 parametrů broušení a průběžná zpětná  
reakce během provozu.

HUSQVARNA HiPERFLOOR® 
– LEŠTĚNÍ BETONU S 
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Beton je jedním z nejodolnějších povrchů, které  
lidé znají. Mechanickou úpravou povrchu broušením, 
leštěním a chemickým ošetřením však umíme povrch 
přeměnit na zcela novou estetickou, funkční a pev
nostní úroveň. Různými konkrétními procesy lze 
podlahové řešení ušít na míru podle jakéhokoliv 
 požadavku – estetika, rovnost, lesk a cena. Jen při 
použití zařízení, diamantových nástrojů a chemických 
látek na beton od společnosti Husqvarna lze leštěné 
betonové podlahy označit jako HiPERFLOOR®.

PRÉMIOVÝ POVRCH

PRŮMYSLOVÝ POVRCH

PRODEJNÍ PLOCHA

NASKENUJTE KÓD 
A PODÍVEJTE SE, JAK PRACUJE!

https://youtu.be/B17I7PdhtzQ 9



STÁHNĚTE SI NAŠI APLIKACI DO SVÉHO IPADu 
Interaktivní příručka pro uživatele rozbrušovacích  
pil je aplikace pro iPad, která vám poradí, jak můžete 
při práci s ruční rozbrušovací pilou zvýšit bezpečnost 
a zlepšit ergonomii. Podnětným doplňkem uživatelské 
příručky jsou obrázky a instruktážní filmy, které jsou 
součástí aplikace. K dostání v obchodu App Store.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU Nemáte zrovna čas? 
Nevadí! Na naší Facebookové stránce můžete navázat 
kontakt se společností Husqvarna a setkat se s uživateli 
výrobků Husqvarna z celého světa. Řekněte nám svůj 
názor na naše výrobky a služby, podělte se o své 
 příběhy a podívejte se na snímky a filmy z našich 
 výstav a jiných událostí společnosti Husqvarna. 
www.facebook.com/HusqvarnaConstruction

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NAŠEHO YOUTUBE 
 KANÁLU Sledování našich filmů ve vysokém 
 rozlišení je ideálním způsobem, jak se seznámit  
s funkcemi a výhodami našich výrobků, získat uži
tečné tipy a rady ohledně použití, údržby a oprav. 
Přihlaste se k odběru našeho YouTube kanálu, 
abyste nepřišli o naše nejnovější filmy!  
www.youtube.com/HusqvarnaCP

NAVŠTIVTE NAŠI WEBOVOU STRÁNKU Naleznete tam aktuální 
informace o našich strojích a diamantových nástrojích, kom
pletní technická data o výrobcích, servisní literaturu, uživatelské 
příručky, interaktivního průvodce nástroji, novinky a mnoho 
dalšího. Na naší stránce rovněž naleznete novinky a informace 
o naší společnosti a místním zastoupení v podobě servisních 
center a autorizovaných prodejců. 
www.husqvarnacp.com

ONLINE SLUŽBY

Jsme přesvědčeni, že informace by měly být k dispozici v aktuálním znění online  
a uživatelé by měli mít možnost v takových informacích vyhledávat. Jestliže jste se 
 dosud neseznámili s našimi online službami, udělejte to teď. Hlavním zdrojem informací 
jsou naše webové stránky jako výchozí digitální portál s odkazy na další informace. 
 Kromě toho s námi můžete komunikovat prostřednictvím dalších digitálních nástrojů.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI 
DIGITÁLNÍMI NÁSTROJI!
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NABÍDKA PRODUKTŮ HUSQVARNA

Požadujete zařízení, která vám usnadní práci. Měla by se snadno nakládat a vykládat,  odolat 
náročným podmínkám, snadno se montovat a demontovat a samozřejmě by se měla lehce 
a účinně používat. Diamantové nástroje a vybavení by k sobě měly sedět a pomoci vám 
 vykonat vaši práci rychle, účinně a ziskově.
 Při vývoji našich výrobků se proto ve společnosti Husqvarna soustředíme jen na hrubou sílu. 
Díváme se na uživatele, stroj a diamantový nástroj jako na celek a hledáme optimální rovnováhu 
mezi výkonem a použitelností. Zkrácení doby nastavení na minimum se vždy projeví v maxi-
malizaci času stráveného produktivní činností. Proveďte srovnání a uvidíte ten rozdíl.

PŘIDANÁ HODNOTA NA ZÁKLADĚ 
KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU K PRÁCI



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO 
ŘEZAČE PRO VČASNÉ ŘEZÁNÍ

DIAMANTOVÁ LANA

Z  NÁSTROJE  
PIRANHA™ PCD
Navrženo pro rychlé a účinné 
odstranění mnoha nátěrů  
a potěrů, které je náročné 
odstranit.

S  ŘADA HUSQVARNA  
CP 1200
Keramické nástroje  
vyztužené tkaninou Velcro  
pro suché broušení a leštění 
betonu. Počet brusných  
částic se pohybuje od  
30 do 400.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZAČKY SPÁR

NÁSTROJE PRO PŘÍPRAVU POVRCHU

Další informace 
naleznete na našich 
webových stránkách 
nebo kontaktujte 
prodejce výrobků 
Husqvarna!

Z  KOTOUČE HUSQVARNA SOFF-CUT
Patentované profesionální kotouče dodá
vané s kluznou deskou. Jsou navrženy a 
testovány pro práci v celé řadě prostředí. 
Kotouče SoffCut jsou nejvyšší kvality s 
návrhem speciálně pro systém SoffCut. 
Průměry 150 – 350 mm ve třech různých 
řadách.

Z  HUSQVARNA WIRES
Profesionální řada lan od společnosti 
Husqvarna zahrnující pět různých 
 průmyslových lan.

Z  HUSQVARNA W 1400 DIAGRIP™
Profesionální kotouče pro stěnové pily s revoluční technologií Diagrip™. 
Průměry 600 – 1500 mm ve čtyřech verzích podle použití.

S  HUSQVARNA W 1100
Prémiový kotouč určený pro hydraulické a elektrické stěnové pily 
Husqvarna s ideální konstrukcí. Vhodný také pro jiné stroje. Průměry 
600 – 1200 mm v závislosti na konkrétním použití.

Z  HUSQVARNA F 1100
Profesionální kotouče k řezání asfaltu pro 
stroje s motory o výkonu 50 kW a více. 
Průměry 500 – 900 mm ve dvou verzích  
v závislosti na aplikaci.

