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1 Zunanje 
kurišče

3 Priprava 
jedi v kotličku

4 Peka v  
žerjavici

2 Klasični 
grill/žar

Mobilnost in 
prilagodljivost na 
prostor in kraj

Družabna 
srečanja

Različni načini 
priprave 
hrane
Uporaben 
v 4 letnih 
časih

Večnamensko 
kurišče PIXIE 650

zložen 
izdelek

4 v 1    z Žarom za Žar

Peka v 
žerjavici

časih

Večnamnamensko 
kuriščišče PIXIE 650

zložen 
izdelek

  

! "

Večnamenska kurišča Pixie

Sezona žara je pred vrati

Peka na žaru že lep čas navdušuje

Slovence. A kuhanje pri odprtem ognju

ni nikakršna nova pogruntavščina .

Ponudba žarov je na trgu res zelo pestra. Vsak

žar in nenazadnje vsak kuhar ima namreč

svojo specifiko in svoje navdušence oziroma

zagovornike. Trg je zelo razgiban. Tako lahko

izbiramo žare različnih velikosti, glede name-

na uporabnosti, glede na različna gorilna

sredstva, s katerimi pečemo, poleg različnega

cenovnega razreda pa imata svoj glas tudi ma-

terial in dizajn ža ra .

K akšna je namembnost večnamen-

skega kurišča Pixie? 

Večnamensko kurišče Pixie je namenjeno več

načinom priprave hrane: žar, črepnja »izpod

peke«, kuhanje jedi v kotličku, peka v žerjavi -

ci, na palici, peka kostanja, peka kruha in pice

na šamotni opeki. Je edinstven med vsemi iz-

delki, ki so danes na voljo na trgu.

Katere prednosti večnamenskega

ku r i šča Pixie bi izpostavili?

Njegove prednosti so mobilnost, praktičnost

uporabe in modularnost. Pixie služi tudi kot

odprto kurišč e.

Ku r i šče je enostavno za sestavljanje – l a h ko

ga sestavi ena sama oseba v vsega dveh minu-

tah.

Prilagodljiv je vsakemu kraju uporabe in vsa-

ki vrsti priprave hrane.

Uporaben je vse leto za pečenje, kuhanje in

druže n j e.

Katere praktične rešitve večnamen-

skega kurišča PIXIE velja posebej iz-

p ostaviti? 

•

Re šetko lahko postavite v kurišče in služi

tudi kot odlagalna površina pri kuhanju v

ko t l i č ku .

•

Pixie ima dve nastavitvi višine, 65 cm ali 21

cm (pri tleh).

•

Zamik kotlička za 45° omogoča umik hrane

z ognja in varno postrežbo hrane.

•

Uporabljamo ga za več načinov priprave

hrane ali kot kurišče za sedenje ob ambien-

talnem ognju.

•

Izdelek se v celoti zloži v osnovni krožnik

(pospravljen zavzema majhen prostor).

•

Te ža izdelka je le 23 kg.

•

Izdelek je zaradi masivne izdelave stabilen.

K akšna je uporabna izkušnja z več-

namenskim kuriščem PIXIE? 

Pixie je zunanja kuhinja, ki jo lahko upora-

bljamo na dopustu, pikniku in za druženje

doma. Premore izjemno socialno noto med-

generacijskega povezovanja in druženja ob

ognju. Kurišče je okrogle oblike, ker ob ognju

sedimo v krogu. Primeren je za peko in kuho

za do 18 oseb.

Komu je namenjeno večnamensko

ku r i šče PIXIE? 

Vsem, ki radi pripravljajo hrano zunaj sami ali

v družbi. Ki radi kuhajo z ljubeznijo in razis-

kujejo različne načine priprave hrane na

ognju. Je robusten in dolgotrajen izdelek, ki

ga bodo ob minimalnem vzdrževanju in mak-

simalni uporabi brez skrbi dolgo uporabljali.

Kje je izdelan? 

Pixie je v celoti narejen v Sloveniji.

