HUSQVARNA
AUTOMOWER®
SORTIMENT

VI PRÆSENTERER
AUTOMOWER®
X-LINE
Designet af verdens førende producent

2018

VERDENS
FØRENDE
PRODUCENT AF
ROBOTPLÆNEKLIPPERE
SIDEN 1995
Mere end 20 års forskning, innovation og frodige, grønne græsplæner har
gjort Husqvarna til verdens førende producent af robotplæneklippere. Vi har
solgt mere end en million rundt om i verden - og vores nyeste generation
er den mest moderne på markedet. Vores plæneklippere er designet til
funktionalitet og holdbarhed og arbejder stille, effektivt for at give dig et
bedre resultat end nogen anden plæneklipper.
Automower® fortsætter arbejdet dag og nat i alt slags vejr. Dermed kan
du fokusere på vigtige og sjovere opgaver og nyde en smuk, perfekt slået
græsplæne.
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KOMPLEKS
GRÆSPLÆNE
PERFEKT
RESULTAT
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AVANCERET NAVIGATION

INGEN STØJ. INTET BESVÆR.

Adskillige navigationsværktøjer,
heriblandt GPS (på X-serien), sikrer, at
Husqvarna Automower® dækker hele
græsplænen, selv i komplekse haver.

Du vil blive overrasket over, hvor hurtigt du
glemmer alt om din Husqvarna Automower®.
Du bemærker den knap, mens den kører
rundt i haven og udfører arbejdet hurtigt,
støjsvagt og effektivt. Ingen støj, intet
besvær - bare en flot græsplæne.

AUTOMOWER CONNECT

ARBEJDER I REGNVEJR

Kontrollér din Husqvarna Automower® fra
din iOS- eller Android-smartphone, herunder
position og tyverialarm.

Husqvarna Automower® giver dig fremragende
klipperesultater i alt slags vejr. De centrale dele
er beskyttet mod regn, støv og rester af græs.

KLARER STEJLE SKRÅNINGER

KLARER PASSAGER

Husqvarna Automower® kan klare skråninger
op til 45 % (24°) takket være optimeret design
og intelligent funktionalitet.

Husqvarna Automower® registrerer smalle
passager og finder vej igennem selv de
smalleste åbninger.

KLIPPER UJÆVNE GRÆSPLÆNER

INGEN HJULSPOR

Store hjul, et gennemtænkt chassisdesign og
optimeret balance sikrer et perfekt resultat,
selv på ujævne græsplæner.

Husqvarna Automower® har metoder til at
variere ruten tilbage til ladestationen for at
undgå at beskadige græsplænen og lave
grimme kørespor. Den slår græsplænen
i et tilfældigt mønster, som giver en
tæppelignende græsplæne i hele haven.
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SÅDAN
FUNGERER
DET!

AFGRÆNSNINGSKABEL
GUIDEKABEL

At slå græsset lidt ad gangen og
ofte, giver sundere græs og en
pænere græsplæne.

FUNKTIONSPRINCIP
++ Klipning uden opsyn.
++ Slå græsset lidt ad gangen, men
effektivt og ofte.
++ God ydeevne, selv i vådt vejr.

KOLLISIONS- OG LØFTESENSORER
Kollisions- og løftesensorer øger sikkerheden. Hvis
plæneklipperen støder ind i en genstand, kører den
baglæns, drejer og vælger en anden retning. Hvis den
løftes, stopper knivene med det samme.

NAVIGATION
++ Afgrænsningskablet og guidekablet klampes fast til plænen
eller begraves lige under overfladen. Et klampet kabel
forsvinder ned i plænen inden for et par uger.
++ Plæneklipperen holder sig inden for det afgrænsningskabel,
der er lagt langs arbejdsområdets grænse.
++ Ladestationen sender et signal til kablet, som guider
plæneklipperen derhen, hvor den skal klippe, samt hen til
ladestationen.