Z  HUSQVARNA F 1400 DIAGRIP™
Profesionální kotouče pro výkonné řezačky 
spár s revoluční technologií Diagrip™. Průměry 
500 – 1200 mm ve dvou verzích v závislosti 
na konkrétním použití.

Z  HUSQVARNA L 600
Profesionální kotouče k řezání 
asfaltu pro stroje s motory o 
výkonu 35 kW a více. Průměry 
350 – 450 mm s šířkami 6, 8 a 
10 mm v závislosti na konkrétním 
použití.

Z  HUSQVARNA  
F 400 DIAGRIP™
Profesionální kotouče pro elek
trické řezače spár a benzinové  
a dieselové pily s max. výkonem  
13 kW. Průměry 300 – 800 mm  
ve čtyřech verzích podle použití.

Z  HUSQVARNA  
DIAGRIP™ S 1400
Profesionální kotouče pro pily s 
nižším výkonem s dokonalejším 
rozložením jádra Diagrip™ pro 
souměrné a stabilní řezání větší 
rychlostí. Průměry 300 – 600 mm 
ve třech verzích podle použití.

S  HUSQVARNA VARI-CUT™
Prémiové kotouče s vysokou 
rychlostí řezání a vyvážeností  
mezi náklady na investici a 
náklady na čtvereční metr řezání. 
Pro pily s nižším výkonem. Průměry 
300 – 400 mm ve dvou verzích  
v závislosti na konkrétním použití.

Z  HUSQVARNA F 600
Profesionální kotouče pro stroje s motory o 
výkonu 25 až 50 kW. Průměry 300 – 1200 mm 
v pěti verzích v závislosti na konkrétním použití.

Z  BRUSNÁ KOLA
Společnost Husqvarna  
vyvíjí a vyrábí širokou řadu 
profesionálních brusných 
kalíšků a desek pro ruční 
broušení.

Z  B  HUSQVARNA P 1200, 
P 1100 A P 600 SERIES
Profesionální a vysoce kvalitní  
lešticí podložky s kaučukovou 
vazbou nejvyšší kvality je 
možné zvolit pro nejkvalitnější 
leštění. Počet brusných částic 
se pohybuje od 50 do 3000.

Z  HUSQVARNA REDI LOCK 
– G 1100 SERIES
Profesionální segmenty  
určené pro optimální výkon  
při každém způsobu použití. 
Šest verzí.

S  HUSQVARNA REDI LOCK 
– G 600 SERIES
Vybraná řada prémiových 
 segmentů pro snadný výběr 
nástroje. Tři verze nabízejí 
různé velikosti diamantů pro 
kompletní přípravu povrchu.

 Zlatý Stříbrný Bronzový 



DIAMANTOVÉ KOTOUČE  
PRO PILY NA ZDIVO

DIAMANTOVÉ KOTOUČE  
PRO PILY NA DLAŽDICE

DIAMANTOVÉ ŘETĚZY

DIAMANTOVÉ KOTOUČE  
PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KOTOUČE PRO RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILY

DIAMANTOVÉ JÁDROVÉ VRTÁKY

ABRAZIVNÍ KOTOUČE HUSQVARNA
Prvotřídní abrazivní disky, které řežou prakticky 
jakýkoli materiál, např. kámen, ocel a kolejnice. 
Průměry 300 – 400 mm.

Z  HUSQVARNA D 605
Nízká hmotnost, většinou laserem svařované 
vrtáky pro specializované profesionály. Pro 
suché vrtání uvnitř budov, např. dlaždic nebo 
přírodního kamene. Průměry 5 – 85 mm.

Z  HUSQVARNA D 825
Nízká hmotnost, většinou laserem svařované 
vrtáky pro specializované profesionály. Pro 
suché vrtání uvnitř budov, například betonu, 
cihel nebo cementových bloků. Průměry 
37 – 200 mm.

Z  HUSQVARNA VN
Prémiové kotouče s vyváženým  
poměrem mezi náklady na investici  
a náklady na čtvereční metr řezání.  
Průměry 115 – 230 mm v sedmi verzích  
v závislosti na konkrétním použití.

Z  HUSQVARNA AS
Profesionální kotouče s vysokou rychlostí 
řezaní a dlouhou životnost určené k řezání 
porcelánových dlaždic, granitu, beton a 
stavební materiály. Průměry 115 – 230 mm 
v pěti verzích v závislosti na konkrétním 
použití.

Z  HUSQVARNA GS
Prémiové kotouče se spojitou korunkou 
pro rychlé a přesné řezání tvrdých mate
riálů, jako jsou sklo, porcelánové dlaždice, 
granit nebo jiné materiály z kamene, bez 
odštěpků. Průměry 180 – 350 mm ve stan
dardní nebo tiché verzi podle modelu  
a použití.

Z  HUSQVARNA GS
Profesionální kotouče pro rychlé a  
snadné řezání většiny stavebních mate
riálů s nejnižšími náklady na řezání na 
čtvereční metr. Průměry 300 – 1000 mm 
ve standardní nebo tiché verzi podle  
na modelu a použití.

B  HUSQVARNA D 400
Vysoce kvalitní vrtáky pro široké spektrum 
 použití. Vrtá skrz většinu zdí o standardní 
tloušťce. Průměry 32 – 250 mm ve dvou  
verzích v závislosti na konkrétním použití.

Z  HUSQVARNA D 1400 DIAGRIP™
Profesionální vrtáky vyvinuté pro profesionální 
uživatele, kteří požadují špičkový výkon při 
každém vrtání. Průměry od 52 mm ve třech 
verzích podle použití.

Z  HUSQVARNA D 1210
Profesionální vrtáky určené speciálně pro malé 
průměry a ruční použití. Dodávají se ve stan
dardním provedení s tenkostěnnou trubkou. 
Průměry od 8 mm.

Z  S  HUSQVARNA D 800
Profesionální a prémiové vrtáky pro stavební 
profesionály. Ideální pro použití u všech převlá
dajících aplikací. Průměry 10 – 334 mm  
ve čtyřech verzích podle použití.

Z  HUSQVARNA AS
Výkonné profesionální kotouče s turbo seg
menty kombinující vysokou rychlost s přesným 
provedením řezu. Kotouč AS 12S+ je určen  
pro pilu Husqvarna K6500. Průměry 
300 – 400 mm.