Jošt Bukovec

Baterijske naprave so vse

p ogostejša alternativa

električnim strojem s kablom,

še bolj zanimivo pa je, da

upravičeno nadomeščajo tudi

bencinske naprave.

Predstavljamo vam husqvarnin

baterijski program, ki z

učinkovitostjo parira

bencinskim napravam, po

udobju dela in nezahtevnem

vzdr ževanju pa postavlja

standarde, ki jih z bencinom

gnani stroji ne morejo doseči.

Husqvarnin baterijski program pokriva

vsa opravila v okolici hiše. Preizkus smo os-

redotočili okrog različnih modelov vrtnih

kosilnic in baterijskih kos, preizkusili smo

tudi baterijski pihalnik, dva modela ška r i j

za živo mejo ter različne baterije. Program

je osnovan na 36-voltnem sistemu z bateri-

jami kapacitete 2,0–9,4 Ah. Z isto baterijo

uporabljamo vrtno kosilnico, baterijsko

Baterijske naprave Husqvarna so prevzele pobudo, saj skrbijo za pokošeno travo, urejeno živo mejo

in čisto dvorišče. Husqvarna pripravlja tudi program brezplačnega testiranja akumulatorskih naprav,

v katerem bodo zainteresiranim kupcem omogočili nekajdnevno izposojo baterijskih strojev z

namenom lažje odločitve za nakup. Za več informacij se obrnite na pooblaščene prodajalce ali

spletno stran husqvarna.com/sl. Akcija bo trajala aprila, maja in junija.

Kosilnica LC 353VXi ima 55-litrski koš, centralno nastavljivo višino košnje, prostor za dva

akumulatorja. Gre za velik stroj, primeren za površine nad 800 m

2

. Za manjše trate ima husqvarna

na voljo manjše kosilnice, na primer LC 141i z 41-cm kosiščem.

koso, žago, pihalnik, škarje, obrezovalnike

vej in prezračevalnike trave, program pa se

širi tudi na področja, ki niso neposredno

povezana z delom okrog hiše.

Ko šnja trave na baterije

Za začetek namenimo pozornost košnji

trave. Husqvarna za ta namen ponuja pet

različnih modelov kosilnic z zbiranjem tra-

ve v košaro in enega s stranskim izmetom.

Kakovost izdelave je izjemna. Jasno je, da

gre za primer najsodobnejših baterijskih

naprav, pri katerih boste težko našli kakšen

kompromis, na račun katerega bi kosilnica

izgubila kakšno točko. Na testu smo največ

dela opravili z modelom LC 353 VXi, naj-

z m o g l j i ve j šo kosilnico s 53 cm širokim ko-

siščem. Ima variabilni pogon (štiri hitrosti)

na zadnji kolesi, centralno nastavitev koš-

nje in ohišje iz kompozitne plastike. Poko-

šeno travo pobira v 55-litrski platneni koš s

kovinskim okvirjem, ki se dobro napolni,

nima pa indikatorja napolnjenosti, zato

zgolj po občutku in ostankih pokošene tra-

Te st

BATERIJSKI STROJI

prevzemajo pobudo
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ve ocenimo, da je napolnjen. Ročaj kosilni-

ce je nastavljiv, zloži pa se v enem kosu čez

kosilnico. Pod pokrovom na motorju je le-

žišče za dve bateriji, vendar pa kosilnica za

delovanje potrebuje zgolj eno. Pri names-

titvi dveh se najprej izprazni prvi, nato še

drugi akumulator. Tako podaljšamo čas av-

tonomije, sicer pa ni razlike v košnji z enim

ali dvema akumulatorjema. Moč motorja

se med košnjo prilagaja travi, saj zazna go-

s te j šo travo in poveča obrate motorja,

vgrajen ima tudi senzor preobremenitve.

