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Forskning, innovation och gröna gräsmattor har gjort 
Husqvarna världsledande inom robotgräsklippning. År 2020 
firar vi 25-årsjubileum för Automower®, vi är stolta över att fler 
än en miljon villaägare världen över litar på att vi håller deras 
gräsmattor i perfekt skick.

Automower® är konstruerad för funktionalitet och hållbarhet 
och arbetar tyst, effektivt och självständigt för att ge dig ett 
bättre resultat än någon annan gräsklippare. Den arbetar 
dag och natt i alla väder så att du kan fokusera på viktigare 
och roligare uppgifter – och njuta av en vacker, perfekt 
klippt gräsmatta.

Husqvarna Automower® är en uppgradering av din vardag som 
du aldrig kommer att ångra.

LITA PÅ  
LEDAREN
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FUNGERAR ÄVEN NÄR 
DET REGNAR

Husqvarna Automower® ger ett utmärkt 
klippresultat i alla väder. Viktiga 
komponenter skyddas mot regn 

samt damm och gräsklipp.

KLARAR SMALA PASSAGER
Husqvarna Automower® känner automatiskt 
av trånga passager och kan ta sig igenom 

även de allra smalaste öppningar.

TÄCKER ALLA OMRÅDEN
Guidekabeln gör att Husqvarna Automower® 

når avlägsna arbetsområden. Den hjälper 
också till att hitta den kortaste vägen tillbaka 
till laddstationen, sparar energi och undviker 

synliga spår.
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LADDAS AUTOMATISKT
Husqvarna Automower® hittar tillbaka till 
laddstationen automatiskt. Den laddar 

i ungefär 60 minuter och fortsätter 
sedan att klippa – utan att du behöver 

göra något.

INGET BULLER
Du kommer att bli förvånad över hur 
snabbt du glömmer bort Husqvarna 

Automower®. Du märker den knappt när 
den åker runt i trädgården och gör sitt 

jobb snabbt, tyst och effektivt. 

KLARAR BRANTA 
SLUTTNINGAR

Tack vare optimerad design och 
intelligent beteende klarar Husqvarna 
Automower® 435X AWD sluttningar på 
upp till 70 % eller 35°, och våra andra 
modeller hanterar enkelt sluttningar 

med upp till 45% lutning.

Med Husqvarna Automower® får du mycket mer fritid varje år. Istället för att klippa 
gräsmattan kan du ägna mer tid åt familj och vänner samt aktiviteter och projekt 
som är mycket roligare. Hela tiden kan du lita på att din robotgräsklippare håller 
gräsmattan i perfekt skick. Tyst och enkelt, i ur och skur.

Varje trädgård är unik – även din. De många olika modellerna i det breda 
Automower®-sortimentet kan användas för allt från mindre trädgårdar 
i stan till utmanande områden på upp till 5 000 m². En av de främsta 
egenskaperna hos Husqvarna Automower® är att den täcker komplexa 
gräsmattor med avlägsna områden och trånga utrymmen.

Husqvarnas robotgräsklippare har stora hjul, låg tyngdpunkt och optimerad 
balans vilket gör att de klarar av tuffa lutningar och ojämn mark. Om du 
har en trädgård med ovanligt tuffa utmaningar kan du lita på att vår 
fyrhjulsdrivna modell hanterar sluttningar på upp till hela 70 %.

ROBOTGRÄSKLIPPARE  
FÖR ALLA  
TRÄDGÅRDAR
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ETT SMARTARE VAL

GPS-STÖDD NAVIGERING
Ett inbyggt GPS-system skapar en 

karta över trädgården, inklusive var 
begränsnings- och guidekablarna finns 
utlagda. Husqvarna Automower® sparar 

information om vilka ytor i trädgården den 
har klippt och anpassar klippmönstret 

efter det. På så vis blir alla delar av 
gräsmattan garanterat klippta med 

bästa möjliga resultat.

VÄDERTIMER
Anpassar klipptiden så att Automower® 

arbetar mer under perioder med 
stark grästillväxt och mindre i soligt 

och torrt väder.

SPIRALKLIPPNING
När Automower® kommer till ett område 
med högre gräs än det genomsnittliga 

arbetar den i ett koncentrerat, 
systematiskt spiralmönster för att 

jämna ut skillnaderna. 

IDENTIFIERING AV 
FJÄRROBJEKT

Automower® 450X och 435X AWD 
använder ultraljudsteknik för att upptäcka 

föremål längs sin väg. Gräsklipparen 
saktar ned och slår försiktigt emot 

föremålet, svänger och fortsätter klippa. 

AUTOMATISK  
PASSAGEHANTERING

Alla Automower®-modeller kan hantera så 
smala passager som 60 cm. Automatisk 

passagehantering förenklar installationen 
och minimerar spårmärken.