Z  HUSQVARNA S 1200 H DIAGRIP™
Řada profesionálních kotoučů vyvinutých speciálně 
pro ruční zařízení s hydraulickým pohonem, např. 
rozbrušovací pilu K 2500. Průměr 415 mm. Ve 
dvou standardních verzích a dvou verzích pro 
předřezání podle použití.

B  HUSQVARNA MT
Vysoce kvalitní kotouče určené pro méně 
intenzivní profesionální řezání většiny 
 materiálů. Průměry 300 – 350 mm ve  
třech verzích podle použití.

S  HUSQVARNA VARI-CUT™
Prémiové kotouče s vysokou rychlostí řezání  
a vyvážeností mezi náklady na investici a 
náklady na čtvereční metr řezání. Průměry 
300 – 400 mm ve třech verzích podle použití.

Z  KOTOUČE CUT-N-BREAK
Určeny pro pily K 760/K 3000 CutnBreak. 
Profesionální kotouče s tvarem segmentů pro 
vynikající řezné vlastnosti a prvotřídní výkon.

Z  S  KOTOUČE PRO PILY RING 
HUSQVARNA
R 1400 Diagrip™ jsou profesionální kotouče  
s technologií Diagrip™ dodávané ve dvou ver
zích. R 800 jsou prémiové kotouče s vysokou 
rychlostí řezání dodávané ve třech verzích. 
Průměr 370 mm.

KOTOUČE HUSQVARNA RESCUE 
Kotouče s technologií pájených diamantů  
k univerzálnímu volnému řezání materiálů, 
jako jsou beton, pryž, cihly, kov, ocel, atd. 
Vhodné pro vyprošťovací práce. Průměry 
300 – 400 mm.

 Zlatý Stříbrný Bronzový 

Z  HUSQVARNA DIAGRIP™ S 1400
Profesionální kotouče s dokonalejším rozlože
ním jádra Diagrip™ pro souměrné a stabilní 
řezání větší rychlostí. Průměry 300 – 400 mm 
ve čtyřech verzích podle použití.

Z  S  B  Profesionální, prémiové a vysoce 
kvalitní řetězy k řezání vyztuženého betonu 
a dalšího stavebního materiálu různé tvrdosti. 
Pro naše řetězové pily K 970 Chain a 
K 6500 Chain.



HUSQVARNA PP 455 E
65 l /min, 230 bar, 25 kW, 
139 kg.

HUSQVARNA PP 518
20, 30, 40 l /min, 140 bar, 
10,4 kW, 145 kg.

HUSQVARNA PP 325 E
40 l /min, 140 bar, 9,3 kW, 
95 kg.

HUSQVARNA PP 440 HF
15 kW, 18,0 kg.

HUSQVARNA PP 65
3fázový/1fázový 
7/4 kW, 9,5 kg.

HUSQVARNA DXR 270
19 kW, 1 750 kg, dosah 4,8/4,5 m 
nahoru/dopředu včetně nástroje. 
Řídicí systém: modulární, digitální  
PLC založené na CAN.

HUSQVARNA DXR 250
19 kW, 1 620 kg, dosah 4,8/4,5 m 
nahoru/dopředu včetně nástroje. 
Řídicí systém: modulární, digitální  
PLC založené na CAN.

HUSQVARNA DXR 140
15 kW, 985 kg, dosah 4,4/3,7 m 
 nahoru/dopředu včetně nástroje. 
Řídicí systém: modulární, digitální  
PLC založené na CAN.

HUSQVARNA DXR 310
22 kW, 2 020 kg, dosah 5,5/5,2 m 
nahoru/dopředu včetně nástroje. 
Řídicí systém: modulární, digitální  
PLC založené na CAN.

HUSQVARNA DXR 300
22 kW, 1 960 kg, dosah 5,5/5,1 m 
nahoru/dopředu včetně nástroje. 
Řídicí systém: modulární, digitální  
PLC založené na CAN.

HUSQVARNA DCR 300  
A DCR 100
Pro demoliční roboty řady DXR od 
společnosti Husqvarna. S těmito 
výkonnými drtiči snadno rozdrtíte 
betonové zdi s tloušťkou větší než 
400 mm, schodiště, pilíře, atd.

HUSQVARNA DSS 200
Pro demoliční roboty řady DXR od 
společnosti Husqvarna. Ocelové 
nůžky k demolici staveb, potrubí, 
výrobních nádrží a zásobníků. 
Ideální pro citlivé oblasti, jako  
je zpracovatelský průmysl.

STĚNOVÉ PILY

DEMOLIČNÍ 
ROBOTY

LANOVÁ PILA

POHONNÉ ZDROJE

HUSQVARNA WS 482 HF
Vysoká frekvence, bezdrátové dálkové ovlá
dání, diamantové kotouče 600 – 1600 mm, 
28,0 kg, hloubka řezu 730 mm.

HUSQVARNA CS 2512
Rychlost lana 20 nebo 25 m /s, kapacita 
 zásobníku 12 m (připraveno k použití 15 m),  
150 kg.

HUSQVARNA WS 440 HF
Vysoká frekvence, bezdrátové dálkové ovlá
dání, diamantové kotouče 600 – 1200 mm, 
25,0 kg, hloubka řezu 530 mm.

HUSQVARNA  
CS 10
Rychlost lana  
24 m /s, kapacita 
zásobníku 10 m, 
138/135 kg.

HUSQVARNA WS 220
Vysoká frekvence, bezdrátové dálkové ovlá
dání, diamantové kotouče 500 – 900 mm, 
19,0 kg, hloubka řezu 395 mm.

HUSQVARNA WS 463
Hydraulicky poháněná, dálkově řízená, 
 diamantové kotouče 600 – 1600 mm, 22,0 kg, 
hloubka řezu 730 mm.

HUSQVARNA  
PP 490
20 kW, 23,4 kg.

HUSQVARNA  
PP 220
6,5 kW, 10,0 kg.

LOPATY HUSQVARNA
K dostání ve třech velikostech.
Pro model DXR 140: Standardní 
52 cm/55 litrů. Široká 77 cm/ 
60 litrů. Úzká 30 cm/40 litrů.
Ostatní modely DXR: Standardní 
52 cm/85 litrů. Široká 77 cm/ 
105 litrů. Úzká 30 cm/40 litrů.

NOVINKA



HUSQVARNA FS 4800 D
Diamantový kotouč max 900 mm,  
680 – 695 kg, hloubka řezu 381 mm, 
35 kW *.