UREGELMÆSSIGT BEVÆGELSESMØNSTER
++ Specifik programmering er ikke nødvendig.
++ Dækker hele plænen, selv hvis den er kompleks og/
eller indeholder træer, blomsterbede, passager osv.
++ Giver mulighed for at slå græsset fra flere retninger.
Skaber en jævn, tæppelignende overflade.
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EFFEKTIV KLIPPETEKNIK
++ Græsset klippes med tre fine,
barberbladsskarpe knive.

GENOPLADNING

++ De tre frithængende knive er monteret på
en disk og er nemme at udskifte.

Når det er tid til genopladning, finder
plæneklipperen opladeren via en ud af tre
metoder.
1. Ved at modtage et signal fra
ladestationens antenne.
2. Ved at følge guidekablet tilbage til
ladestationen.
3. Ved at følge afgrænsningskablet,
indtil den er inden for rækkevidde af
hjemsignalet.

++ Knivene kan rotere tilbage i disken for at
minimere beskadigelse, hvis de rammer
hårde genstande - sten, grene osv.
++ Det afklippede græs er så fint, at det ikke
behøver at blive indsamlet.

SÅDAN BEREGNER DU GRÆSPLÆNENS
HÆLDNING
1.

Placer den ene ende af et vaterpas på jorden, og hold det
vandret.
2. Mål afstanden ned til jorden fra den ende af vaterpasset,
som er hævet over jorden. Denne afstand divideret med
vaterpassets længde er hældningen i %. Hvis målingen er
10 cm, og vaterpasset er 50 cm, er hældningen 20 %.

KLIPPECYKLUS
++ Konceptet er at holde græsset kort.
Husqvarna Automower®
++ Finder ladestationen automatisk.
++ Oplader i ca. 60 minutter.
++ Genoptager plæneklipningen dag ud og
dag ind, uanset vejret (undtagen snevejr).

UOVERTRUFFENT KLIPPERESULTAT
Husqvarna Automower® anvender
barberbladsskarpe knive til at klippe hvert enkelt
græsstrå, hvilket resulterer i en frodig, grøn
plæne, som konventionelle knive ikke kan opnå.
Det afklippede græs bliver naturlig gødning, som
hjælper med til at holde græsplænen frodig,
grøn og fri for mos.

NEM OPSÆTNING
Arbejdsområdet og områder, du vil have Husqvarna
Automower® til at undgå, defineres med et
afgrænsningskabel, som er nemt at lægge ud rundt
om det ønskede klippeområde. Gå ind på
husqvarna.dk for at få mere at vide.
7

UNDER
SKJOLDET
ER DER
AVANCERET
TEKNOLOGI
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GPS-NAVIGATION

Et indbygget GPS-system
opretter et kort over haven med
angivelse af afgrænsningskablets
og guidekablets positioner.
Husqvarna Automower® husker
derefter, hvilke dele af haven
der allerede er dækket, og
tilpasser klippemønsteret i
overensstemmelse dermed.
På den måde sikres optimal
plænedækning og et fremragende
klipperesultat.

AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect giver dig
fuld kontrol over din Husqvarna
Automower®, uanset hvor du
befinder dig, takket være
GPS-sporing og forbindelse via
mobiltelefonnetværket. Funktionen
giver bl.a. mulighed for at starte
og stoppe plæneklipperen. Med
denne app kan du også spore
plæneklipperen, hvis den er blevet
stoppet eller flyttet. Standard på
Automower® 315X/430X/450X.

AUTOMOWER®
CONNECT@HOME
Automower® Connect@
Home gør det nemt at styre
din robotplæneklipper fra din
smartphone. Med Bluetooth®baseret tilslutning på op til 10 m
afstand kan du styre, konfigurere
og modtage meddelelser fra din
maskine. Standard på Automower®
310/315/420/440.

REGISTRERING AF
FJERNE GENSTANDE
Husqvarna Automower® sætter
farten ned, så snart den registrerer
en genstand i nærheden,
hvilket reducerer risikoen for
kollisionsskader.