Alla Automower®-funktioner har utformats för att vara så intelligenta och 
användarvänliga som möjligt. Liksom andra maskiner från Husqvarna 
har Husqvarna Automower® både den senaste tekniken och pålitlig, 
svensk ingenjörskonst.

GPS-stödd navigering och inbyggda sensorer hjälper till att justera 
arbetet utifrån faktorer som grästillväxt, väderförhållanden och knepiga 
områden. Oavsett hur komplex trädgården är får hela gräsmattan ett 
friskt och välskött utseende.
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10 ÅRS 
KOSTNADSFRI 
ANSLUTNING 

 INGÅR*

REDO FÖR DITT SMARTA HEM
Med Automower® Connect är robotgräsklipparen redo att 
bli en del av ditt smarta hem. Du kan röststyra den med 
only Google Home, och du kan använda den i IFTTT-
appletar. Du kanske vill parkera den när dina barn 
kommer hem från skolan eller synkronisera den 
med vädret?

TILLSÄTT BARA VATTEN
Nu kan du få en ännu smartare relation till din trädgård 
genom att ansluta Automower® till det avancerade Gardena 
Smart System. Automower® håller gräsmattan perfekt klippt 
och frisk, och Gardena Smart System – som känner av 
jordfuktighet, utomhustemperatur och ljusintensitet, och 
sedan vattnar därefter – håller gräset grönt och frodigt. 
Gardena Smart System fungerar tillsammans med alla 
produkter som har Automower® Connect.

AUTOMOWER® CONNECT 
Tack vare GPS-spårning och fullständig uppkoppling 
kan du följa din robotgräsklippare och uppdatera 
inställningarna var du än är. Automower® Connect finns på 
alla X-Line-modeller. För Automower®-modeller utrustade 
med Connect@Home (Bluetooth®-anslutning) finns 
Automower® Connect Kit som tillbehör.

* Automower® Connects livstidsservice gäller bara om en tredje part levererar 
2G/3G inom arbetsområdet.
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LÄTT ATT STÄLLA IN
Arbetsområdet och områdena som du vill att Husqvarna 
Automower® ska undvika märks ut med en begränsningskabel 
som är lätt att lägga ut runt det önskade klippområdet. 

Besök husqvarna.se och ta reda på mer.

NAVIGERING
• Begränsnings- och guidekablarna fästs i gräsmattan eller 

grävs ned alldeles under markytan. En fäst kabel försvinner 
ned i gräsmattan efter några veckor.

• Gräsklipparen stannar inom begränsningskabeln som läggs 
runt arbetsområdet.

• Laddstationen överför en signal till den kabel som 
vägleder klipparen till klippområdet och sedan tillbaka 
till laddstationen.

FUNKTIONS- 
BESKRIVNING

OREGELBUNDET RÖRELSEMÖNSTER
• Inget behov av särskild programmering.

• Täcker alla delar även om gräsmattan är komplex 
och/eller om det finns träd, rabatter, passager osv.

• Gör att gräset kan klippas i olika riktningar, vilket ger 
en jämn, mattliknande gräsmatteyta.

GUIDEKABEL

BEGRÄNSNINGSKABEL
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SÅ HÄR BERÄKNAR DU  
GRÄSMATTANS LUTNING
Placera ett vattenpass på marken och håll det horisontellt. 
Mät avståndet till marken från den ände av vattenpasset som 
inte rör vid marken. Dela sedan avståndet med vattenpassets 
längd. Resultatet är lutningen i procent. Exempel: 
Om avståndet är 10 cm och vattenpassets längd är 50 cm är 
lutningen 20 %.

y/x =  
% lutning

KROCK- OCH LYFTSENSORER
Krock- och lyftsensorer ökar säkerheten. När klipparen 
kör in i ett föremål backar den, vänder och väljer en annan 
riktning. Om den lyfts upp stoppas kniven och gräsklipparen 
omedelbart.

ENASTÅENDE KLIPPRESULTAT
Husqvarna Automower® är försedd med rakbladsvassa knivar 
som klipper varje grässtrå för sig. Resultatet blir en frodig, 
grön gräsmatta som inte går att uppnå med vanliga knivar. 
Gräsklippet blir naturlig gödning som bidrar till att hålla 
gräsmattan frodig, grön och mossfri.

EFFEKTIV KLIPPTEKNIK
• Gräset klipps med tre tunna, rakbladsvassa knivar.

• De tre fritt hängande knivarna är monterade på en skiva och 
är lätta att byta.

• Knivarna kan rotera tillbaka in i skivan om de träffar hårda 
föremål som stenar, grenar och liknande, vilket gör att 
skadorna minimeras.

• Gräsklippet är så fint och litet att det inte behöver samlas upp.

KLIPPCYKEL
• Konceptet är att hålla kort gräs kort.