HUSQVARNA FS 7000 D
Diamantový kotouč max 1000 mm, 
1032 kg, hloubka řezu 411 mm,  
55,4 kW  *.

HUSQVARNA FS 300 SERIES
Diamantový kotouč max 350 mm, hloubka 
řezu 122/125 mm, 64/54 kg, FS 309,  benzín, 
6,6 kW *. FS 305, benzín, 4,2 kW *.

HUSQVARNA FS 400 LV
Diamantový kotouč max 450 mm, hloubka  
řezu 162 mm, 99 kg, 8,7 kW *.

HUSQVARNA FS 400 SERIES
Diamantový kotouč max 500 mm, hloubka 
řezu 189 mm, 163/145 kg, FS 413, benzín, 8,7 
kW *. FS 410, nafta, 6,6 kW *.

HUSQVARNA  
SOFF-CUT 4200
Diamantový kotouč 
max 350 mm, hloubka 
řezu max 76 mm,  
221 kg, 17,2 kW *.

HUSQVARNA FS 500 SERIES
Diamantový kotouč max 600/500 mm, 
hloubka řezu 241/179 mm, 231/197 kg.  
FS 524, benzín, 15,5 kW *. FS 513, benzín,  
8,7 kW *.

HUSQVARNA  
SOFF-CUT 2000e
Diamantový kotouč 
max 250 mm, hloubka 
řezu max 38 mm,  
144 kg, 6,5 kW *.

HUSQVARNA  
SOFF-CUT 150
Diamantový kotouč  
max 150 mm, hloubka 
řezu max 30 mm,  
39 kg, 3,3 kW *.

HUSQVARNA PG 820
12,5 kW, 400 V, 3 fáze, brusná šířka  
820 mm, brusný kotouč 3 × 270 mm,  
440 kg.

HUSQVARNA PG 680
12,5 kW, 400 V, 3 fáze, brusná šířka 
680 mm, brusný kotouč 3 × 230 mm, 
385 kg.

HUSQVARNA  
PG 530
3,75/4,75 kW, 
230/400 V, 1 nebo  
3 fáze, brusná šířka  
530 mm, brusný 
kotouč 3 × 230 mm, 
200/216 kg.

HUSQVARNA  
DC 3300
3,3 kW, 230 V, 16 A, 
300 mbar, 97 kg.

HUSQVARNA  
DC 1400
1,2 kW, 230 V, 16 A,  
230 mbar, 55 l, 16 kg.

HUSQVARNA  
SOFF-CUT 4000 
Diamantový kotouč 
max 350 mm, hloubka 
řezu max 70 mm,  
191 kg, 14,9 kW *.

HUSQVARNA FS 5000 D
Diamantový kotouč max 900 mm, 
771 kg, hloubka řezu 374 mm,  
35,5 kW  *.

LEŠTĚNÍ A BROUŠENÍ POVRCHŮ

HUSQVARNA  
DC 6000
5,75 kW, 400 V, 16 A, 
420 mbar, 290 kg.

HUSQVARNA  
DC 3000
2,4 kW, 230 V, 16 A,  
254 mbar, 55 l, 27,5 kg.HUSQVARNA PG 450

2,2 kW, 230 V, 1 fáze, 
brusná šířka 450 mm, 
109 kg.

HUSQVARNA PG 280
2,2/3,0 kW, 230/400 V, 
1/3 fáze, brusná šířka 
280 mm, 70 kg.

ŘEZÁNÍ SPÁR

HUSQVARNA FS 6800 D
Diamantový kotouč max 1 000 mm, 
857 kg, hloubka řezu 415 mm, 
50.7 kW *.

PILY ULTRA EARLY ENTRY™

HUSQVARNA  
PG 680 RC
13,0 kW, 400 V,  
3 fáze, brusná šířka 
680 mm, brusný 
kotouč 3 × 230 mm, 
498 kg.

HUSQVARNA  
PG 820 RC
13,0 kW, 400 V,  
3 fáze, brusná šířka  
820 mm, brusný  
kotouč 3×270 mm,  
536 kg.

HUSQVARNA PG 400
4 kW, 400 V, 3 fáze, 
brusná šířka 400 mm, 
115 kg.

NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA FS 3500 G
Diamantový kotouč max 750 mm, 
419 kg, hloubka řezu 311 mm,  
27.5 kW  *.



HUSQVARNA TS 230 F
800 W, max ∅ 230 mm,  
max hloubka řezu 46 mm, 
16,5 kg.

HUSQVARNA TS 73 R
1000 W, 110/230 V, max  
∅ 230 mm, max hloubka  
řezu 50/100 mm, 47 kg.

HUSQVARNA TS 66 R
800 W, max ∅ 200 mm, 
max hloubka řezu 40 mm, 
41 kg.

PILY NA DLAŽDICEVRTAČKY SE STOJANY

AUTOMATICKÝ 
VRTACÍ SYSTÉM

VRTACÍ STOJANY

HUSQVARNA AD 10
3,6 kg, rychlost 0 – 3,2 m /min 
v obou směrech.

HUSQVARNA TS 100 R
2200/2700 W, max ∅ 350 mm,  
max řezací hloubka 105 mm, 106 kg.

PILY NA ZDIVO

HUSQVARNA TS 400 F
1500/2200/2700 W, max ∅ 400 mm, 
max hloubka řezu 125/230 mm, 96 kg.

HUSQVARNA TS 300 E
2200/2700 W, max ∅ 300 (350) mm, 
max hloubka řezu 80 (100) mm, 82 kg.

HUSQVARNA TS 350 E
1500/2200/2700 W, max ∅ 350 (300) mm, 
max hloubka řezu 100 (80) mm, 92 kg.

HUSQVARNA  
DS 50 GYRO
∅ 350 mm délka 
 vrtáku 670 mm,  
56 kg.

HUSQVARNA  
DS 150 
∅ 150 mm, délka 
 vrtáku 495 mm,  
15,5 kg.

HUSQVARNA  
DS 450
∅ 450 mm, délka 
vrtáku 700 mm,  
24,0 kg.

VAKUOVÉ 
ČERPADLO

HUSQVARNA  
DMS 240
2400 W, 1 fáze,  
max ∅ 250 mm, 
25,0 kg.

HUSQVARNA  
VP 200
0,55 kW, 200 l /min, 
19,0 kg.

