AUTOMOWER® 2019

PROFESSIONELLA
ROBOTGRÄSKLIPPARE

ÄNDRAR SPELREGLERNA. IGEN.

Husqvarna Automower® 535 AWD
– tar sig fram där andra inte kan.

Husqvarna Fleet Services™

Håll koll på dina
maskiner.
Vilka är fördelarna för kommuner, fastigheter, idrottsklubbar och grönyteproffs?

PERFEKT
KLIPPNING.
TOTAL KONTROLL.
VAR DU ÄN ÄR.
Robotgräsklippare är ett perfekt inköp för alla som sysslar med skötsel
av grönområden. Automower® ger utmärkta resultat var den än används.
De åker outtröttligt runt hela dagarna och skapar perfekt klippta gräsmattor.
Vi presenterade världens första robotgräsklippare 1995. Vår unika kunskap
och erfarenhet har resulterat i en högeffektiv maskinpark för yrkesbruk. Här
följer de fem viktigaste skälen till varför Husqvarna Automower® är en smart
investering för många olika verksamheter – från dag ett och många år framöver.

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

LÄS OM HUR KOMMUNER, FASTIGHETER,
IDROTTSKLUBBAR OCH GRÖNYTEPROFFS
DRAR NYTTA AV AUTOMOWER®
Se sidorna 6–13
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SEDAN 1995

I DRIFT DYGNET RUNT
– OAVSETT VÄDER
Automower® jobbar dag och natt, är väderbeständig och ger bra
resultat även vid våta förhållanden. Det är därför över en miljon av
våra robotgräsklippare har använts runt om i världen i mer än 20 år.
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KLIPPKVALITET

GER GRÄSMATTORNA
ETT MATTLIKT UTSEENDE
Gräsklippning med rakbladsvassa knivar lite i taget ger en perfekt,
grön och mossfri gräsmatta – mycket tack vare de supersmå
gräsklippen som blir ett naturligt gödselmedel.
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BATTERIEFFEKT

LÄMNA ETT GRÖNT AVTRYCK
Automower® är elektrisk och nästan helt ljudlös. Det innebär
både att du minskar din miljöpåverkan och att du får jobbet gjort
utan att störa någon.
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EKONOMI

FRIGÖR VÄRDEFULL TID
Personalstyrkan kan lägga mindre tid på gödsling, bevattning och
klippning av gräsområden, och mer tid på andra mer lönsamma
uppgifter.
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

HÅLL KOLL PÅ DINA MASKINER
Med vårt digitala hanteringsverktyg kan du övervaka och styra
robotgräsklipparen via telefonen, surfplattan eller en bärbar
dator – när som helst.

LJUD- OCH UTSLÄPPSNIVÅER

VARFÖR DU OCH MÄNNISKOR
I NÄRHETEN KOMMER ATT
UPPSKATTA AUTOMOWER®
Att klippa gräs behöver inte innebära negativa effekter såsom oljud och höga utsläpp.
Inte om du använder Automower®. Under ett av våra senaste fälttest uppmättes vår
robotgräsklippares ljudnivå till 46 dB(A)* på tre meters avstånd. Bakgrundsbruset låg på
44 dB(A)* och ljudnivån för en bränsledriven gräsklippare var 86 dB(A)*. Den skillnaden
innebär mer än fyra gånger så hög subjektiv upplevelse av ljudnivån. Fem meter bort hördes
inte robotgräsklipparen eftersom dess ljudnivå var likvärdig med bakgrundsbruset. Den
bränsledrivna maskinen kunde fortfarande höras 100 meter bort. När det gäller utsläpp talar
staplarna nedan sitt tydliga språk: Automower® producerar noll direkta utsläpp, vilket bidrar
till en trevligare och hälsosammare lokal miljö – både för dig och för personer i närområdet.

Robotgräsklipparens
ljudlandskap
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0 KG /ÅR

BATTERI | 520 AUTOMOWER®

BENSIN | FRONTROTORKLIPPARE
Nettoeffekt: 13,9 kW vid 3 000 varv/min

67 KG/ÅR

BERÄKNING AV DIREKTA UTSLÄPP
Beräkningens grundförutsättningar var ett 5 000 m² stort område,
en fulltankad åkgräsklippare och en fulladdad robotgräsklippare.
0,8 (liter) × 35 (veckor) × 1 (dag) × 2,4 (utsläppsfaktor) = 67 kg CO2.
Automower® producerar inga direkta utsläpp, men att ladda den
påverkar miljön indirekt. Så använd om möjligt grön el.