• Husqvarna Automower® hittar 
laddstationen automatiskt.

• Uppladdningen tar ca 60 minuter.

• Återupptar klippningen, dag ut och dag in, 
oavsett väderförhållanden (utom i snö). 

LADDNING
När det är dags för laddning hittar 
gräsklipparen laddaren med en av 
tre metoder:

• Genom att ta emot en signal från 
laddstationens antenn 

• Genom att följa guidekabeln tillbaka till 
laddstationen

• Genom att följa begränsningskabeln tills 
den är inom räckhåll för hemsignalen
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AUTOMOWER® X-LINE
Husqvarna X-Line är vårt mest kompletta sortiment, utformat för alla som vill 
ha en robotgräsklippare i toppklass. Robotgräsklipparna är utrustade med 
X-Line-funktionspaketet, inklusive Automower® Connect med GPS-stöldspårning, 
GPS-stödd navigering, LED-strålkastare, främre stötfångare i gummi och  
X-Line-chassidesign.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Den mest avancerade och välutrustade tvåhjulsdrivna modellen på marknaden. 
I stora trädgårdar på upp till 5,000 m² med större utmaningar klarar den 
krävande, komplicerade och separata gräsmatteytor med fler än en passage 
och brantare sluttningar.

5 000 m²   45 %  Automower® Connect 44 900:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Vår premiummodell och det perfekta valet för alla slags gräsmattor, även i mycket 
komplicerat utformade trädgårdar på upp till 3,200 m² med separata gräsmatteytor, 
trånga passager, träd, buskar och branta sluttningar.

3 200 m²   45 %  Automower® Connect 32 900:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Den mest avancerade modellen i 300-serien. Klipper komplicerade gräsmattor 
på upp till 1,600 m², hanterar smala passager och sluttningar på upp till 40 % 
och klarar av tuff terräng.

1 600 m²   40 %  Automower® Connect 24 900:-

MOBILT  
NÄTVERK

AUTOMOWER®  
CONNECT

Alla Automower® X-Line-modeller är 
utrustade med Automower® Connect och 

kan integreras med ditt smarta hem. De har 
funktioner för GPS-spårning och kan styras 

via appen var du än befinner dig.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Världens första Husqvarna Automower® AWD klipper enkelt besvärliga gräsmattor 
på upp till 3,500 m². Den klarar sluttningar med upp till hela 70 % (35˚) lutning och 
ger utmärkta resultat också i riktigt besvärliga, kuperade gräsytor.

3,500 m²   70 %  Automower® Connect 52 500:-

Gräsklipparens maximala arbetsområde

Maximal lutning som kan hanteras
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Det perfekta valet för mindre gräsmattor med komplexa områden. Utrustad med den senaste 
tekniken men är samtidigt kompakt och lätt att använda.

 600 m²   40 %  Automower® Connect@Home 12 500:-

AUTOMOWER®
Vår Automower®-serie har hög klippkapacitet, låga ljudnivåer och avancerade 
funktioner. I det breda utbudet finns modeller som hanterar allt från små, enkla 
gräsmattor till stora och komplexa och som ger ett utmärkt resultat. De kan 
enkelt programmeras med den intuitiva användarvänliga displayen.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Kompakt gräsklippare med tre hjul för effektiv klippning av små, plana och öppna gräsmattor. 
Den är enkel att använda och du kan göra personliga inställningar. (Ingen Bluetooth®-anslutning.)

 600 m²   25 %  Inga anslutningsmöjligheter 9 490:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440
En robust och tillförlitlig robotgräsklippare för stora gräsmattor. Den tar sig fram genom komplexa 
områden och smala passager och den hanterar ojämn terräng samt tuffa sluttningar.

 4,000 m²   45 %  Automower® Connect@Home 34 900:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
En robust gräsklippare för små till mellanstora gräsmattor med vanligt förekommande hinder. 
Den här modellen hanterar sluttningar av en mer allmän karaktär.

 1 000 m²   40 %  Automower® Connect@Home 15 900:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Stor och välutrustad gräsklippare för effektiv klippning av svårhanterliga gräsytor. Lämplig för 
större ytor och redo för tuffa sluttningar.

 2 200 m²   45 %  Automower® Connect@Home 25 900:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
En pålitlig gräsklippare för mellanstora trädgårdar med olika hinder. Den här modellen hanterar 
sluttningar av en mer allmän karaktär.

 1 600 m²   40 %  Automower® Connect@Home 18 900:-

AUTOMOWER®  
CONNECT@HOME

Connect@Home (Bluetooth®) ingår i alla 
icke-X-modeller utom 105. Det innebär 
att du kan styra gräsklipparen med din 
smartphone inom 30 meter. Fullständig 

uppkoppling är tillgängligt med 
Automower® Connect Kit – se sidan 

16 för mer information.