HUSQVARNA DMS 160 AT/A
1550 W, 1 fáze, max ∅ 120 mm, 
12,0/10,5 kg.

VRTAČKY

HUSQVARNA  
DS 40 GYRO
∅ 150 mm, délka 
 vrtáku 600 mm, 
30 kg.

HUSQVARNA  
DS 250/DS 250 
SINGLE SPEED
∅ 250 mm, délka 
 vrtáku 685 mm, 
16,0 kg.

HUSQVARNA  
DS 900
∅ 900 mm, délka 
vrtáku 944 mm, 
32,0 kg.

HUSQVARNA TS 60
1800 W, max ∅ 254 mm, 
max hloubka řezu 78 mm, 
36 kg.

HUSQVARNA DM 406 H
120/230/340/580/980/1 400 ot./min., 
doporučený průměr vrtáku 0 – 650 mm,  
16,0 kg.

HUSQVARNA DM 340
3 300 W, jednofázové napájení, doporučený 
průměr vrtáku 50 – 400 mm, 14,0 kg.

HUSQVARNA DM 650
3 000/6 000 W, třífázové nebo jednofázové 
napájení, doporučený průměr vrtáku 
112 – 600 mm, 14,0 kg.

HUSQVARNA DM 280
2 700 W, jednofázové napájení, doporučený průměr 
vrtáku, nízká rychlost 50 – 350 mm, vysoká rychlost 
25 – 250 mm, 13,0 kg.

HUSQVARNA DM 230
1 900 W, jednofázové 
napájení, doporučený 
průměr vrtáku 150 mm, 
ruční provedení 80 mm, 
7,0 kg.

HUSQVARNA DM 220
1 900 W, jednofázové napájení, 
doporučený průměr vrtáku 150 mm, 
ruční provedení 80 mm, 7,5 kg.



HUSQVARNA KV 760
Vozík pro řezání navržený pro 
K 760. Nádrž na vodu 13,3 l.

HUSQVARNA KV 970/1260
Vozík pro řezání navržený pro 
K 970 a K 1260. Nádrž na vodu  
13,3 l.

VOZÍKY PRO ŘEZÁNÍ

HUSQVARNA K 970 
94 ccm, 4,8 kW, 10,9/11,9 kg, rozměr kotouče 
350/400 mm, hloubka řezu 125/145 mm.

HUSQVARNA K 760 /  
K 760 OLEJEM OILGUARD
74 ccm, 3,7 kW, 9,6 / 9,5 kg, rozměr kotouče 
300/350 mm, hloubka řezu 100 /125 mm.

HUSQVARNA K 1260 
119 ccm, 5,8 kW, 13,7/14,4 kg, rozměr kotouče 
350/400 mm, hloubka řezu 125/145 mm.

HUSQVARNA K 970 RING
94 ccm, 4,8 kW, 13,8 kg, rozměr kotouče  
370 mm, hloubka řezu 270 mm.

HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK
74 ccm, 3,7 kW, 11,1 kg, rozměr kotouče  
230 mm, hloubka řezu 400 mm.

HUSQVARNA K 970 RESCUE
94 ccm, 4,8 kW, 11,0 kg, rozměr kotouče 
350 mm, hloubka řezu 125 mm.

VYPROŠŤOVACÍ PILY

HUSQVARNA K 760 RESCUE
74 ccm, 3,7 kW, 9,6 kg, rozměr kotouče  
300 mm, hloubka řezu 100 mm.

HUSQVARNA K 1260 RAIL
119 ccm, 5,8 kW, 20,5/21,1 kg (včetně RA10), rozměr 
kotouče 350/400 mm, hloubka řezu 125/145 mm.

HUSQVARNA K 2500 
140 bar/40 l /min, 5,2 kW, 8,3 kg, 
rozměr kotouče 400 mm, hloubka 
řezu 145 mm.

HUSQVARNA K 3600 MK II
140 bar/40 l min, 4,3 kW, 8,3 kg, 
 rozměr kotouče 370 mm, hloubka  
řezu 270 mm.

HYDRAULICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY

HUSQVARNA K 40
7 kp/cm², 3,2 kW, 9,9 kg, rozměr kotouče 350 mm, 
hloubka řezu 125 mm.

PNEUMATICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILYPILY NA KOLEJNICE

ELEKTRICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY

HUSQVARNA K6500
230/240 V, 5500 (3 fáze)/ 
 3000 (1 fáze) W, 10,0 kg, veli
kost kotouče 400 – 415 mm, 
hloubka řezu 145 mm.

HUSQVARNA K 6500 RING 
230/240 V, 5500 (3 fáze)/ 
3000 (1 fáze) W, 13,1 kg, 
 velikost kotouče 370 mm, 
hloubka řezu 270 mm.

HUSQVARNA K 6500 CHAIN
230/240 V, 5500 (3fáze)/3000 (1fáze) W, 9.1 kg, délka 
lišty 300, 350 or 400 mm, prořez 350, 400 nebo 450 mm.

HUSQVARNA FC 40
Průtokový a tlakový 
regulátor 40, 30 nebo 
20 l /min, 140 Bar,  
4,2 kg.

HUSQVARNA RA 10
Přídavné řezací zaří
zení pro K 1260 Rail, 
5,3 kg.

PŘETLAKOVÁ 
NÁDRŽ NA  
VODU S HADICÍ
Pojme 13,3 litrů spolu 
s 3 metrovou hadicí.

K 3000 VAC ATTACHMENT
Ideální sběr prachu pro řezání bez  
použití vody. Vhodná pro modely  
K 3000 Wet a K 3000 Vac.

HUSQVARNA WT 15
Elektrické čerpadlo 220/110 V. 
Pojme 15 litrů. Napájené bate
riemi, akumulátorový systém 
Gardena LiIon 18,5 V.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROZBRUŠOVACÍM PILÁM

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena. Husqvarna a další označení produktů a vybavení jsou obchodními značkami skupiny Husqvarna tak, jak jsou uvedeny na webu www.international.husqvarna.com. 
Vyhrazujeme si právo provádět změny v technologii a specifikacích bez předchozího upozornění. * Hodnota stanovená výrobcem motoru.

HUSQVARNA  
K 3000 CUT-N-BREAK
230/120/110 V, 2700/1800/ 
2200 W, 10,4 kg, rozměr kotouče  
230 mm, hloubka řezu 400 mm.