Den bränsledrivna
klipparens ljudlandskap

85–90 dB(A) | Dieselpickup
75–85 dB(A) | Dammsugare
60–75 dB(A) | Samtal
40–50 dB(A) | Lugnt bostadsområde

OM LJUDTESTET
Testet genomfördes av Husqvarnas hållbarhets
avdelning och Husqvarnas ljudlabb i ett öppet
parkområde en dag med lätt regn i 10 ° C och
5–10 m /s i vindhastighet. Produkter: Husqvarna
Automower® 520 och Husqvarna P 524.
*Den uppmätta ljudnivån som upplevs i naturliga miljöer ska
inte jämföras med den uppmätta certifierade ljudnivån.

HÅLLBARHET HELA VÄGEN

KOLLA IN VÅRA
PROFESSIONELLA
BATTERIPRODUKTER
Läs mer på husqvarna.se
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DE TRE FRÄMSTA FÖRDELARNA FÖR KOMMUNER:

1 VACKRA

GRÄSMATTOR
Ge gräsmattor i parker och
trädgårdar högre kvalitet – som
lokalbor och besökare kommer
att älska.
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2 LUGN OCH RO
Automower® klipper gräset nästintill
ljudlöst, vilket ger dig möjlighet
att klippa diskret både i bostads
områden och i offentliga parker.

3 INGA DIREKTA
UTSLÄPP

Våra robotgräsklippare avger inga
direkta avgaser eller CO2-utsläpp,
vilket hjälper dig att uppfylla
ambitiösa hållbarhetsmål.

KOMMUNER

MOT VERKLIGT
GRÖNA STÄDER
En grön stad är en vacker stad. I de flesta städer och stadsområden gäller tvingande
bestämmelser för utsläpp och förorening. För att skapa en attraktiv miljö är fokus på
hållbarhet ett måste. Tack vare de avsevärt sänkta CO2-utsläppen bidrar användningen
av robotgräsklippare till att sänka det totala koldioxidavtrycket. Den låga utrustnings
kostnaden och minimibehovet av arbete gör robotgräsklipparen till en lönsam lösning för
kommuner som strävar efter gröna, frodiga gräsområden och långsiktigt hållbara städer.

5 000 m²
Automower® 550 × 1

2,15 kr

KOSTNAD / M²/ÅR

KOSTNADSBERÄKNING ÖVER SEX ÅR
Årlig investeringskostnad inkl. inköp, kabel och installation

6 799:–

Årlig underhållskostnad inkl. reservdelar, service och elektricitet

4 075:–

KUNDKOMMENTAR

Total årskostnad

11 055:–

”Gräsmattorna är snyggare än förut. Vi har till och med tagit hit
chefer från andra ställen för att visa dem. De kan knappt tro att de
här små maskinerna hanterar ett så stort område. Det är toppen,
åkgräsklipparen som vi brukade använda kan nu användas till
annat. Vi behöver inte städa eller hålla ordning – maskinen gör
allt själv. Det är suveränt.”

Derek Dickson
TEAMLEADER FÖR SKOLANS
GRÖNOMRÅDEN I EDINBURGH
Robotgräsklippare i allmän stadspark,
slottsträdgård och på kyrkogård och skolområde.
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FASTIGHETER

SKAPA ETT
FÖRSTKLASSIGT
FÖRSTA INTRYCK
Arbetet som fastighetsförvaltare innebär ofta många olika arbetsuppgifter under
dagen. Att lägga över gräsklippningsdelen av arbetsbelastningen på en robotgräs
klippare frigör värdefull arbetstid och minimerar hanteringstiden. Utöver tyst och
avgasfri drift ger klipparen ett imponerande, friskt och förstklassigt klippt gräsområde
som kunder, gäster och personal garanterat uppskattar.

5 000 m²
Automower® 550 × 1

2,15 kr

KOSTNAD / M²/ÅR

KOSTNADSBERÄKNING ÖVER SEX ÅR
Årlig investeringskostnad inkl. inköp, kabel och installation

6 799:–

Årlig underhållskostnad inkl. reservdelar, service och elektricitet

4 075:–

Total årskostnad

11 055:–

DE TRE FRÄMSTA FÖRDELARNA FÖR FASTIGHETER:

1 MINDRE

ARBETE, LÄGRE
KOSTNADER
Eftersom Automower® sköter sig
själv frigörs tid till andra arbets
uppgifter och hanteringstiden
minskar – vilket ger lägre kostnader.
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2 STÖR INTE LUGNET
Automower® arbetar nästan helt
ljudlöst, utan att störa boende, gäster
eller personal.