AUTOMATISK
PASSAGEHÅNDTERING
Alle Husqvarna Automower®modeller kan komme gennem
smalle passager på helt ned
til 60 cm. Den automatiske
passagehåndtering gør også
installationen nemmere og
reducerer kørespor.

FORLYGTER
Effektivt LED-lyssæt, så du kan se
produktet arbejde, selv i mørke.
Hvis der opstår en fejl, begynder
lyset at blinke.

VEJRTIMER

Tilpasser den tid, der bruges
på at slå græs, så Husqvarna
Automower® arbejder mere i
perioder med kraftig græsvækst
og mindre i solrigt og tørt vejr.

ULTRALYDLØST
DRIVSYSTEM
Innovativt motordesign reducerer
støjen fra hjulenes drivsystem
yderligere.

ELEKTRISK JUSTERING
AF KLIPPEHØJDEN
Juster længden af græsset med
et enkelt tryk på en knap på
tastaturet eller med Automower®
Connect-appen.

GUIDEKABEL
Det unikke guidekabel giver en
direkte og pålidelig tilbagevej
for Husqvarna Automower®.
Udvalgte modeller kan også bruge
afgrænsningskablet til at finde vej
tilbage til ladestationen.

SØGEMETODER
Der er flere metoder til, at
plæneklipperen kan finde den
hurtigste og mest effektive
vej tilbage til ladestationen til
genopladning:
++ signal fra antennen i
ladestationen (rækkevidde
0-7 meter)
++ følg guidekablet (1-3 stk.
afhængig af model)
++ følg afgrænsningskablet

GOD YDEEVNE PÅ
UJÆVNT TERRÆN OG
SKRÅNINGER
Husqvarna Automower® kan klare
skråninger op til 45 % (24°). Det
valgfri terræntilbehørssæt giver
forbedrede resultater under visse
forhold. Den indbyggede funktion,
som kompenserer for hældninger,
sikrer en perfekt klippet græsplæne, selv på skråninger og andre
vanskelige overflader.

PROFILER

Hukommelse til grupper af
indstillinger. Nyttigt, hvis du bruger
plæneklipperen på mere end
ét sted.

PLETKLIPNING
Begynd spiralklipning med det
samme. Nyttigt, hvis du ønsker,
at Husqvarna Automower® skal
fokusere på et lille område.

TYVERISIKRING
Husqvarna Automower® er udstyret
med en alarm og kan ikke bruges
uden den personlige pinkode. Og
med Automower® Connect kan du
også modtage alarmer og spore
plæneklipperens position i tilfælde
af tyveri.

BARBERBLADSSKARPE
KNIVE
Skarpe, drejende knive, som
skærer frem for at rive græsset
over og giver mindre støj og
energiforbrug.

DOBBELT KLIPPERETNING
De tynde barberbladslignende
knive har to skarpe sider, og klippemotoren drejer i begge retninger
for at maksimere knivenes levetid.

DESIGNET TIL LANG
LEVETID

GUMMISTØDVÆRN

Beskytter karosseriet under
kollisioner.

FJERNSTARTPUNKTER

Giver dig mulighed for at starte
Husqvarna Automower® væk
fra ladestationen. Praktisk, når
græsplæneområder adskilles
af smalle passager, og sikrer et
ensartet klipperesultat over hele
græsplænen.

SPIRALKLIPNING

Når den kommer ind i et
område, hvor græsset er højere
end gennemsnittet, arbejder
Husqvarna Automower® i et
koncentreret, systematisk
spiralmønster for at udligne
forskellene.

STORT DISPLAY
Display med høj opløsning, som
gør det nemt at programmere de
enkelte indstillinger.

INTUITIV GRAFISK
MENUSTRUKTUR
Gør det nemt at konfigurere
Husqvarna Automower® til din have
og dine personlige præferencer.

GUMMIDÆK
God slidstyrke og minimal støj ved
passage af hårde overflader.

GLIDEPLADE
Reducerer energiforbruget og
holder knivene rene.