HUSQVARNA K 3000 WET
230/120/110 V, 2700/1800/ 
2200 W, 8,5 kg, rozměr kotouče  
350 mm, hloubka řezu 125 mm.

HUSQVARNA K 3000 VAC
230/120/110 V, 2700/1800/ 
2200 W, 8,9 kg (včetně přídavné 
odsávací jednotky 1 kg), rozměr 
kotouče 350 mm, hloubka řezu  
119 mm (včetně přídavné  
odsávací jednotky).

BENZINOVÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY

HUSQVARNA K 970 CHAIN
94 ccm, 4,8 kW, 9,7 kg, délka lišty  
350 mm, hloubka řezu 400 mm.

NOVINKA

NOVINKA



RUKAVICE, CLASSIC 
Odolné rukavice univerzální velikosti s dlaní z vyčiněné kozinky s tkaninou Spandex 
na hřbetu. Pogumované manžety s bavlněným lemem, aby rukavice dobře seděly 
kolem zápěstí.

OCHRANNÉ HOLÍNKY/KOTNÍKOVÉ BOTY 
Obuv pro řezání ze schválené gumy odolné ohni a zesílené okování.  Neklouzavá 
podrážka připravená pro hřeby a chránič kotníku. Volný střih a drážky na podpatku 
pro snadné vyzutí. Schváleny podle EN 345 SB E.

OCHRANNÁ PŘILBA 
Mimořádně velké hledí, chránič krku a chrániče sluchu. Schválena podle  současných 
norem EN a ANSI.

CHRÁNIČ SLUCHU S NOSNÝM  OBLOUKEM 
Pohodlný a lehký s nastavitelným,  polstrovaným sluchátkovým páskem. Provedení 
umožňuje 20 % seřízení  přítlaku. Schválen podle současných  norem EN.

CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM 
Vynikající kvalita zvuku a komfortní provedení. 
Chrániče jsou vybaveny audio vstupem  
3,5 mm (AUX) pro přehrávač hudby a vysílačku. 
K dostání také ve verzích se sluchátkovým 
obloukem nebo přípravou k montáži na přilbu.

KANYSTR NA OLEJ A PALIVO
Naše řada příslušenství zahrnuje také olej pro dvoutaktní motory přizpůsobený 
celé řadě pracovních aplikací a olej pro vzduchový filtr, který je biologicky odbou-
ratelný. Kanystr na benzín  vyvinutý v naší společnosti pojme 6 l benzínu  
a je vybaven účinným řízením hladiny.

OCHRANNÉ BRÝLE, ŘADA CLEAR X 
Ochranné brýle s čirými skly, odolnými proti 
 poškrábání, nastavitelné obroučky a skla, která se 
dají vychýlit. Schváleny podle EN 166 a Ansi Z87+.

RESPIRÁTOR 
Ochrana proti velmi malým, suchým částicím,  
které škodí zdraví, a částicím zachyceným ve vodě. 
Vzduchový otvor pro snadné vydechování a zame-
zení kondenzaci a tvorbě vlhkosti. Schválení podle 
normy EN 149: 2001, třída FF P3.

VYBAVENÍ

Tvrdá práce se odráží ve velkém opotřebování vašeho osobního vybavení. Není už na  
čase obnovit šatník? Příslušenství a ochranné vybavení Husqvarna vám pomohou pracovat 
bezpečněji a efektivněji.

NEŽ ZAČNETE, ZKONTROLUJTE 
SVÉ OSOBNÍ VYBAVENÍ!



ROZBRUŠOVÁNÍ

STÁHNOUT 
ZDARMA!

PRACUJTE CHYTŘEJI A BEZPEČNĚJI!
Nahlédněte do naší uživatelské příručky pro rozbrušovací pily  
– a objevte bezpečnější, ergonomičtější a účinnější způsoby  
práce s ručními rozbrušovacími pilami. Příručku můžete stahovat  
z obchodu App Store (pro zařízení iPad) nebo z naší webové 
stránky (v PDF verzi pro osobní počítače a jiná digitální zařízení).

HUSQVARNA KV 970/1260 A KV 760
Tyto kompaktní vozíky pro řezání určené pro benzinové rozbrušovací 
pily Husqvarna usnadňují řezání s rovnou nebo zakřivenou trajektorií 
a řezání v blízkosti obrubníků. Zároveň zbavují uživatele části námahy. 
Vozíky se nyní dodávají s nádrží na tlakovou vodu o objemu 13,3 l  
a s třímetrovou hadicí pro připojení k vodní trysce na krytu kotouče. 
Díky této nové funkci může voda proudit bez přerušení i při práci  
s pilou bez vozíku.

POSAĎTE
ROZBRUŠOVACÍ PILY

NA NOVÁ KOLA!

NOVINKA

NOVINKA
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ŘEZÁNÍ SPÁR

HUSQVARNA FS 3500 G
– NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA

NOVINKA

HUSQVARNA FS 3500 G
Výrobce motoru: Kohler Diamantový 
kotouč max. 750 mm. Max. hloubka 
řezání 311 mm. Hmotnost 419 kg.
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Husqvarna Soff-Cut je ideální systém k včasnému vyřezání 
kontrakčních spojů po vylití betonových desek. Jde o nej-
lepší způsob minimalizace nebezpečí vzniku náhodných 
trhlin, které patří mezi nejnákladnější a nejnepříjemnější 
problémy, s nimiž se musejí potýkat dodavatelé betonu. 
Mezi hlavní přínosy patří vysoká produktivita v kombinaci 
s možností vylití a řezání ve stejný den a samozřejmě 
čistý výsledek díky nízkým hloubkám řezání.

PROBLÉM: NAHODILÉ TRHLINY
Beton při vysychání a usazování vytváří vnitřní napětí. Ovládání 
trhlin znamená, že tyto tlaky jsou uvolňovány dříve, než dojde  
k samovolnému uvolnění v podobě náhodné trhliny.

ŘEŠENÍ: VČASNÉ VYTVOŘENÍ ROVNÝCH SPOJŮ
Řezání drážek za sucha bude v zelené zóně se systémem 
 Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™  – během jedné nebo  
dvou hodin po dokončení. Technologie Soff-Cut od společnosti 
Husqvarna je založena na kombinaci kotouče a skluzové desky 
Soff-Cut. Horní řezací rotace kotouče v kombinaci se skluzovou 
deskou tlačí na povrch a zabraňuje tvorbě odštěpků a nečistot. 
Se systémem Soff-Cut můžete řezat v zelené zóně v rámci 
 dokončovacího procesu a lépe tak kontrolovat trhliny.