3 FJÄRRSTYRNING
Husqvarna Fleet Services™ gör
det enkelt att hantera och styra
underhållet av gräsmattorna direkt
från en telefon, surfplatta eller
bärbar dator.

KUNDKOMMENTAR
Jesper Nielsen

”Vi har tio Automower® som klipper våra komplexa och sluttande
områden. Det innebär att vi får mer tid över till att hjälpa hyresgästerna
med annat. Att låta sluttningarna klippas av robotgräsklippare är också
en fråga om säkerhet för teamet. Och tack vare dem kan vi nu klippa
gräset en hel månad längre. Det gör inget att gräsmattan är blöt.
Vår egendom är drygt 3,4 hektar stor och vi strävar efter att klippa
95 % med Automower® i framtiden.”

FASTIGHETSFÖRVALTARE PÅ CIVICA
I ODENSE I DANMARK
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IDROTTSKLUBBAR

PERFEKT
FÖRBEREDD INFÖR
VARJE MATCH
En idrottsplats – vare sig den är till för fotboll eller friidrott – används ofta mycket.
Gräset kräver därför extra omsorg. Skötseln är ofta besvärlig och behovet av
gödsling, bevattning och noggrant underhåll kan vara tidskrävande och dyrt.
Automower® arbetar enligt ditt schema för att inte vara i vägen eller störa. Den
klipper gräset varje dag eller natt och lämnar efter sig små gräsklippsrester som
inte behöver samlas upp. Klippresterna fungerar som ett naturligt gödselmedel
och gör gräsmattan starkare och mer motståndskraftig mot slitage.

2,15 kr

10 000 m²
Automower® 550 × 2

KOSTNAD / M²/ÅR

KOSTNADSBERÄKNING ÖVER SEX ÅR
Årlig investeringskostnad inkl. inköp, kabel och installation
Årlig underhållskostnad inkl. reservdelar, service och elektricitet
Total årskostnad

13 465:–
8 145:–
21 605:–

DE TRE FRÄMSTA FÖRDELARNA FÖR IDROTTSKLUBBAR:

1 DEN PERFEKTA
PLANEN

Ger en jämn, tät, grön och frisk
gräsmatta med djupare gräsrötter
som klarar intensiv användning.

10

2 ARBETAR NÄR
DU VILL

Automower® arbetar när som helst
på dygnet – enligt ditt schema, för att
säkerställa en välskött idrottsplats.

3 HÅLLBARHET
GÅR FÖRST

Batteridrivna Automower® minskar
dina CO2-utsläpp avsevärt, vilket
innebär ökad hållbarhet.

KUNDKOMMENTAR

”Hos oss sköts underhållet av fotbollsplanen av två robot
gräsklippare. Tack vare dem är fotbollsplanen alltid i perfekt
skick. Fotbollsspelarna uppskattar planens låga klipphöjd och
täta gräs. Dessutom är kostnaderna lägre och CO2-utsläppen
mer hållbara.”

Bas Strijbosch
ORDFÖRANDE FÖR FOTBOLLSKLUBBEN
DVC'26 I DIDAM I NEDERLÄNDERNA
1 300 medlemmar – sex fotbollsplaner
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GRÖNYTESKÖTARE

TJÄNA MER
GENOM ATT LÄGGA
MINDRE TID PÅ
ATT KLIPPA GRÄS
Grönyteskötare måste ofta ta hänsyn till begränsningar och regionala
bestämmelser för utsläpp och oljud. Med ett antal Automower®robotgräsklippare klipper du enorma områden, får perfekta resultat och
uppfyller lättare hållbarhetsmål. Gräsmattorna klipps till en avsevärt
lägre kostnad per kvadratmeter, och arbetstid frigörs till andra,
mer avancerade och lönsamma arbetsuppgifter.

DE TRE FRÄMSTA FÖRDELARNA FÖR GRÖNYTESKÖTARE:

1 ALLTID NYKLIPPTA
GRÄSMATTOR

Du kan lita på att vårt utbud av
professionella Automower®-klippare
alltid ger den enastående kvalitet
som dina kunder förväntar sig.
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2 FRIGÖR ARBETSTID
Frigör personal från tidskrävande
gräsklippning till mer kvalificerade
och lönsamma uppgifter.

