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Husqvarna satsar på egen alkylatbensin
Nu kliver Husqvarna in på marknaden med sin egen
alkylatbensin. En högkvalitativ produkt som är skonsammare både för dig som användare och miljön.
Framtagen för optimal funktion och prestanda vid
användning i Husqvarnas breda sortiment av produkter, från motorsågar och häcksaxar till riders och
snöslungor.
Optimal prestanda, förbättrad arbetsmiljö och längre
hållbarhet, det är de främsta skälen till att Husqvarna nu
satsar på sin egen alkylatbensin; XP Power 2 och Power
4. Som världsledande tillverkare av skogs-, park- och
trädgårdsprodukter är det ett sätt att säkerställa att företagets maskiner får bästa tänkbara förutsättningar. Miljöoch hälsovinsterna står också i fokus. Alkylatbensin är en
renare form av bränsle jämfört med vanlig bensin och är
skonsammare mot miljön med lägre utsläpp. De renare
avgaserna har också en positiv inverkan på arbetsmiljön
för den professionella användaren med minskad exponering för skadliga ämnen i inandningsluften.
Husqvarnas alkylatbensin finns i två varianter: XP Power
2 för 2-taktsmotorer så som motorsågar och trimmers och
Power 4 för 4-taktsmotorer som till exempel gräsklippare,
jordfräsar och snöslungor. Båda sorterna ger en effektiv
förbränning då produkterna innehåller färre skadliga ämnen än vanlig bensin vilket ger renare motorer för maximal
livslängd. Förbättrad förbränning minskar också behovet
av service vilket innebär att produktiviteten under arbetsdagen ökar.
XP Power 2 är en färdigblandad alkylatbensin med XP
tvåtaktsolja och kan användas direkt ur dunken, man behöver alltså inte lägga tid på att själv blanda och slipper
spill. Den helsyntetiska och biologiskt nedbrytbar oljan ger
ett optimalt skydd för din Husqvarna 2-taktsmotor. En stor
fördel med alkylatbensin är också att kvaliteten är konstant. Både XP Power 2 och Power 4 kan lagras i flera år
och fungerar ändå som vanligt, från säsong till säsong.
Cirkapriser: XP Power 2, 170 kronor för 5 liter, Power 4,
165 kronor för 5 liter.

Nu lanserar Husqvarna en egen alkylatbensin i två varianter: XP Power 2
för 2-taktsmotorer och Power 4 för 4-taktsmotorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Johanna Eklund, PerPR, 08-400 255 17, johanna@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarna Group är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och är världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg
för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch,
Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