NYHET

Gräsklipparens maximala arbetsområde

Maximal lutning som kan hanteras



SORTIMENTÖVERSIKT
AUTOMOWER®-SERIEN AUTOMOWER® X-LINE-SERIEN

MODELLNR. 105 305 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X AWD

FÖ
RS

TK
LA

SS
IG

 G
RÄ

SM
AT

TA Ytkapacitet 600 m² 600 m² 1 000 m² 1 500 m² 2 200 m² 4 000 m² 1 600 m² 3 200 m² 5 000 m² 3 500 m²

Prestanda i sluttning 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Frostvakt �

Sökmetoder 1 3 3 3 4 5 3 4 5 4

Guidekabel 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2

Fjärrstartpunkter ×1 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×3 ×5 ×5 ×5

Elektrisk klipphöjdsjustering � � � � �

IN
TE

LL
IG

EN
T

Automower® Access �

Automower® Connect  
med GPS-stöldspårning � � � � � � � � �

Automower® Connect@Home � � � � � � � � �

Öppet API � � � � � � � � �

GPS-stödd navigering � � � �

Går att kombinera med  
 
Gardena Smart System

� � � � � � � � �

Profiler (inställningsminne) � � � � � � �

Lutningskontroll � � � � � � � � �

Automatisk passagehantering � � � � � � � � �

Systematisk passageklippning �

Smart hemintegration � � � � � � � � �

Spiralklippning � � � � � � � �

Punktklippning � � � � � � �

Röststyrning � � � � � � � � �

Vädertimer � � � � � � � �

SÄ
KE

R

Kontroll av balans i knivdisken � � � � � � � � �

LED-strålkastare � � � �

Identifiering av fjärrobjekt � �

Stötfångare i gummi � � � �

Svängbara knivar � � � � � � � � �

Stöldskydd � � � � � � � � �

TI
LL

FÖ
RL

IT
-

LI
G

Bakgrundsbelyst display/knappsats � � �

Enkel rengöring �

Stor display � � � � � � � �

M
IL

JÖ
- 

SM
A

RT

Eco-läge � � � � � � � � �

Hasplåt � � � � � � � � � �

Ultra Silent Drive � � � � �

AUTOMOWER®-SERIEN AUTOMOWER® X-LINE-SERIEN

MODELLNR. 105 305 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X AWD

TE
KN

IS
KA

 S
PE

CI
FI

KA
TI

ON
ER

Normal laddningstid 50 min 60 min 60 min 60 min 55 min 75 min 60 min 65 min 75 min 30 min

Normal klipptid på en laddning 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 260 min 70 min 135 min 260 min 100 min

Högsta ljudnivå, dB(A) garanterad * 61 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 56 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A)

Minsta passage 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Maximal lutning inom 
installationsområdet 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Maximal lutning vid 
begränsningsslingan 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %

Larm/PIN-kod/GPS-spårning � / � / - � / � / - � / � / - � / � / – � / � / - � / � / - � / � / � � / � / � � / � / � � / � / � 

Ytkapacitet per timma 43 m² 55 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m² 68 m² 133 m² 208 m² 146 m²

Klippbredd/klipphöjd 17/2–5 cm 22/2–5 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 22/3–7 cm

Batterityp Litiumjon Litiumjon Litiumjon Litiumjon Litiumjon Litiumjon Litiumjon Litiumjon Litiumjon Litiumjon

Genomsnittlig energiförbrukning 
vid maximal användning

5 kWh 
/månad

5 kWh 
/månad

8 kWh 
/månad

10 kWh 
/månad

19 kWh 
/månad

20 kWh 
/månad

10 kWh 
/månad

20 kWh 
/månad

24 kWh 
/månad

24 kWh 
/månad

Vikt, kg 6,7 kg 9,4 kg 9,0 kg 9,0 kg 11,5 kg 12,0 kg 9,0 kg 13,2 kg 13,9 kg 17,3 kg

Extra knivar medföljer 9 st. 9 st. 9 st. 9 st. 9 st. 9 st. 9 st. 9 st. 9 st. 9 st.

* Bullernivå gentemot omgivningen uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.  
Den garanterade ljudnivån omfattar variationer i produktionen samt variationer från testkoden på 1–3 dB(A).

� Standard � Tillval
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FYRHJULSDRIFT
Våra fyrhjulsdrivna gräsklippares 
imponerande sluttningsprestanda 
innebär att du inte längre behöver 
hantera tuffa lutningar där det nästan 
är omöjligt att använda röjsåg eller 
svävargräsklippare.

DUBBLA KLIPPRIKTNINGAR
De tunna knivbladen har två kanter 
och klippmotorn snurrar i båda 
riktningarna för att maximera 
knivarnas livslängd.

FROSTVAKT
Förhindrar att gräsklipparen körs på 
och skadar en frostig gräsmatta.