3 FJÄRRSTYRNING
Styr och övervaka robot
gräsklipparna var du än är med
Husqvarna Fleet Services™ (se
mer på sidan 15) via en telefon,
surfplatta eller bärbar dator.

2 200 m²
Automower® 520 × 1

3,70 kr
KOSTNAD/M²/ÅR

KOSTNADSBERÄKNING ÖVER SEX ÅR
4 945:–

Årlig underhållskostnad inkl. reservdelar, service och elektricitet

3 115:–

Total årskostnad

8 060:–

KUNDKOMMENTAR

Årlig investeringskostnad inkl. inköp, kabel och installation

Sören Sindermann

”Flera företag använder Automower®. De upplever flera
fördelar. Gräsmattorna är alltid perfekt klippta, vilket gör dem
mer attraktiva för kunderna. Personalen är mer avslappnad och
motiverad i en grön miljö. Den låga ljudnivån från Automower®
innebär flexibel arbetstid. Våra kunder uppskattar de sänkta
driftskostnaderna och den förbättrade kontrollen med
Automower® Connect.”

FA. SINDERMANN GMBH
FREDENSDORF I TYSKLAND
Skötsel av privata och kommersiella
grönområden sedan 1996.
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SÅ HÄR FUNGERAR DET

ETT ENKELT OCH EFFEKTIVT SÄTT
ATT HANTERA GRÄSKLIPPNINGEN
Det är enkelt att installera Automower® och komma igång. Här ser du hur det fungerar. Med
våra professionella robotgräsklippare får du dessutom tillgång till Husqvarna Fleet Services™
– ett digitalt verktyg som gör att du enkelt kan övervaka och styra dem från en smartphone,
surfplatta eller bärbar dator. Precis så enkelt som det ska vara.

BEGRÄNSNINGSKABEL
Begränsningskabeln
avgränsar arbetsområdet.
Installationen är enkel att
göra och kan utföras av en
certifierad Husqvarnaåterförsäljare.

”Hur många klippare
ska jag ha?”
Vilken modell av och hur många Automower®
du ska ha beror på gräsmattans komplexitet
och storlek. Fråga en Husqvarna-återförsäljare
vilken lösning som bäst passar dina behov.

”Vad händer om
något hindrar
Automower®?”
När klipparen kör in i ett föremål gör
krocksensorerna att den backar, vänder
och väljer en annan riktning. Om den
lyfts upp stannar den omedelbart, ett
larm avges och du får en avisering.

”Hur vet jag att
robotgräsklipparna
fungerar som de ska?”
Ett färgdiagram visar om det finns några
problemområden för robotgräsklipparna.

”Klarar robotgräs
klipparna passager
och sluttningar?”
Alla våra klippare är konstruerade för att enkelt klara
passager så smala som 60 cm och sluttningar med
en lutning på 45 %. Vår nya AWD-modell klarar
lutningar på upp till 70 %.
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GUIDEKABEL Den här kabeln vägleder klipparen till avlägsna
områden i installationen och säkerställer att den vid behov
återvänder till laddstationen. Stationen sänder också en
signal till kabeln som vägleder klipparen till klippområdet
och sedan tillbaka till laddstationen.

LADDSTATION När det är dags för laddning
hittar klipparen automatiskt till laddstationen.
Laddningstiden är ungefär en timme.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

FULL KONTROLL OCH PLANERING
– VAR DU ÄN ÄR
 FJÄRRSTYRNING Glöm trasslet med manuella reglage och kontroller. Med
Husqvarna Fleet Services™ styr du (och bara du) alla dina robotgräsklippare,
var du än befinner dig. Du kan exempelvis ändra schemat och klipphöjden.
 AVISERINGAR Om något skulle hända, t.ex. ett oväntat driftsstopp eller ett
stöldförsök, får du genast en avisering till din telefon, surfplatta eller bärbara
dator. Du kan tryggt lämna din robotgräsklippare utan tillsyn.
 KARTVY Vill du ha en överblick över dina -robotgräsklippare? Titta på
kartvyn. Tack vare den inbyggda GPS:en vet du alltid exakt position och
status för varje robotgräsklippare.
Säkerställ problemfri drift genom att
sätta upp en skylt som informerar alla,
personal såväl som besökare, om att
robotgräsklippare arbetar på området.