Nekaj gumbov povzame vse upo-

rab n i ške posege

Za začetek dela vstavimo akumulator, sti-

kalo prestavimo v delovni položaj, drugo

pa opravimo na nadzorni plošči. Tam vidi-

mo tudi stanje akumulatorjev, kosilnico za-

ženemo, izberemo hitrost košnje ali opcij-

sko varčno delovanje. Vklop je podoben

tudi pri drugih napravah. Poleg gumba za

zagon je poleg še eden za vklop varčevalne

funkcije savE, pri baterijskih kosah imamo

še možnost menjave smeri vrtenja glave,

pri pihalniku možnost začasnega poveča-

nja moči. Najbolj uporabna je funkcija sa-

vE, ki zmanjša moč motorja in s tem po-

daljša avtonomijo akumulatorja za približ-

no četrtino. Ob njenem vklopu zaslišimo

zmanjšanje moči, a so naprave še vedno

dovolj učinkovite, da je v optimalnih pogo-

jih priporočljiva stalna uporaba programa

s av E .

Ko šnja brez tresočih se rok

Po vrtni kosilnici smo v roke vzeli baterij-

sko koso. Na izbiro smo imeli tri modele in

preizkusili smo vse. Najmanjši je bil bate-

rijski trimer z ukrivljeno osjo, dva večja

modela pa imata enake lastnosti, a različna

ročaja. Husqvarna 520 iLX ima klasičen

okrogel ročaj, 520 iRX pa širok dvojni ročaj,

primernejši za večje ravne površine. Tri-

mer je kratek in lahek, primeren je za za-

ključno košnjo po uporabi kosilnice. V nas-

protju z njim sta večji kosi že precej zmo-

gljiva stroja, primerna tudi za košnjo na

p ovršinah, ki jih ne kosimo tako redno, za-

to je del osnovne opreme tudi trikrako re-

zilo. Nežno brnenje električnega motorja

ne razkrije zmogljivosti kosilnic, ki se po-

ka žejo šele pri čiščenju kopriv ali visoke

trave. To kosimo hitro, predvsem pa brez

hrupa, vibracij in izpušnih plinov. Pred-

vsem odsotnost vibracij je pri delu s koso

zelo navdušujoča. Delo z dvotaktno motor-

no koso je najbolj obremenjujoče prav za

roke oziroma še posebno dlani, s katerimi

absorbiramo tresenje motorja. Po zaključ-

ku daljšega dela lahko to v rokah občutimo

kot mravljince ali bolečine v mišicah, pri

baterijski kosi pa tega ob primerljivi delov-

ni učinkovitosti ni.

Baterije so v kosilnici skrite pod pokrovom

motorja. Dvojno ležišče je namenjeno za daljšo

avtonomijo pri delu, a enake zmogljivosti ima

kosilnica tudi pri uporabi zgolj ene baterije. Na

vseh baterijah je tudi indikator napolnjenosti.

Nadzorna plošča je logična, gumbi veliki in

lahko dostopni. Indikator napolnjenosti baterije

se zasveti ob pritisku na gumb, bolj lagodno bi

bilo, če bi nas na napolnjenost opozarjal ves

ča s.

Način dela je odvisen

tudi od baterije

Baterijski stroji Husqvarna uporabljajo

enotne litij-ionske baterije s kapacitetami

2,0 –9,4 Ah. Z izjemo verižne žage, kjer se

lahko zaradi pravilne uravnoteženosti

uporablja zgolj en tip akumulatorja, je

kombinacija drugih strojev in akumulator-

jev prepuščena uporabniku. Dražji akumu-

latorji večjih kapacitet zagotavljajo daljšo

avtonomijo, a je tudi polnjenje dvakrat

daljše in uporabniki lahko poiščejo bateri-

jo, katere delovno-polnilni cikel ustreza

njihovemu načinu dela. Na preizkusu smo

imeli tudi velik baterijski nahrbtnik BLi

950X s kapaciteto 31,1 Ah – namenjen je

profesionalnim uporabnikom. Prek adap-

terja nanj priklopimo vse ročne baterijske

naprave, ki so na ta način nekaj kilogramov

lažje, nahrbtna baterija pa jih lahko poga-

nja več ur.