SÖKMETODER 
Gräsklipparen kan hitta den 
snabbaste och mest effektiva vägen 
tillbaka till laddstationen på flera sätt:

• Med hjälp av signalen från 
antennen i laddstationen 
(räckvidd 0–7 m)

• Genom att följa guidekabeln  
(1–3 st. beroende på modell)

• Genom att följa begränsningskabeln

GUIDEKABEL
Den unika guidekabeln används som 
direkt och tillförlitlig returväg. För 
vissa modeller går det att använda 
begränsningskabeln till att hitta 
tillbaka till laddstationen.

FJÄRRSTARTPUNKTER 
Du kan starta Husqvarna Automower® 
när den inte är i laddstationen. Det 
här är användbart för att kunna 
få enhetligt klippresultat när när 
smala passager separerar separerar 
gräsmattans områden.

PRESTANDA I SLUTTNING
Automower® klarar sluttningar på upp till 
70 % (35°). Det finns även ett terrängkit 
(tillbehör) som förbättrar funktionen 
i vissa förhållanden. De inbyggda 
funktionerna för lutningskompensation 
garanterar en perfekt klippt gräsmatta, 
till och med i sluttningar och på andra 
besvärliga ytor.

ELEKTRISK KLIPPHÖJDSJUSTERING
Justera gräshöjden på ett enkelt sätt 
genom att trycka på en knapp på 
knappsatsen, vrida på Automower® 
Access-kontrollvredet eller använda 
appen Automower® Connect.

UNDER HUVEN  
FINNS 25 ÅR  
AV INNOVATION  
OCH TEKNIK
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AUTOMOWER® ACCESS
Husqvarna Automower® 435X AWD 
har ett modernt och enkelt 
användargränssnitt med kontrollvred 
och skärm med hög upplösning. Alla 
övriga modeller har en genomtänkt, 
grafisk menystruktur.

AUTOMOWER® CONNECT  
MED GPS-SPÅRNING
Med Automower® Connect kan du styra 
din gräsklippare oavsett var du befinner 
dig, tack vare GPS-spårning och 
anslutning via mobiltelefonnätverket. 
Du kan starta och stoppa gräsklipparen 
och du kan även följa den för att se om 
den har stannat eller rört på sig.

AUTOMOWER® CONNECT@HOME 
Automower® Connect@Home gör det 
enkelt att hantera robotgräsklipparen 
från din smartphone. Gräsklipparen har 
Bluetooth-baserade anslutningsfunktioner 
med räckvidd på 30 meter som du kan 
använda till att styra, konfigurera och ta 
emot meddelanden från den.

ÖPPET API
Du har tillgång till all data 
från gräsklipparen om du vill 
programmera själv.

GPS-STÖDD NAVIGERING
Ett inbyggt GPS-system skapar en 
karta över trädgården, inklusive var 
begränsnings- och guidekablarna 
finns utlagda. Automower® sparar 
information om vilka ytor i trädgården 
den har klippt och anpassar 
klippmönstret efter det. På så vis blir 
alla delar av gräsmattan garanterat 
klippta med bästa möjliga resultat.

GÅR ATT KOMBINERA MED  
GARDENA SMART SYSTEM
Via Automower® Connect kan du integrera 
din robotgräsklippare med Gardena 
Smart System så att gräsklippning och 
bevattning utförs samordnat.

PROFILER (INSTÄLLNINGSMINNE)
Minnen för inställningsgrupper. Utmärkt 
om gräsklipparen används på fler än 
en plats.

LUTNINGSKONTROLL
Intelligent beteende i branta 
sluttningar ger bättre grepp och 
mindre slitage på gräsmattan.

AUTOMATISK PASSAGEHANTERING
Alla Automower®-modeller kan passera 
genom passager på 60 cm. Automatisk 
passagehantering förenklar även 
installationen och minskar spåren 
i gräsmattan.

SYSTEMATISK PASSAGEKLIPPNING
För att få utmärkta klippresultat överallt 
kan du ställa in robotgräsklipparen så 
att klippmönstret ändras automatiskt 
från slumpmässigt till systematiskt 
läge i smala passager.

SMART HEMINTEGRATION
Med Automower® Connect kan du 
integrera robotgräsklipparen med 
ditt smarta hem. Röststyr den med 
Alexa och Google Home, använd den 
i IFTTT-rutiner och mycket mer.

SPIRALKLIPPNING 
När Automower® kommer till ett område 
med högre gräs än det genomsnittliga 
arbetar den i ett koncentrerat, 
systematiskt spiralmönster för 
att jämna ut skillnaderna.

PUNKTKLIPPNING
Starta spiralklippning direkt. Praktiskt 
om du vill att Husqvarna Automower® 
ska fokusera på en liten yta.