 DIAGNOSTIK Ett avancerat diagnostikverktyg ger dig uppdaterad information
på ett färgdiagram och visar om det finns problemområden som behöver
uppmärksammas. Du får all information du behöver, utan att behöva åka till
installationsplatsen.
 A
 NSLUTNING När du köper en av våra robotgräsklippare i 500-serien ingår
ett 2G/3G-dataabonnemang på 10 år så att du kan använda Husqvarna Fleet
Services™ och Automower Connect-appen under klipparens hela livslängd.
 ANSLUTNA SENSORER Håll enkelt koll på resten av din maskinpark
genom att komplettera med Husqvarna Fleet Services™-sensorer.
Läs mer på husqvarna.se

HUSQVARNA FLEET SERVICES™-APPEN

ENKEL STYRNING
NÄRA TILL HANDS
Appen är ett praktiskt komplement till ditt Husqvarna
Fleet Services™-abonnemang. Via appen kan du
kontrollera dina robotgräsklippares status och ändra
klipphöjd såväl som scheman. Appen hämtas från App
Store eller Google Play till telefoner eller surfplattor.
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GÅR BRANTARE FÖR
ATT PLANA UT DINA
KOSTNADER
Automower® ger effektivt och perfekt klippta gräsmattor. Med nya Husqvarna Automower® 535 AWD
tar vi robotgräsklippningen till en ny nivå. Bokstavligt talat. Här ser du dess främsta funktioner och
fördelar – som gör det möjligt att minska antalet tidskrävande och kostsamma arbetsuppgifter
ytterligare. Pudelns kärna är att vår nya robotgräsklippare tar sig dit andra klippare inte tar sig.

180°
     SVÄNGRADIE

KLIPPKVALITET

SKAPAR MATTLIKNANDE
GRÄSMATTOR MED STARKARE GRÄS
Automower® ger utmärkta resultat var den än används. Gräset klipps
lite i taget med rakbladsvassa knivar, vilket ger en perfekt klippt och
mossfri gräsmatta som inte går att få med vanliga knivar. Dessutom blir
klippresterna ett naturligt gödselmedel som gör gräsmattan starkare
och mer motståndskraftig mot slitage. Och med vår nya AWD-modell
kan du omvandla också mycket branta, och kanske tidigare aldrig
klippta, gräsområden till gröna frodiga gräsmattor.
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ROBUST KONSTRUKTION

BYGGD FÖR LÅNGVARIG,
KRÄVANDE ANVÄNDNING
Stötfångare i gummi, borstlösa motorer av hög kvalitet, lagringar i
rostfritt stål och gummitätningar… listan över stora och små detaljer
som säkerställer bättre hållbarhet kan göras lång. Liksom våra övriga
robotgräsklippare är Automower® 535 AWD tillverkad för verkligt
tuffa och krävande förhållanden.

70%

KLARAR LUTNINGAR PÅ UPP TILL 35°

INNOVATIV DESIGN

BRA PRESTANDA I SLUTTNINGAR
INNEBÄR ÖKAD SÄKERHET
Vissa gräsmattor är besvärligare än andra. Som tur är har Automower®marknadsledande prestanda i kuperad terräng. Det gäller i synnerhet vår
senaste maskin, Automower® 535 AWD, som klarar sluttningar med upp
till hela 70 % (35°) lutning. Våra övriga modeller klarar en lutning på upp
till 45 %. Du behöver inte längre klippa branta ytor manuellt med trimmer
eller handgräsklippare, vilket gör arbetet säkrare.

SMART STYRNING OCH FYRHJULSDRIFT

ÖVERLÄGSEN STYRFÖRMÅGA
I TUFF TERRÄNG
Den helt nya designen med två separata chassin, midjestyrning och
kraftfull fyrhjulsdrift ger vår nya robotgräsklippare ett bättre grepp,
speciellt på blöta och hala gräsmattor. Men den största fördelen med
dessa tekniska funktioner är att Husqvarna Automower® 535 AWD
fortsätter att klippa – även på oländiga, ojämna gräsytor – och gör
ett perfekt jobb.
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AUTOMATISK PASSAGEHANTERING

PASSERAR GENOM SÅ SMÅ
PASSAGER SOM 60 CM
Robotgräsklipparna är utrustade med en funktion som känner av trånga
utrymmen, vilket gör att de kan passera genom så trånga passager som
60 cm. Detta är särskilt användbart när de behöver nå svåråtkomliga
delar av gräsmattan, eller navigera från och till laddstationen.