Baterijski program je dozorel

Flota husqvarninih baterijskih strojev je v

nekaj letih postala zares obsežna. Baterij-

ska naprava ni več eksotično orodje za spe-

cifične potrebe, saj se bo s časom izkazalo,

da so bencinski stroji tisti, ki so specializi-

rani za ozek nabor nalog. Baterijske napra-

Litij-ionske baterije husqvarna so na voljo s

kapacitetami med 2,0 in 9,4 Ah. Vse so

opremljene z indikatorjem napolnjenosti.

Delo z baterijsko koso je primerljivo izkušnjam

z bencinskimi napravami, a s pomembno

razliko – vibracije so majhne in roke so po

koncu dela še vedno spočite.

ve Husqvarna lahko izberemo in kombini-

ramo tako, da zadostijo potrebam mladih

in starih, občasnih in vsakodnevnih upo-

rabnikov, poklicnih in prostočasnih. Vred-

nost baterijskih naprav je morda težko

oceniti, če imamo v malem prstu znanje o

pripravi mešanice goriva in o tem, kako se

zamenja vžigalna svečka, očisti zračni filter

in nastavi čok. Baterijske naprave so na-

mreč vedno pripravljene za uporabo, vzdr-

ževanja skoraj ne zahtevajo in so lažje za

rokovanje. Precej so popustljive do upo-

rabnikov, ki se ne spoznajo na vzdrževa n j e

strojev in čeprav je začetna naložba višja

od nakupa bencinskih naprav, se tako s fi-

nančnega kot z drugih vidikov ta hitro po-

vrne. Imajo pa še eno prijetno lastnost –

med košnjo trave zares diši po sveže poko-

šeni travi, ne pa po izpušnih plinih, poleg

tega naš hrup ne moti bližnjih sosedov.

Baterijski nahrbtnik s kapaciteto 31,1 Ah

omogoči večurno delo brez prekinitve in je v

prvi vrsti namenjen profesionalni uporabi. Prek

adapterja ga lahko povežemo z vsemi

baterijskimi napravami.

Nov sesalnik za dom in delavnico

Husqvarna je na področje čiščenja stopila s

ponudbo visokotlačnih čistilnikov in sesalnikov.

Sesalnik na fotografiji je Husqvarna WDC 325L,

eden od dveh modelov v novem segmentu.

Ima 25-litrsko posodo in je namenjen mokremu

in suhemu čiščenju. Pohvalimo 3,5-metra dolgo

rebrasto cev in sistem za sesanje prahu pri delu

z električnimi napravami. Te vklopimo

neposredno v električno vtičnico na sesalniku,

cev pa priklopimo na električno orodje. Ob

zagonu žage ali brusilke se sesalnik samodejno

vključi in posesa prah ali žag anje.

Tehnični podatki 

Pretok vode (l/h)

Moč motorja (kW)

Visokotlačna cev (m)

Električni kabel (m)

Teža (kg)

HDEm
1200

70/100

330–390

1,4

5,0

5,0

4,8

70/100

330–390

1,5

5,0

5,0

6,9

HDEm
1500

80/120

360–400

1,5

5,0

5,0

7,2

HDEm
1505

100/140

400–460

1,8

8,0

5,0

10,6

HDEm
1800

120/160

400–470

2,2

8,0

5,0

12,5

HDEm
2200

130/170

480–520

2,5

10

5,0

21,5

HDEm
2500i

140/180

520–560

3,0

10

5,0

22,7

HDEm
3000i

Delovni tlak/
maksimalni tlak (bar)
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ve ocenimo, da je napolnjen. Ročaj kosilni-

ce je nastavljiv, zloži pa se v enem kosu čez

kosilnico. Pod pokrovom na motorju je le-

žišče za dve bateriji, vendar pa kosilnica za

delovanje potrebuje zgolj eno. Pri names-

titvi dveh se najprej izprazni prvi, nato še

drugi akumulator. Tako podaljšamo čas av-

tonomije, sicer pa ni razlike v košnji z enim

ali dvema akumulatorjema. Moč motorja

se med košnjo prilagaja travi, saj zazna go-

s te j šo travo in poveča obrate motorja,

vgrajen ima tudi senzor preobremenitve.