ECO-TILSTAND
Med ECO-tilstand aktiveret vil
kabelsignalet i afgrænsnings- og
guidekablet automatisk slukke,
når robotplæneklipperen vender
tilbage til ladestationen, eller
når den ikke må klippe pga.
timerindstillinger.

Børstefri motorer af høj kvalitet,
rustfrie lejer og gummiforseglinger
sikrer høj funktionalitet i lang tid.

BALANCEKONTROL PÅ
KNIVDISKE

TASTATUR MED
BELYSNING

Registrerer automatisk ubalance i
skæresystemet, som er forårsaget
af manglende, dobbeltmonterede
eller bøjede knive.

Gør det nemmere at betjene
Husqvarna Automower® om
aftenen.

UDSKIFTELIGT SKJOLD
Mulighed for personlig tilpasning
af robotplæneklipperen ved at
skifte topdækslets farve. Fås
som tilbehør i polarhvid eller
Husqvarna-orange.

HÆLDNINGSKONTROL
Intelligent adfærd på stejle
skråninger for bedre trækkraft og
mindre slitage på plænen.
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VI PRÆSENTERER
AUTOMOWER® X-LINE
– DESIGNET AF VERDENS
FØRENDE PRODUCENT
Funktionerne i det nye X-Line Automower®-sortiment fra Husqvarna tager
robotplæneklipning til det næste niveau. Automower® Connect lader dig
konfigurere, styre og spore din plæneklipper via din smartphone og kan
endda finde den, hvis den bliver stjålet. GPS-understøttet navigation
dækker komplekse græsplæner perfekt for en frodig, jævn overflade. Og
med det nye X-Line-design og LED-forlygter er din plæneklipper lige så
flot som din græsplæne!
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MOBIL INTERAKTION
Styr og konfigurer din plæneklipper
fra hvor som helst i verden med
Automower® Connect-appen. Den har
også tyverisikring med GPS-sporing.

FØRSTEKLASSES DESIGN
Det nye X-Line Automower®-sortiment
har et unikt design med LED-forlygter.
Gummistødværn beskytter dens
udseende og mindsker ridser. LEDforlygter forbedrer synligheden i svagt
lys, mens de unikke orange X-Linehjulkapsler gør, at den skiller sig ud i
ethvert kvarter.

INTELLIGENT NAVIGATION
GPS-understøttet navigation sikrer
automatisk og ensartet dækning på
komplekse græsplæner for et perfekt
udseende på græsplænen og nem
installation.
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AUTOMOWER® X-LINE-SERIEN
AUTOMOWER® 450X

AUTOMOWER® 430X

NYHED AUTOMOWER® 315X

Den mest avancerede og udstyrede
model på markedet. Til store haver op
til 5000 m² med større udfordringer.
Kan klare krævende, komplekse og
separate græsplæner med mere
end én passage og stejle skråninger.
Har GPS-understøttet navigation og
X-Line-design med LED-forlygter. Er
udstyret med Automower® Connect og
GPS-sporing ved tyveri. 29.995,-

Førsteklasses model og det perfekte
valg til alle, herunder meget komplekse
haver op til 3200 m² med separate
græsplæner, smalle passager,
træer, buske og stejle skråninger.
Har GPS-understøttet navigation og
X-Line-design med LED-forlygter. Er
udstyret med Automower® Connect og
GPS-sporing ved tyveri. 23.995,-

Den mest avancerede model i
300-serien. Kan klippe komplicerede
græsplæner på op til 1600 m², håndtere
smalle passager og skråninger på op
til 40 %, og tager svært terræn i stiv
arm. Har GPS-understøttet navigation
og X-Line-design med LED-forlygter. Er
udstyret med Automower® Connect og
GPS-sporing ved tyveri. 17.495,-

ALTID TIL TJENESTE
Der er en Husqvarna Automower®-model til enhver type græsplæne. Lige fra mindre,
ukomplicerede græsplæner til virkelig komplekse haver med stejle bakker og smalle
passager.
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AUTOMOWER® 440