SÄKERHETSFUNKTIONER

UTFORMAD FÖR ATT SKYDDA
OCH SKYDDAS
En Automower® är fullmatad med säkerhetsfunktioner. De ledade knivarna
fälls in snabbt om klipparen kör på ett hinder, och de är placerade på ett
säkert avstånd från ytterkanten. Om lyft- och lutningssensorerna aktiveras
stannar knivdisken omedelbart. Automower® fjärrstyrs, vilket skyddar den
mot obehörig manipulering. Och om klipparen skulle bli stulen låses den
omedelbart och blir obrukbar. Dessutom ljuder larmet, och med den
inbyggda GPS-funktionen kan du spåra klipparens position.

VÄDERTIMER

JU SNABBARE DET VÄXER,
DESTO SNABBARE KLIPPER DEN
Automower® fungerar lika bra i blött som i torrt gräs. Tack
vare den inbyggda vädertimern klipper den faktiskt oftare när
det har regnat och gräset växer snabbare än i torrt väder när
tillväxten är långsam. Därigenom blir resultatet konsekvent
oavsett årstid.

OREGELBUNDET RÖRELSEMÖNSTER

GRÄSMATTOR UTAN SPÅR
OCH RÄNDER
Automower® behöver inte programmeras. Tryck bara på start.
Klipparen färdas över hela gräsmattan, även om gräsmattan har
en komplicerad form och hinder såsom träd, rabatter och passager.
Gräset klipps därför i olika riktningar, vilket ger en jämn, mattliknande
gräsmatteyta. Tack vare det slumpmässiga klippmönstret och den
låga vikten lämnar inte klipparen några synliga ränder eller spår.
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IDENTIFIERING AV FJÄRROBJEKT

KROCKSENSOR GER HÖGRE
MEDELHASTIGHET
Ultraljudskrocksensorn gör att robotgräsklipparen saktar ned
innan den kör in i ett hinder. Klipparen kan därför hålla en högre
medelhastighet och arbeta mer effektivt på öppna ytor.

KLIPPTEKNIK

SKÖTER KLIPPNING OCH MULCHING
– SAMTIDIGT
Robotgräsklipparen har tre lätta knivar som ger jämn klippning. De fritt
hängande knivarna är monterade på en knivdisk och enkla att byta.
De rakbladsvassa knivarna klipper varje grässtrå. Gräsklippet är så fint
och litet att det inte behöver samlas upp. Klippresterna utgör en ständig
källa till gödsling. Eftersom gräsklipp innehåller en stor andel vatten
krävs mindre bevattning av robotklippta gräsytor, och nästan ingen
gödsling, jämfört med konventionellt klippta gräsmattor.

GPS-STÖDD NAVIGERING

LÄR SIG GRÄSMATTAN SNABBT
Utöver guidekablarna har Automower® en inbyggd GPS-funktion
som gör att den kan skapa en intern karta över området och veta
var den har varit och var den ska klippa mer för att gräsmattan
ska bli jämn.
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HUSQVARNA AUTOMOWER®, 500-SERIEN

FÖR KRÄVANDE
PROFESSIONELLT ARBETE
Vi har tagit fram 500-serien för yrkesbruk under tuffa
förhållanden. Högkvalitativa borstlösa motorer, rostfria lager
och gummitätningar garanterar varaktig funktionalitet
utomhus. Stötfångaren i gummi ökar hållbarheten, och det
mer robusta användargränssnittet med fjärrstyrning minskar
risken för sabotage. Dessutom ingår ett livstidsabonnemang
på Husqvarna Fleet Services™ (läs mer på sidan 15).
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HUSQVARNA

NYHET

AUTOMOWER® 535 AWD

3 500 m²

■■ Enastående prestanda i lutning

70 %

■■ Utmärkta klippresultat

30–70 mm
17,0 kg

■■ Överlägsna terrängegenskaper
■■ Husqvarna Fleet Services™ *
■■ Identifiering av fjärrobjekt

Robotgräsklippare med fyrhjulsdrift som är framtagen för yrkesbruk. Speciellt framtagen för att klara
tuff terräng och branta sluttningar (med upp till 70 % lutning). Den klipper enkelt 3 500 m² och tar sig
genom smala passager. Dess smarta funktioner håller gräsmattorna gröna, friska och perfekt klippta,
och du har total kontroll från kontoret.