Nekaj gumbov povzame vse upo-

rab n i ške posege

Za začetek dela vstavimo akumulator, sti-

kalo prestavimo v delovni položaj, drugo

pa opravimo na nadzorni plošči. Tam vidi-

mo tudi stanje akumulatorjev, kosilnico za-

ženemo, izberemo hitrost košnje ali opcij-

sko varčno delovanje. Vklop je podoben

tudi pri drugih napravah. Poleg gumba za

zagon je poleg še eden za vklop varčevalne

funkcije savE, pri baterijskih kosah imamo

še možnost menjave smeri vrtenja glave,

pri pihalniku možnost začasnega poveča-

nja moči. Najbolj uporabna je funkcija sa-

vE, ki zmanjša moč motorja in s tem po-

daljša avtonomijo akumulatorja za približ-

no četrtino. Ob njenem vklopu zaslišimo

zmanjšanje moči, a so naprave še vedno

dovolj učinkovite, da je v optimalnih pogo-

jih priporočljiva stalna uporaba programa

s av E .

Ko šnja brez tresočih se rok

Po vrtni kosilnici smo v roke vzeli baterij-

sko koso. Na izbiro smo imeli tri modele in

preizkusili smo vse. Najmanjši je bil bate-

rijski trimer z ukrivljeno osjo, dva večja

modela pa imata enake lastnosti, a različna

ročaja. Husqvarna 520 iLX ima klasičen

okrogel ročaj, 520 iRX pa širok dvojni ročaj,

primernejši za večje ravne površine. Tri-

mer je kratek in lahek, primeren je za za-

ključno košnjo po uporabi kosilnice. V nas-

protju z njim sta večji kosi že precej zmo-

gljiva stroja, primerna tudi za košnjo na

p ovršinah, ki jih ne kosimo tako redno, za-

to je del osnovne opreme tudi trikrako re-

zilo. Nežno brnenje električnega motorja

ne razkrije zmogljivosti kosilnic, ki se po-

ka žejo šele pri čiščenju kopriv ali visoke

trave. To kosimo hitro, predvsem pa brez

hrupa, vibracij in izpušnih plinov. Pred-

vsem odsotnost vibracij je pri delu s koso

zelo navdušujoča. Delo z dvotaktno motor-

no koso je najbolj obremenjujoče prav za

roke oziroma še posebno dlani, s katerimi

absorbiramo tresenje motorja. Po zaključ-

ku daljšega dela lahko to v rokah občutimo

kot mravljince ali bolečine v mišicah, pri

baterijski kosi pa tega ob primerljivi delov-

ni učinkovitosti ni.

Baterije so v kosilnici skrite pod pokrovom

motorja. Dvojno ležišče je namenjeno za daljšo

avtonomijo pri delu, a enake zmogljivosti ima

kosilnica tudi pri uporabi zgolj ene baterije. Na

vseh baterijah je tudi indikator napolnjenosti.

Nadzorna plošča je logična, gumbi veliki in

lahko dostopni. Indikator napolnjenosti baterije

se zasveti ob pritisku na gumb, bolj lagodno bi

bilo, če bi nas na napolnjenost opozarjal ves

ča s.

Način dela je odvisen

tudi od baterije

Baterijski stroji Husqvarna uporabljajo

enotne litij-ionske baterije s kapacitetami

2,0 –9,4 Ah. Z izjemo verižne žage, kjer se

lahko zaradi pravilne uravnoteženosti

uporablja zgolj en tip akumulatorja, je

kombinacija drugih strojev in akumulator-

jev prepuščena uporabniku. Dražji akumu-

latorji večjih kapacitet zagotavljajo daljšo

avtonomijo, a je tudi polnjenje dvakrat

daljše in uporabniki lahko poiščejo bateri-

jo, katere delovno-polnilni cikel ustreza

njihovemu načinu dela. Na preizkusu smo

imeli tudi velik baterijski nahrbtnik BLi

950X s kapaciteto 31,1 Ah – namenjen je

profesionalnim uporabnikom. Prek adap-

terja nanj priklopimo vse ročne baterijske

naprave, ki so na ta način nekaj kilogramov

lažje, nahrbtna baterija pa jih lahko poga-

nja več ur.