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 315

Robust og pålidelig og velegnet til
græsplæner op til 4000 m². Den håndterer
komplekse områder, smalle passager og
ujævnt terræn og skråninger på op til
45 %. Vejrtimeren justerer klipningen, så
det passer til væksten. Sporklipning klarer
områder med højere græs. Udstyret med
Automower® Connect@Home. 22.995,-

En kraftfuld robotplæneklipper, som
er velegnet til de fleste haver op til
2200 m². Den klarer alle almindelige
udfordringer i en plejekrævende
have. Udstyret med automatisk
passagehåndtering, elektrisk
højdejustering, vejrtimer og ultrastille
kørsel. Udstyret med Automower®
Connect@Home. 17.995,-

Automatisk passagehåndtering hjælper
med at håndtere smalle passager, mens
vejrtimeren justerer klipning, så det
passer til væksten. Til mellemstore haver
op til 1500 m² med flere forhindringer.
Kan klare skråninger af en generel
karakter. Udstyret med Automower®
Connect@Home. 14.995,-

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 105

Designet på en pålidelig 4-hjulet platform
og med forbedret ydeevne i ujævnt
terræn, og den er samtidig kompakt. Det
udskiftelige skjold gør det nemt at give
plæneklipperen et personligt præg. Til
små og mellemstore haver op til 1000 m²
med flere forhindringer. Udstyret med
Automower® Connect@Home. 12.995,-

Designet til mindre plæner. Den kompakte
størrelse og lave vægt giver øget
manøvredygtighed på små områder. Til
åbne og flade haver op til 600 m² med få
forhindringer. Kan klare brede passager
og skråninger, der ikke er for stejle. Fås
også i polarhvid. 9.795,-

FIND DET
PERFEKTE
MATCH
TIL DIN
GRÆSPLÆNE

BRUG VORES
PRODUKTVÆLGER
PÅ HUSQVARNA.DK

PRODUKTOVERSIGT
SORTIMENT

105

310

VORES X-LINE-SORTIMENT FINDES I DE GRÅ KOLONNER

315

420

440

GPS-navigation

315X

430X

450X

l

l

l

l

l

l

Automower® Connect med
GPS-sporing ved tyveri

¡

¡

¡

¡

Automower® Connect@Home

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

2

3

Registrering af fjerne genstande

l

Automatisk passagehåndtering
Vejrtimer
LED-forlygter

l

Ultralydløst drivsystem
Elektrisk justering af klippehøjden
Guidekabel

1

Søgemetoder
God ydeevne på ujævnt terræn
og skråninger

1

1

1

l

l

l

l

l

l

2

3

1

3

3

4

5

3

4

5

25 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

45 %

45 %

l

l

l

l

l

l

Profiler (indstillingshukommelse)
Spiralklipning

l

l

l

l

l

l

Spotklipning

l

l

l

l

l

l

l

Stort display

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Tastatur med belysning
Udskifteligt skjold

l

l

l

l

l

x3

x3

x5

x5

x3

x5

x5

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Gummistødværn
Fjernstartpunkter

x1

Hældningskontrol
Balancekontrol på knivdiske
l Standard

¡ Ekstraudstyr

Se detaljerede funktionsspecifikationer på foregående side.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
RADIUS

VORES X-LINE-SORTIMENT FINDES I DE GRÅ KOLONNER

105

310

315

420

440

315X

430X

450X

Områdekapacitet

600 m²

1000 m²

1500 m²

2200 m²

4000 m²

1600 m²

3200 m²

5000 m²

Typisk ladetid

50 min

60 min.

60 min.

55 min.

75 min.

60 min.

65 min.

75 min

Typisk arbejdstid pr. opladning

70 min

70 min.

70 min.

105 min.

260 min.

70 min.

135 min.

260 min.

