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Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 31. 10. 2014. Odpovědnost 
za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, 
a proto si vyhrazuje právo změnit design, speci kace a vybavení bez předchozího 
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

Spolehliví pomocníci pro váš skvělý výkon

HUSQVARNA 135
Lehká pila vhodná pro práce kolem domu. Lehce ovladatelná, se snadným 
startováním. Motor X-Torq snižuje spotřebu paliva a emise.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg.

HUSQVARNA 560 XP®

Moderní profesionální pila se systémem RevBoost™ pro rychlou akcele-
raci a vyšší výkon. Vybavena systémem AutoTune™ a motorem X-Torq 
s nízkými emisemi a s nižší spotřebou paliva.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,7 kg.

HUSQVARNA 535RX
Farmářský křovinořez pro náročné používání. Jedinečná ergonomie 
a vysoká odolnost. Dodáván s ergonomickými nosnými popruhy, struno-
vou hlavou a travním nožem.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez příslušenství 6,1 kg.

HUSQVARNA ST 121
Jednostupňová sněhová fréza 
pro majitele domů, kteří potřebují 
kompaktní, lehce ovladatelnou 
a efektivní frézu pro uklízení nového sněhu 
z příjezdových cest. S elektrickým startérem.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, šířka záběru 53 cm.

HUSQVARNA 436Li
Lehká, snadno ovladatelná a tichá akumulátorová pila se startuje stisknu-
tím tlačítka. V ceně je zahrnuta nabíječka a akumulátor.
Napětí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez řezné 
části a akumulátoru 2,5 kg , rychlost řetězu max. 15 m/s.

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmářská řetězová pila. 
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.

Akční cena:

5.690 Kč
Běžná cena: 6.190 Kč

Akční cena:

14.990 Kč
Běžná cena: 15.990 Kč

Akční cena:

13.990 Kč
Běžná cena: 14.990 Kč

Akční cena:

18.190 Kč
Běžná cena: 19.990 Kč

Cena:

15.790 Kč

Akční cena:

11.490 Kč
Běžná cena: 12.490 Kč

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 12. 11. 2015. Odpovědnost 
za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, 
a proto si vyhrazuje právo změnit design, speci kace a vybavení bez předchozího 
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

SPOLEHLIVÍ POMOCNÍCI 
PRO VÁŠ SKVĚLÝ VÝKON AKCE

HUSQVARNA 135
Lehká pila vhodná pro práce kolem domu. Lehce ovladatelná, 
s jednoduchým startováním. Motor X-Torq snižuje spotřebu paliva 
a emise.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg.

HUSQVARNA 560 XP®

Moderní profesionální pila s výkonným motorem X-Torq. Je vyba-
vena systémem RevBoost™ pro rychlou akceleraci a vyšší výkon 
a systémem AutoTune™ s automatickým nastavením karburátoru.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,7 kg.

HUSQVARNA 536Li XP®

Lehká akumulátorová pila s vysokým výkonem, vysokou rychlostí 
řetězu a vynikající ergonomií. V ceně je zahrnuta nabíječka a dva 
akumulátory pro nepřetržitou práci.
Napětí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez řezné 
části a akumulátoru 2,6 kg, rychlost řetězu max. 20 m/s.

HUSQVARNA 535RX
Univerzální křovinořez pro náročné používání. Velmi odolný 
a výkonný. Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou 
hlavou a travním nožem.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez příslušenství 6,1 kg.

HUSQVARNA TC 338
Výkonný zahradní traktor pro celoroční práci. Dvouválcový motor 
se snadno startuje pomocí funkce automatického sytiče. Pedálem 
ovládaná hydrostatická převodovka a široká řada příslušenství.
Motor Briggs & Stratton, výkon 11,1 kW při 2600 ot./min, šířka sekání 97 cm, 
sběrný koš 320 l.

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmářská řetězová pila pro různé práce.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.

Akční cena:

18 890 Kč
Běžná cena: 20 290 Kč

Akční cena:

21 690 Kč
Běžná cena: 23 290 Kč

Akční cena:

103 490 Kč
Běžná cena: 111 290 Kč

Akční cena:

13 990 Kč
Běžná cena: 15 190 Kč

Akční cena:

6 290 Kč
Běžná cena: 6 750 Kč

Akční cena:

11 890 Kč
Běžná cena: 12 790 Kč

Nádražní 486
Týniště n./O.

Tel., fax:
494 372 632

mobil:
739 306 559
objednávky

www.flobal.cz

» Solární plachty
» Krycí plachty
» Krycí sítě
» Podložky

pod bazén
» Rolovací zařízení
» Bazénová chemie

» Fólie na fóliovníky
» Jezírkové fólie
» Geotextilie
» Agrofólie
» Stínící a krycí sítě
» Zahradní

fóliovníky
» Zakrytí pergol
» Kryty na nábytek

» Plachty
na přívěsné
vozíky

» Reklamní plachty
» Krycí plachty
» Dílenské závěsy
» Svařovací zástěny
» Obalové

materiály
» Plachty

na kontejnery
» Kryty na palety

e-shop - www.plachty-folie.cz

Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

e-shope-shop

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...

Bazénové
plachty a
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Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...

e-shop - www.plachty-folie.cz