SOFFCUT

NASKENUJTE KÓD 
A PODÍVEJTE SE, JAK PRACUJE!

https://www.youtube.com/watch?v=KMPrlil8ZRM

VYTVOŘENÍ KONTRAKČNÍCH 
SPOJŮ UŽ JEDNU HODINU 
PO VYLITÍ!

Jsme rádi, že můžeme oznámit návrat 
 výrobku, který si mnozí příznivci značky 
Husqvarna velmi oblíbili: aktuální verze 
 robustní a spolehlivé řezačky spár  
s benzinovým pohonem Husqvarna  
FS 3500 G je tu. Pro všechny z vás,  
kteří jste dosud neměli to potěšení:  
Jde o obratnou pilu střední velikosti  
s vlastním pohonem konstruovanou  
pro snadné  ovládání a přepravu  
a snadnou údržbu, která je vynikající  
pro vysprávky a opravné práce.

Nová řezačka Husqvarna FS 3500 G je ideální  
pro menší až středně velké pracovní úkoly.  
Je vybavena benzinovým motorem o výkonu  
27,5 kW a napínačem řemene s automatickým 
nastavením pro maximální komfort a životnost 
 řemenu. Hloubka řezání dosahuje až 311 mm  
při použití  diamantového kotouče o velikosti  
750 mm. Vhodná i pro půjčovny strojů díky 
 nastavitelným řidítkům, palivovému uzávěru  
a indikátorem množství paliva, otáčkoměrem  
a hodinometrem. Mezi volitelná příslušenství 
 patří souprava vodního čerpadla a osvětlovací 
souprava.

Další informace získáte na telefonní lince 
 společnosti Husqvarna nebo u nejbližšího 

 prodejce strojů Husqvarna. Kontaktní údaje  
a příjezdové mapy naleznete na stránce  

www.husqvarnacp.com 
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HUSQVARNA DXR 140
Náš nejkompaktnější robot 
pro dálkovou demolici. 
Všestranný pomocník díky 
řadě přídavných prvků, jako 
jsou drapáky, lopaty, drtiče 
nebo nůžky. Úzké provedení 
je vhodné pro demoliční práce 
v omezených prostorových 
podmínkách.

DRTIČE
Drtiče osvědčují svůj 
 prvotřídní výkon v řadě 
použití, jako jsou demo
lice betonových a cihlo
vých staveb, schodišť, 
střech a také citlivých 
částí budov.

DRAPÁKY
Otočné multidrapáky 
mají nízkou provozní 
hmotnost a velkou 
 kapacitu uchopení. 
 Demoliční výkon zvyšují 
také velká nosnost  
a velká uchopovací síla.

ŠTÍPACÍ NŮŽKY
Otočné ocelové nůžky  
s nízkou hmotností a 
velkou střihací silou. 
Ideální pro přesnou práci 
v omezených prostoro
vých podmínkách  
s vysokými požadavky  
na střihací sílu. 

LOPATY
Pro roboty řady DXR od 
společnosti Husqvarna 
je nyní k dostání nová 
řada lopat ve standard
ním, širokém a úzkém 
provedení pro splnění 
různých požadavků  
na výkopové práce.

HUSQVARNA DXR 300
Náš nejvýkonnější robot pro dálkovou 
demolici s nízkou hmotností a ohromu
jícím bouracím výkonem. S kladivem 
SB 302 nabízí nejvyšší bourací výkon 
ve své hmotnostní třídě.

„Tyto roboti jsou tou  
nejlepší věcí, kterou si moje 

 výkazy příjmů a nákladů 
mohly přát.“

DUKE LONG, VLASTNÍK SPOLEČNOSTI 
INTERSTATE SAWING WEST BEND,  

WI, USA

NOVINKA
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DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ DEMOLICE

Jestliže je demolice pro stavební dělníky příliš náročná, nebezpečná nebo časově náročná, 
 přichází na řadu tito dálkově ovládaní roboti s třífázovým elektrickým napájením. S různými 
nástroji je můžete použít k lámání a sekání, drcení, stříhání kovů, hloubení, nabírání, přebírání 
a zdvihání. Pět modelů DXR dodáváme s různými balíčky funkcí v celkem 17 variantách.

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
Jestliže robota DXR od společnosti Husqvarna doplníte  
o vylepšené chlazení (P2), které je dostupné pro všechny mo
dely robotů DXR s výjimkou DXR 140, může robot pracovat bez 
přestání na plný výkon i v prostředí s vyššími teplotami. Zvýší
te tím jeho produktivitu při nasazení v cementářských pecích 
nebo ocelárnách. 

Jestliže robota DXR doplníte tepelnou ochranou (P3), můžete 
ho použít také k odstruskování v tavicích pecích a v podobných 
prostředích. Balíček P3 chrání důležité části robota před 
poškozením sálajícím a vodivým teplem. K dispozici pro 
 modely DXR 270, DXR 300 a DXR 310.

POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ
S robotem DXR můžete demontovat těžké venkovní i vnitřní 
betonové, cihlové nebo ocelové konstrukce, a to i na místech, 
kde platí přísné hlukové a vibrační požadavky. DXR je ideální 
stroj k bourání dílčích konstrukcí, jako jsou schodiště, která 
vyžadují vysokou přesnost. 

Robot DXR je schopen projet malými otvory nebo ho můžete 
spustit do úzkých šachet, zatímco jeho obsluha zůstává  
v bezpečné a komfortní vzdálenosti. Robot DXR bezpečně  
a jednoduše dopraví těžký stavební materiál z místa  
demolice na venkovní haldu.

DÁLKOVĚ OVLÁDANÍ 
POMOCNÍCI PŘIPRAVENI UJMOUT 
SE NEJNÁROČNĚJŠÍ PRÁCE

Hydraulická sada pro mimořádné funkce

Souprava na ochranu válců (C2+C3)

Balíček chlazení pro sadu přídavné jednotky

Ochrana hadic

Hydraulický olej odolný proti p
ožáru

Ocelové pásy

Ocelové patky

Prodlužovací sada pro chlazení kladiva

Sada na ochranu proti p
řehřátí p

ro  

SB202/ SB302 (objednává se  

samostatně)

HYDRAULICKÁ FUNKCE (P1)

VYLEPŠENÉ CHLAZENÍ (P2)

TEPELNÁ OCHRANA (P3)

Další informace získáte na telefonní lince společnosti Husqvarnanebo u nejbližšího prodejce strojů Husqvarna. Kontaktní údaje a příjezdové mapy naleznete na stráncewww.husqvarnacp.com

= tovární instalace = dodatečná instalace
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Řezání tvrdých materiálů, jako jsou beton nebo žula, je obvykle  
tvrdá práce. Existují ale způsoby, jak si ji ulehčit. Nezáleží na tom,  
jaký výkon má vaše pila na beton nebo úhlová bruska, protože budou 
vždy pracovat jen tak dobře jako kotouč použitý k práci. Vytvořili  
jsme proto tři výkonnostní stupně diamantových nástrojů – Gold,  
Silver a Bronze. Získáte tak lepší nástroj ke své práci.