Støjniveau, dB(A) garanteret *

61 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

56 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

Minimumpassage

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Maksimal hældning i installation

25 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

45 %

45 %

Maksimal hældning ved
afgrænsningskabel

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

Alarm/PIN-kode/GPS-sporing

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Områdekapacitet pr. time

43 m²

56 m²

68 m²

92 m²

167 m²

68 m²

133 m²

208 m²

Klippebredde/-højde

17 / 2-5 cm

22 / 2-6 cm

22 / 2-6 cm

24 / 2-6 cm

24 / 2-6 cm

22 / 2-6 cm

24 / 2-6 cm

24 / 2-6 cm

Batteritype

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

5 kWh/måned

8 kWh/måned

10 kWh/måned

19 kWh/måned

20 kWh/måned

10 kWh/måned

20 kWh/måned

24 kWh/måned

Vægt, kg

6,7 kg

9,0 kg

9,0 kg

11,5 kg

12,0 kg

9,0 kg

13,2 kg

13,9 kg

Ekstra knive medfølger

9 stk.

9 stk.

9 stk.

9 stk.

9 stk.

9 stk.

9 stk.

9 stk.

Moderat energiforbrug ved
maks. anvendelse

* 	Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til EU-direktiv 2000/14/EU.
Det garanterede lydeffektniveau omfatter produktionsafvigelser samt afvigelser fra testkoden på 1-3 dB(A).
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TILFØJ EN
SMARTPHONE,
SÅ HAR DU
FULD KONTROL
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MOBIL INTERAKTION
MED
AUTOMOWER® CONNECT

DER MEDFØLGER
TI ÅRS FRI
TILSLUTNING*

Med GPS og mobilforbindelse kan du konfigurere din plæneklipper
fra hvor som helst i verden. Start, stop og planlæg driften af din
Husqvarna Automower® fra din smartphone via Automower®
Connect-appen. Du kan også modtage statusopdateringer direkte
på skærmen og spore din robotplæneklipper, hvis den er blevet
flyttet eller stjålet.
Standard på Automower-modellerne 315X, 430X, 450X, men er også
tilgængelig som ekstraudstyr på 310/315/420/440-modellerne

BLUETOOTH-FORBINDELSE MED
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Du kan nemt og bekvemt interagere med din maskine ved hjælp af
din Bluetooth-aktiverede smartphone. Modtag statusmeddelelser,
send start- og parkeringskommandoer, og tilpas plæneklipperens
indstillinger på op til 10 m afstand.
Standard på modellerne 310, 315, 420 og 440

PERFEKT MATCH TIL DIN
GRÆSPLÆNE
Brug vores beregner til at vælge den rette Automower®

BRUG VORES PRODUKTVÆLGER
TIL AT VÆLGE DEN RETTE
HUSQVARNA AUTOMOWER®

Start med at indtaste din adresse
ELLER VÆLG DIN PLÆNESTØRRELSE MANUELT >

Produktvælgeren hjælper dig med at vælge den rette
robotplæneklipper til din græsplæne. Du bør vælge den
plæneklipper, der giver dig mest klippefri tid. Prøv det på
Husqvarna.com

*Tilbuddet om ti års fri tilslutning betyder, at Husqvarna betaler for den mobile internettrafik mellem din Automower® og Automower® Connect-serveren fra den dag, den aktiveres. Automower® Connect
indeholder garanteret serviceinformation vedrørende din plæneklippers tekniske ydeevne under hele produktets levetid (10 år). Automower® Connect-tjenesten kræver 2G/3G-dataoverførselsteknologi
via nationale mobilnetoperatører (tredjepart). Husqvarnas forpligtelse vedrører kun produktets tekniske funktion og ikke kommunikationsfejl forårsaget af begrænsning ved dataoverførsel.
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ALT DET RIGTIGE
TILBEHØR
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INSTALLATIONSSÆT
Omfatter afgrænsningskabel, kramper, samlemuffer
og samleclips i forskellige antal og længder.
STORT SÆT – Til åbne græsplæneområder op til
5000 m² eller komplekse græsplæneområder op til 2500 m².
MELLEM SÆT – Til åbne græsplæneområder op til 2000 m² eller
komplekse græsplæneområder op til 1000 m².
LILLE SÆT – Til åbne græsplæneområder op til 800 m² eller komplekse græsplæneområder
op til 400 m².