RÖSTSTYRNING
Alla modeller med Automower® Connect 
är kompatibla med Amazon Alexa och 
Google Home. Det innebär att allt som 
behövs för att aktivera Automower® 
är ett röstkommando till den smarta 
högtalaren. De vanligaste kommandona, 
såsom starta, stoppa och parkera, 
fungerar. Du kan dessutom begära 
statusuppdateringar om gräsklipparen 
från den smarta högtalaren.

VÄDERTIMER
Anpassar klipptiden så att Automower® 
arbetar oftare under perioder med 
stark grästillväxt och mindre i soligt 
och torrt väder.
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KONTROLL AV BALANS I KNIVDISKEN
Känner automatiskt av obalans i 
klippsystemet som beror på avsaknad 
av, dubbelmonterade eller böjda knivar.

LED-STRÅLKASTARE 
Tack vare effektiva LED-lampor kan 
du se gräsklipparen i mörker. Om ett 
fel uppstår börjar lamporna blinka.

IDENTIFIERING AV FJÄRROBJEKT 
Automower® saktar in när den känner 
av ett föremål i närheten, vilket 
minskar risken för krockskador.

STÖTFÅNGARE I GUMMI 
Skyddar karossen vid kollisioner.

SVÄNGBARA KNIVAR
Vassa, svängbara knivar klipper av gräset 
istället för att slita av det vilket minskar 
ljudnivån och energiförbrukningen. När 

gräsklipparen stöter på hårda föremål 
åker knivarna tillbaka in i knivdisken för 
att undvika splittring.

STÖLDSKYDD
Husqvarna Automower® är utrustad 
med larm och går inte att använda 
utan den personliga PIN-koden. 
Med Automower® Connect kan du ta 
emot larm och spåra positionen om 
klipparen skulle bli stulen.

DÄCK HELT I GUMMI 
Bra slittålighet och låg ljudnivå vid 
körning över hårda ytor.

BAKGRUNDSBELYST DISPLAY/
KNAPPSATS
För enklare interaktion med din 
Husqvarna Automower® på kvällen.

UTVECKLAD FÖR LÅNG LIVSLÄNGD 
Högkvalitativa, borstlösa motorer, 
rostfria lager och gummitätningar 
garanterar varaktig funktionalitet.

ENKEL RENGÖRING
Det är enkelt att rengöra alla utvändiga 
ytor med en vattenslang.

STOR DISPLAY
För extra enkel användning.

ECO-DRIFT
Med ECO-drift aktiverad avaktiveras 
slingsignalen i begränsnings- och 
guidekabeln automatiskt när 
gräsklipparen återvänder till 
laddstationen, och om den inte tillåts 
klippa på grund av timerinställningar.

HASPLÅT
Minskar energiförbrukningen, skyddar 
knivdisken och hjälper till att hålla 
knivarna rena.

ULTRA SILENT DRIVE 
Innovativ motorkonstruktion som 
ytterligare minskar oljud från 
hjuldrivsystemet.

Obs! Inte alla Husqvarna Automower®-modeller har alla uppräknade funktioner.  
På sidan 12 finns tekniska specifikationer för de olika modellerna.
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TILLBEHÖR
De många tillbehören och reservdelarna som finns tillgängliga för 
Husqvarna Automower® förhöjer upplevelsen och gör att du alltid får 
de perfekta resultat och den höga prestanda som den är utformad för.

Connect Kit för Automower®-modell 305, 310, 315, 420 och 440 2 990:-

Gardena Smart System

GARDENA-SET FÖR 
BEVATTNINGSSTYRNING 
Jordfuktighet, utomhustemperatur 
och ljusintensitet mäts automatiskt, 
och Gardena Smart System bevattnar 
baserat på mätresultaten så att 
gräsmattan alltid hålls grön och fräsch.

SE VÅR FILM  
OM SÄKERHETS- 

KNIVAR PÅ 
HUSQVARNA.SE

Använd endast originalknivar från Husqvarna. 
Testade och godkända av oberoende Intertek 
för säkerhet, funktion och ljudnivå i enlighet 
med maskindirektivet.6 st, 595 08 44-01 249:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
ENDURANCE-KNIVAR
Tack vare den nya designen har 
Husqvarna Automower® Endurance-knivar 
mer än dubbelt så lång livslängd som 
klassiska knivar. Designen ger en hårdare 
och vassare kant utan att kompromissa 
med säkerhetsstandarderna, och har 
skäreggar på alla fyra sidorna.

TERRÄNGKIT
Ger utmärkt grepp på ojämna och 
sluttande gräsmattor.