ODBORNÍCI NA DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

Společnost Husqvarna je předním světovým vývojářem 
a výrobcem diamantových nástrojů pro řezání a vrtání 
do betonu a dalších stavebních materiálů. Dodáváme 
profesionálním stavebním firmám, řemeslníkům a půj
čovnám po celém světě miliony diamantových nástrojů 
– pilové listy, vrtáky, lana a brusné nástroje.

Další informace získáte na telefonní lince společnosti 
Husqvarna nebo u nejbližšího prodejce strojů Husqvarna. 
Kontaktní údaje a příjezdové mapy naleznete na 
stránce www.husqvarnacp.com

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

Tommy, dlaždič
Dnešní úkol: Vyříznutí betonových desek 
podle požadovaného tvaru a velikosti
Stroj: Husqvarna K 760
Kotouč: Husqvarna MT

Malek, stavař
Dnešní úkol: Kompletní řezání 
na staveništi  
Stroj: Husqvarna K 970
Kotouč: Husqvarna Vari-Cut™

JE TO TVRDÁ PRÁCE
– POMŮŽEME VÁM 
JI ZVLÁDNOUT
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Dick, specialista na řezání
Dnešní úkol: Vyříznout nové otvory 
do betonových zdí.
Stroj: Husqvarna K 6500
Kotouč: Husqvarna Diagrip S

LEPŠÍ NÁSTROJ 
PRO KAŽDOU 
PRÁCI

Vytvořeno pro intenzivní 
profesionální použití se 
speciálním zaměřením. 
Maximální rychlost 
 řezání a zvýšená 
 odolnost proti 
 opotřebování při  
řezání a vrtání  
v náročných 
 podmínkách. 

GOLD

Vytvořeno pro všestranné 
profesionální použití. 
 Vysoká rychlost řezání  
a zvýšená odolnost  
proti opotřebování 
při běžném řezání  
a vrtání. 

SILVER

Vytvořeno pro 
 příležitostné použití. 
 Dostatečný výkon  
za odpovídající cenu  
pro běžné řezání  
a vrtání. 

BRONZE
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„Husqvarna poskytuje prvotřídní servis.  
Při práci se stroji nemyslíme na problémy, 

 protože víme, že když se něco pokazí, stačí 
zvednout telefon a přivolat pomoc.“

JIMMY JOHANSSON, GÖTEBORGS RIVTEAM,  
GOTHENBURG, SVÉDSKO

Výrobky Husqvarna jsou vyrobeny pro dlouhodobou 
 spolehlivou práci v náročných podmínkách. Všechny 
stroje používané profesionály jsou však vystaveny 
velkému opotřebování, takže se o ně musíte řádně 
starat. Nejlepším způsobem, jak předejít problémům, 
nežádoucím prostojům a neplánovaným výpadkům  
v produktivitě, jsou pravidelné kontroly strojů auto
rizovaným technikem společnosti Husqvarna, který 
odhalí potenciální zdroje poruch a vymění opotřebo
vané díly ještě před vznikem problému. Stačí udržovat 
stroj v řádném stavu podle servisního harmonogramu. 
Preventivní servis strojů můžete naplánovat s dosta
tečným předstihem a omezit tak výpadky v práci  
na minimum.

SERVISNÍ SLUŽBY HUSQVARNA

Jako profesionální uživatel musíte mít jistotu, že vaše vybavení a diamantové nástroje 
budou vždy v takovém stavu, abyste mohli svou práci odvést profesionálně a bez 
 jakýchkoliv prostojů. Při napjatém časovém harmonogramu jsou poruchy nepřípustné  
a jestliže se objeví něco neočekávaného, musíte problém okamžitě vyřešit.

ODBORNÍ TECHNICI 
HUSQVARNA 
– VŽDY K VAŠIM SLUŽBÁM

ZÁKLADNÍ SERVISNÍ ÚKONY ZVLÁDNETE SAMI

Každodenní prohlídku a další menší servisní úkony 
můžete provádět vlastními silami s případnou pomocí 
instruktážních filmů dostupných na našem oficiálním 
YouTube  kanálu a servisních pokynů, které jsou 
 součástí návodů k použití všech výrobků Husqvarna. 
Můžete si je zdarma stáhnout z naší webové stránky. 
Ideální situace pak je, když má vaše společnost  
vlastní dílnu, která se o tyto úkony postará.

26



O ZBYTEK SE POSTARAJÍ ODBORNÍCI

Náročnější servisní úkony a opravy by měli vždy provádět 
speciálně vyškolení technici společnosti Husqvarna. 
Mnozí naši zákazníci – profesionální uživatelé a půjčovny 
strojů – již svěřili technický servis místnímu servisnímu 
centru Husqvarna. V mnohých případech je to pro 
naše zákazníky cenově nejvýhodnější řešení.

HUSTÁ SERVISNÍ SÍŤ

Rostoucí poptávka po technickém servisu přiměla 
společnost Husqvarna investovat do vytvoření husté  
a efektivní servisní sítě budované na principech 
 odborného technického zázemí, účinné logistiky  
a digitální techno logie. Ředitel společnosti Husqvarna 
pro globální servis Richard Bälter ve svém hlasu jen 
těžce skrývá hrdost, když chválí terénní techniky 
 společnosti:  

„Naši kvalifikovaní a vysoce angažovaní terénní servisní 
pracovníci myslí vždy na zákazníka. Tito lidé dokonale 
znají výrobky Husqvarna a svým zákazníkům poskytnou 
vždy ten nejlepší možný servis a rady. Když jim svěříte 
údržbu svých strojů, můžete se soustředit jen na  
svou práci!“
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www.husqvarnacp.com
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