Baterijski program je dozorel

Flota husqvarninih baterijskih strojev je v

nekaj letih postala zares obsežna. Baterij-

ska naprava ni več eksotično orodje za spe-

cifične potrebe, saj se bo s časom izkazalo,

da so bencinski stroji tisti, ki so specializi-

rani za ozek nabor nalog. Baterijske napra-

Litij-ionske baterije husqvarna so na voljo s

kapacitetami med 2,0 in 9,4 Ah. Vse so

opremljene z indikatorjem napolnjenosti.

Delo z baterijsko koso je primerljivo izkušnjam

z bencinskimi napravami, a s pomembno

razliko – vibracije so majhne in roke so po

koncu dela še vedno spočite.

ve Husqvarna lahko izberemo in kombini-

ramo tako, da zadostijo potrebam mladih

in starih, občasnih in vsakodnevnih upo-

rabnikov, poklicnih in prostočasnih. Vred-

nost baterijskih naprav je morda težko

oceniti, če imamo v malem prstu znanje o

pripravi mešanice goriva in o tem, kako se

zamenja vžigalna svečka, očisti zračni filter

in nastavi čok. Baterijske naprave so na-

mreč vedno pripravljene za uporabo, vzdr-

ževanja skoraj ne zahtevajo in so lažje za

rokovanje. Precej so popustljive do upo-

rabnikov, ki se ne spoznajo na vzdrževa n j e

strojev in čeprav je začetna naložba višja

od nakupa bencinskih naprav, se tako s fi-

nančnega kot z drugih vidikov ta hitro po-

vrne. Imajo pa še eno prijetno lastnost –

med košnjo trave zares diši po sveže poko-

šeni travi, ne pa po izpušnih plinih, poleg

tega naš hrup ne moti bližnjih sosedov.

Baterijski nahrbtnik s kapaciteto 31,1 Ah

omogoči večurno delo brez prekinitve in je v

prvi vrsti namenjen profesionalni uporabi. Prek

adapterja ga lahko povežemo z vsemi

baterijskimi napravami.

Nov sesalnik za dom in delavnico

Husqvarna je na področje čiščenja stopila s

ponudbo visokotlačnih čistilnikov in sesalnikov.

Sesalnik na fotografiji je Husqvarna WDC 325L,

eden od dveh modelov v novem segmentu.

Ima 25-litrsko posodo in je namenjen mokremu

in suhemu čiščenju. Pohvalimo 3,5-metra dolgo

rebrasto cev in sistem za sesanje prahu pri delu

z električnimi napravami. Te vklopimo

neposredno v električno vtičnico na sesalniku,

cev pa priklopimo na električno orodje. Ob

zagonu žage ali brusilke se sesalnik samodejno

vključi in posesa prah ali žag anje.

Tehnični podatki 

Pretok vode (l/h)

Moč motorja (kW)

Visokotlačna cev (m)

Električni kabel (m)

Teža (kg)

HDEm
1200

70/100

330–390

1,4

5,0

5,0

4,8

70/100

330–390

1,5

5,0

5,0

6,9

HDEm
1500

80/120

360–400

1,5

5,0

5,0

7,2

HDEm
1505

100/140

400–460

1,8

8,0

5,0

10,6

HDEm
1800

120/160

400–470

2,2

8,0

5,0

12,5

HDEm
2200

130/170

480–520

2,5

10

5,0

21,5

HDEm
2500i

140/180

520–560

3,0

10

5,0

22,7

HDEm
3000i

Delovni tlak/
maksimalni tlak (bar)