305, 597 70 46-01 449:-

310/315/315X, 587 23 53-01 799:-

320/330X/420/430X/450X 
581 88 97-02 999:-

AUTOMOWER® CONNECT KIT
Styr och konfigurera Automower® var du än befinner dig 
med Automower® Connect-appen. Den har stöldskydd 
med GPS-spårning. Automower® Connect är standard 
på Husqvarna Automower® 315X, 430X, 450X och 435X 
AWD. Finns som tillbehör till Husqvarna Automower® 305, 
310, 315, 420 och 440.
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INSTALLATIONSKIT
Stort kit – för öppna gräsmatteytor 
på max 5 000 m² eller komplexa 
gräsmatteytor på max 2 500 m². 
Medelstort kit – för öppna 
gräsmatteytor på max 2 000 m² 
eller komplexa gräsmatteytor på 
max 1 000 m². Litet kit – för öppna 
gräsmatteytor på max 800 m² 
eller komplexa gräsmatteytor 
på max 400 m².

Stort – med slingkabel på 400 m, 600 märlor, 
5 skarvdon och 5 kontaktdon

967 97 23-01 2 490:-

Medelstort – med slingkabel på 250 m, 
400 märlor, 3 skarvdon och 5 kontaktdon

967 97 22-01 1 590:-

Litet – med slingkabel på 150 m, 300 märlor, 
3 skarvdon och 5 kontaktdon

967 97 21-01 999:-

HJUL- 
BORSTKIT
Håller drivhjulen rena  
för bibehållet grepp.

305, 597 70 54-01 799:-

310/315/315X, 587 23 57-01 279:-

420/430X/440/450X, 581 90 31-02 449:-

435X AWD, 505 13 28-03 249:-

REPARATIONSKIT
Ett praktiskt kit för reparation av 
begränsningskabeln eller mindre 
justeringar av arbetsområdet.

597 53 95-01 179:-

RENGÖRINGS- OCH 
UNDERHÅLLSKIT
Utrustning för lättare rengöring och 
underhåll av gräsklipparen under 
sommarsäsongen.

590 85 51-01 379:-

STANDARD- 
BEGRÄNSNINGS- 
KABEL
Originalkabel från Husqvarna 
för avgränsning av klippområdet och 
styrning av gräsklipparen. Passar de 
flesta installationer och är enkel att 
installera.

50 m, 597 23 78-02 299:-

150 m, 597 23 78-01 899:-

HUS 
Skyddar laddstationen och 
robotgräsklipparen mot sol och regn.

305/310/315/315X, 587 23 61-01 1 990:-

420/430X/440/450X, 585 01 94-01 1 990:-

VÄGG- 
FÄSTE
Smidig lösning för förvaring av 
gräsklippare och laddstation när de 
inte används eller under vintern.

305, 597 70 36-01 699:-

310/315/315X, 587 22 40-01 699:-

420/430X/440/450X, 585 01 97-01 699:-

EXTRA KRAFTIG 
BEGRÄNSNINGSKABEL
Tillförlitlig kvalitetskabel med kärna 
i 100 % koppar och isolerad yta med 
lång användningstid för stora och 
komplexa områden.

500 m, 522 91 41-02 3 790:-

NYHET

UTBYTBAR KÅPA
Ändra utseende på din gräsklippare 
och skapa en personlig stil genom att 
byta färg på kåpan. Finns i polarvitt och 
Husqvarna-orange för 305, 310, 315, 
315X, 430X, 450X och 435X AWD. 

TILLFÄLLIGT STAKET
De här robusta stålbågarna är den 
perfekta lösningen när du tillfälligt 
behöver se till att en viss del av 
gräsmattan inte klipps av roboten.

597 98 70-01 399:-

Vit, 305, 597 70 31-01 599:-

Orange, 305, 597 70 31-02 599:-

Vit, 310/315, 587 23 58-02 599:-

Orange, 310/315, 587 23 58-03 599:-

Vit, 315X, 590 87 69-02 599:-

Orange, 315X, 590 87 69-03 599:-

Vit, 430X, 590 87 70-02 799:-

Orange, 430X, 590 87 70-03 799:-

Vit, 450X, 588 79 91-02 799:-

Orange, 450X, 588 79 91-03 799:-

Vit, 435X AWD, 596 30 00-02 999:-

Orange, 435X AWD, 596 30 00-03 999:-

NYHET

NYHET
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HUSQVARNA CARE™

MER ÄN BARA
ENKELT ÄGANDE
Husqvarna Care™ erbjuder eftermarknadsservice till dig som är 
stolt ägare av en Husqvarna Automower® robotgräsklippare och 
söker ett bekymmersfritt ägande. Husqvarna och vårt omfattande 
återförsäljarnätverk finns här för att hjälpa dig, gällande allt från 
regelbunden service och vinterförvaring av dina produkter till 
utökade garantier. 

VINTERSERVICE
Din Husqvarna Automower® arbetar 
hårt för dig, ofta i en smutsig och fuktig 
miljö. För att hålla den i gott skick är 
det viktigt med regelbunden service. 
Vårt omfattande återförsäljarnätverk 
har utbildade tekniker som följer en 
fast serviceplan och som endast 
använder originaldelar från Husqvarna 
för att säkerställa drifttid och kvalitet.