GARAGE
Beskytter ladestationen og
robotplæneklipperen mod sol og regn.
310 /315/315X, 587 23 61-01

1.495,-

420/430X /440 /450X, 585 01 94-01

1.925,-

967 62 36-03 Stor - Omfatter afgrænsningskabel x 400m / Kramper x 600 stk. / Samlemuffer x 5 stk. /
Samleclips x 5 stk.

1.925,-

967 62 36-02 Mellem - Omfatter afgrænsningskabel x 250m / Kramper x 400 stk. / Samlemuffer x 3 stk. /
Samleclips x 5 stk.

1.215,-

967 62 36-01 Lille - Omfatter afgrænsningskabel x 150m / Kramper x 300 stk. / Samlemuffer x 3 stk. /
Samleclips x 5 stk.

UDSKIFTELIGT TOPSKJOLD
Gør din plæneklipper unik og personlig ved at skifte farven. Fås i polarhvid og Husqvarnaorange for modellerne 310, 315, 315X, 430X og 450X.

765,-

VÆGOPHÆNG

Hvid, 310 /315, 587 23 58-02

495,-

Hvid, 430X, 590 87 70-02

345,-

Orange, 310 /315, 587 23 58-03

495,-

Orange, 430X, 590 87 70-03

345,-

Nem vægopbevaring af plæneklipper og
ladestation, når de ikke bruges eller om
vinteren.

Hvid, 315X, 590 87 69-02

345,-

Hvid, 450X, 588 79 91-02

595,-

310/315/315X, 587 22 40-01

495,-

Orange, 315X, 590 87 69-03

345,-

Orange, 450X, 588 79 91-03

595,-

420/430X /440 /450X, 585 01 97-01

715,-

AUTOMOWER® CONNECT

SKJOLD I HVIDE DESIGN
Husqvarnas robotplæneklippere 105 og
420 kan udstyres med et polarhvidt
skjold.
580 96 54-02, 105

595,-

580 96 56-02, 420

1.250,-

Styr og konfigurer din plæneklipper fra
hvor som helst i verden med Automower®
Connect-appen. Med tyverisikring med
GPS-sporing.
Standard for Husqvarna Automower®
315X, 430X, 450X
Fås som ekstraudstyr på Husqvarna
Automower®
310/315/420/440

2.150,-

BLØD TASKE
En særlig taske gør det nemt at flytte
robotplæneklipperen mellem græsplæner.
510,-

522 91 67-01

SE VORES FILM OM
SIKKERHEDSKNIVE
PÅ HUSQVARNA.DK

SÆT TIL UJÆVNT TERRÆN
Giver fantastisk greb på ujævne og skrå
plæner for at sikre, at din Automower®robotplæneklipper lever op til dine
forventninger. Ydeevnen på skråninger
øges med cirka 5 % i udkanten af
græsplænen, afhængigt af vejret og
plænens kvalitet.

LANGTIDSHOLDBARE
SIKKERHEDSKNIVE

310/315/315X, 587 23 53-01

595,-

310 /315/315X, 587 23 57-01

295,-

Originale Husqvarna sikkerhedsknive i
kulstofstål. Kombinerer egenskaber med
høj styrke og skarphed i lang tid.
Overholder sikkerhedsstandarden for
Robotplæneklippere IEC 60335-2-107.

420/430X /440 /450X, 581 88 97-01

745,-

420/430X /440 /450X, 581 90 31-01

325,-

9 stk., 577 86 46-03

HJULBØRSTESÆT
Holder hjulene rene, så grebet i plænen
bevares.