Pris exkl. moms

41 520:–

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550
5 000 m²

■■ Utmärkta klippresultat

45 %

■■ GPS-navigering

20–60 mm
13,5 kg

■■ Vädertimer
■■ Terrängkit
■■ Husqvarna Fleet Services™*
■■ Identifiering av fjärrobjekt

Fullt utrustad robotgräsklippare som är framtagen för yrkesbruk i en maskinpark. Den hanterar
komplicerade gräsmattor på upp till 5 000 m² och klarar enkelt smala passager, hinder, tuff terräng
och lutningar på upp till 45 %. Klipparen ger gröna, fräscha och perfekt klippta gräsmattor.
Den håller hög hastighet på öppna ytor och saktar ned när den upptäcker föremål.

Pris exkl. moms

34 320:–

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520
2 200 m²

■■ Utmärkta klippresultat

45 %

■■ GPS-navigering

20–60 mm
13,3 kg

■■ Vädertimer
■■ Terrängkit
■■ Husqvarna Fleet Services™*

Robotgräsklippare som är framtagen för yrkesbruk i en maskinpark. Hanterar komplexa gräsmattor
på upp till 2 200 m² och klarar enkelt smala passager, hinder, tuff terräng och lutningar på upp till
45 %. Dess smarta funktioner håller gräsmattorna gröna, friska och perfekt klippta, och du har
total kontroll från kontoret.

Pris exkl. moms

25 520:–

*Kräver en 3G/2G-anslutning från en lokal telekomoperatör. Ett dataabonnemang för hela produktens livslängd (tio år) ingår. (Observera att vi endast kan garantera funktionaliteten
hos själva produkten, inte drifttid eller täckning för tredje parts dataanslutning.)

Arbetsområdeskapacitet, m² (+/–20 %)

Högsta lutningskapacitet, %

Klipphöjd, min–max, mm  

Vikt, kg
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TILLBEHÖR TILL ROBOTGRÄSKLIPPARE
UTBYTBAR KÅPA

VÄGGFÄSTE

Ändra utseendet på din Automower® genom
att byta ut den övre kåpan.
Grå, 520, 591 49 60-01
Grå, 550, 591 49 61-01
Grå, 535 AWD, 596 30 02-01

796:– exkl moms
796:– exkl moms
796:– exkl moms

Smidig lösning för förvaring av gräsklippare och
laddstation när de inte används eller under vintern.
520/550, 585 01 97-02

BEGRÄNSNINGSKABEL PRO

SKYDDSBOX FÖR KONTAKT

HJULBORSTAR

Skyddar begränsnings- och guidekablarnas
kontakter och ändar vid förvaring av klipparen och
laddstationen under lågsäsong.

Håller drivhjulen rena för bibehållen drivförmåga.
Levereras som standard med 500-serien.

590 85 50-01

505 13 28-03

200:– exkl moms

100:– exkl moms

NYHET

ENDURANCE-KNIV

Husqvarnas originalsäkerhetsknivar i kolstål.
Förenar egenskaper för hög hållfasthet och skärpa
under lång tid.

En ny generation av slitstarka knivar som har mer än
dubbelt så lång livslängd som våra säkerhetsknivar
tack vare den rörliga knivdesignen, och kantsystemet
Quadra med fyra skärande delar. Designen ger en
hårdare och skarpare kant utan att kompromissa
med säkerhetsstandarderna.

9 st, 577 86 46-03
45 st, 577 60 65-05
300 st, 577 60 66-04

152:– exkl moms
608:– exkl moms
3 276:– exkl moms

Uppfyller gällande säkerhetsstandard för robotgräsklippare, IEC 60335-2-107.
Testad och godkänd av Intertek (ett anmält organ), med avseende på säkerhet,
funktion och ljudnivåer i enlighet med SS-EN 50636-2-107. Använd endast
originalknivar från Husqvarna.

6 st, 595 08 44-01
45 st, 595 08 44-02
300 st, 595 08 44-03

192:– exkl moms
1 120:– exkl moms
6 080:– exkl moms

Uppfyller gällande säkerhetsstandard för robotgräsklippare, IEC 60335-2-107.
Använd endast originalknivar från Husqvarna.
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NYHET

Extra tålig begränsningskabel med en diameter på
5,5 mm för områden med höga krav på slitstyrka
(pga. problem med gnagare, höga krav på motstånds
kraft mot ultraviolett strålning osv.). Dubbelisoleringen
gör kabeln mycket tålig och mindre känslig för att
rispas, utan att den elektriska signalen påverkas.
593 29 77-01, 300 meter