UTÖKAD GARANTI
Husqvarna Automower® levereras med en standardgaranti. Nu kan du förlänga garantin 
och få ökad trygghet i ytterligare tre år. För att garantin ska gälla måste du serva 
produkten årligen.

 3 års förlängd trygghet

 Ger dig totalt 5 års garanti

 Kostnadsfria garantireparationer

Ta reda på mer och köp en utökad garanti hos din Husqvarna-återförsäljare.
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PÅ HUSQVARNA  
WORLDWIDE PÅ  

YOUTUBE

TITTA PÅ  
SPELLISTAN

”INSTALLERA  
HUSQVARNA  

AUTOMOWER®”

ENKEL INSTALLATION – 
SÄRSKILT OM DU LÅTER VÅRA 
ÅTERFÖRSÄLJARE GÖRA DEN
Våra auktoriserade återförsäljare har den erfarenhet och utbildning 
som krävs för att installera Automower® på ett effektivt och tillförlitligt 
sätt. De anpassar layouten efter din trädgård och tar hänsyn till 
terräng, sluttningar och olika arbetsområden.

Om du vill installera din robotgräsklippare själv bör du titta på 
instruktionsvideorna på kanalen Husqvarna Worldwide på YouTube. 
Det är inte särskilt svårt när du väl känner till grunderna.

VINTERFÖRVARING
Låt oss ta hand om din Automower® 
under vintern. De flesta återförsäljare 
erbjuder vinterförvaring där den 
årliga servicen ingår, så att du inte 
behöver oroa dig för var och hur du 
ska förvara den. Istället ser du fram 
emot en robotgräsklippare som är 
laddad och redo att ta hand om 
gräsmattan när säsongen börjar.



TRÄDGÅRDSLIV 
PÅ BATTERI

Husqvarnas batteridrivna redskap är perfekta 
komplement till Automower® – kraftfulla och 

tysta, utan bensin eller direkta utsläpp att 
oroa sig för. Vårt kompletta sortiment med 

batteridrivna produkter erbjuder prestanda 
med lång livslängd, hög tillförlitlighet och 

intuitiva funktioner.

De kraftfulla batterierna kan användas i 
hela sortimentet så att du enkelt kan växla 
mellan olika arbetsuppgifter och få ordning 

på hela trädgården på en gång. Det är 
ytterligare en uppgradering av din vardag, 

med hjälp av Husqvarna.
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 3 490:-

 2 790:-

 1 990:-

KOMBITRIMMER 325iLK
Den här kraftfulla, batteridrivna kombitrimmern kan användas på flera olika sätt tack 
vare det avtagbara riggröret. Använd den som trimmer, häcksax, blåsare, stångsåg med 
mera. Höga prestanda gör att du kan ta dig an mer krävande uppgifter och få jobbet 
gjort snabbare.

 4 390:-

TRIMMER 115iL
Lätt, smidig och lättstartad trimmer 
för hemmabruk. Tystgående med 
litiumjonbatteri. Perfekt för att 
trimma gräskanter.

 1 990:-

HÄCKSAX 115iHD45
Perfekt för små till medelstora 
häckar. Den är lättanvänd, har låg 
vikt och litiumjontekniken sänker 
ljudnivån avsevärt.

 1 990:-

NYHET

VERTIKALSKÄRARE S 138i
Kompakt och kraftfull batteridriven 
vertikalskärare med 2-i-1-
funktion och enkelt knivbyte 
som hjälper din gräsmatta 
att andas. Dubbla 
batterifack för längre 
drifttid. Funktion 
för att både lufta 
och räfsa.

HITTA RÄTT  
VERKTYG MED VÅR  
BATTERI- GUIDE PÅ  
HUSQVARNA.COM/ 

SE/PRODUKTER/ 
BATTERI-SERIEN/

BATTERI BLi30
Ett tillförlitligt högkapacitetsbatteri 
med 7,5 Ah (270 Wh) för längre 
drifttid och högre uteffekt för de 
mest krävande uppgifterna. 

NYHET

BLÅSARE 120iB
Den här lätta och praktiska 
batteridrivna blåsaren har en 
lättanvänd knappsats med tre lägen, 
snabb acceleration och god ergonomi.

NYHET

HÅLL KOLL PÅ ALLT MED 
HUSQVARNA CONNECT
Med Husqvarna Connect kan du se 
exakt hur mycket arbetstid du har 
till ditt förfogande. Med appen får 
du tillgång till allt du behöver för att 
arbeta smartare, inklusive information 
i realtid, produktdata och digitala 
guider. Läs mer om Husqvarna 
Connect på husqvarna.se.
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