175,-

Brug kun originale knive fra Husqvarna. Uafhængigt testet og godkendt af Intertek
for sikkerhed, funktionsduelighed og støjniveauer i overensstemmelse med
Maskindirektivet.
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PROFESSIONELLE
FORHANDLERE
STÅR
TIL DIN
TJENESTE
Vores specialuddannede serviceteknikere ved
præcis, hvad de skal kontrollere, justere og
udskifte for at få din maskine til at køre sikkert,
jævnt og kraftfuldt i mange år fremover. De
bruger udelukkende originale reservedele
fra Husqvarna for perfekt kompatibilitet og
holdbarhed. Husqvarna er de bedste at betro
din Husqvarna.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE
Vigtigste kontrolpunkter til din årlige service for at
holde din maskine i perfekt stand:
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

Softwareopdatering til de nyeste
softwareopdateringer
Fuld diagnose af elektroniske systemer og
batterisystemer for uændret ydeevne
Udskiftning af pakninger for at beskytte din
maskine mod fugt
Skæreudstyr, så kvaliteten af klipningen
opretholdes permanent
Tjek af hjul for optimale resultater
Tjek af dockingstation for fejlfri drift
Komplet rengøring for bedre holdbarhed

PRODUKTVALG

VINTEROPBEVARING

Med vores komplette udvalg af
robotplæneklippere kan vi tilbyde dig den
perfekte Automower® til dine behov.

Hvis du har behov for det, tilbyder vi
vinteropbevaring til din Automower®,
herunder vinterservice.

VINTERSERVICE

INSTALLATION

REPARATION

Servicen forlænger levetiden på din Automower®,
og tilbuddet omfatter:

Selvom du selv kan foretage
installationen, har vi uddannet personale,
som står klar til at hjælpe dig.

Hvis robotplæneklipperen skal repareres,
har vi alle reservedelene og den viden,
der skal til for at reparere den.

PLANLAGT SERVICE
Vi holder øje med købs- og servicedatoer,
så du aldrig overser en planlagt
serviceaftale.

QQ

QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Rengøring
Elektronisk fejlfinding (autotest)
Softwareopdatering
Udskiftning af knive
Batterifunktionstest (autotest)
Batteropladning
Test af sikkerhedsfunktioner og funktionskontrol.

Efter servicekontrollen får du en detaljeret
servicerapport med tjekliste.
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SKÆR STØJEN
FRA MED
KRAFTFULDE
BATTERIDREVNE
PRODUKTER

HUSQVARNA BLi20
Indbygget batteri velegnet til hjemmebrug,
som giver høj kapacitet i længere driftstid.
Designet til brug sammen med den
komplette Husqvarna 100-400-serie.
Tilbyder fremragende afkøling og har en
intuitiv 3-LED-opladeindikator.
4,0 Ah, 1,2 kg

Husqvarnas batteridrevne produktsortiment er skabt
for at give dig alt den kraft og ydeevne og det intuitive
design, du forventer.
Intet ødelægger en lørdag morgen som lyden af
en benzindreven plæneklipper.
Med et lavt støjniveau og intet direkte udslip
sørger Husqvarnas batteridrevne
produktsortiment for, at også naboerne kan
nyde dagen i fred og ro. Langtidsholdbare
batterier og samme ydelse som benzindrevet

udstyr betyder, at du kan få arbejdet gjort med
mindre arbejde og mindre miljøpåvirkning. Ét
batterisystem, som passer til alle værktøjer, så
du hurtigt og nemt kan skifte opgaver.
Skær støjen fra og planterne ned med
Husqvarnas batteridrevne produktserie.

HUSQVARNA 115iL

HUSQVARNA 115IHD45

Let, praktisk trimmer til hjemmebrug,
der er nem at starte. Kører støjsvagt
med Li-ionbatteri. God til trimning af
græsplænens kanter.

Ideel til små og mellemstore hække.
Den er nem at bruge og let, og Liionteknologien reducerer støjniveauet
markant.

3,5 kg ekskl. batteri. savE™ giver maksimal
driftstid, teleskopfunktion, justerbart håndtag.

3,2 kg ekskl. batteri, klippeskjold 45 cm. savE™
giver maksimal driftstid.
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