SÄKERHETSKNIV

520:– exkl moms

2 160:– exkl moms

AUTOMOWER® 550

AUTOMOWER® 535 AWD

AUTOMOWER® 520

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Arbetskapacitet, m² (+/– 20 %)

5 000

3 500

2 200

Ytkapacitet per timme, m²

210

146

92

Maximal daglig drifttid, h

24

24

24

Maximal lutningskapacitet, insidan/vid kanten, %

45/15

70/50

45/15

Laddström, A

7,0

7,0

2,2

Navigeringssystem och startpunkter

Oregelbundet/5

Oregelbundet/5

Oregelbundet/5

Antal guider, stycken

3

3

3

Laddningssystem

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Söksystem

Pentasearch

Quadsearch

Pentasearch

Borstlös drivmotortyp

Ultratyst drivning, DC

Ultratyst drivning, DC

Ultratyst drivning, DC

Borstlös klippmotortyp

3-fas, DC

3-fas, DC

3-fas, DC

Batterityp

Litiumjon

Litiumjon

Litiumjon

Batterikapacitet, Ah

10,4

5

3,2

Batterispänning, V

18

18

18

Effektförbrukning vid klippning, W

35

35

30

Klippbredd, cm

24

22

24

Klipphöjd, min–max, mm

20–60

30–70

20–60

Ljudnivå, dB(A) (uppmätt/garanterad)*

60/61**

60/62

58/59**

Larm

Hög

Hög

Hög

Extra knivar, antal

9

9

9

Vikt, kg

13,5

17,0

13,3

FUNKTIONER
Automatisk passagehantering

•

•

•

GPS-navigering

•

•  ***

•

GPS-stöldspårning

•

•

•

Stöldlarm

•

•

•

PIN-kodslås

•

•

•

Lyftsensor

•

•

•

Lutningssensor

•

•

•

Vädertimer

•

•  ***

•

Gummistötfångare

•

•

•

Terrängkit

•

—

•

Hjulborstkit

•

—

•

Mobildataanslutning (3G/2G)

•

•

•

Dataabonnemang ingår (10 år)

•

•

•

Husqvarna Fleet Services™

•

•

•

Automower® Connect

•

•

•

Elektrisk klipphöjdsjustering

•

•

•

Ultraljudssensor

•

•

—

( ) = Tillbehör *Emission av buller i miljön uppmätt som ljudeffekt (LWA) i enlighet med EG-direktiv 2000/14/EG. Den garanterade ljudnivån omfattar variationer i produktionen och i textkoden på 1–3 dB(A)
**Uppmätt med hjulborstar monterade på gräsklipparen. ***Släpps i en kostnadsfri programvaruuppdatering i slutet av 2019.

MÄRKEFFEKT Ett nytt maskindirektiv (2006/42/EG) trädde i kraft den 1 januari 2010 enligt vilket tillverkare måste deklarera motorers märkeffekt i kilowatt (kW). *Motorns angivna märkeffekt är medelvärdet för nettoeffekten i en normal
arbetssituation och uppfyller tillämpliga bullerföreskrifter (vid det specificerade varvtalet, se handboken) hos en typisk produktionsmotor för den motormodell som mätts enligt SAE-standard J 1349/ISO 1585. Massproducerade motorer kan
avvika från detta värde. Den faktiska effekten hos den motor som är installerad i slutprodukten kommer att bero på driftshastigheten, omgivningens egenskaper och andra faktorer.

ALLTID TILL
DIN TJÄNST FÖR
ATT ÖKA DIN
PRODUKTIVITET
När du köper en Automower® robotgräsklippare får du support från ett nätverk av
experter på köpet. Våra återförsäljares målsättning är att ge dig förstklassig service och
support – när det gäller allt från utrustnings- och installationsservice till rådgivning eller
hjälp att hitta rätt reservdelar. Med andra ord är du alltid i goda händer. Få ut så mycket
som möjligt av din utrustning och utveckla verksamheten ytterligare! Kontakta en lokal
Husqvarna-återförsäljare, eller besök först husqvarna.se och ta reda på var närmaste
återförsäljare finns.

 ÅTERFÖRSÄLJAREXPERTIS

 VINTERFÖRVARING

 FINANSIERINGSALTERNATIV

 REPARATION

 INSTALLATION

 ORIGINALRESERVDELAR

 UNDERHÅLLSPLAN

 FLEXIBEL LEVERANS
AV DELAR

HITTA NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ HUSQVARNA.SE

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Alla rättigheter förbehålls. Husqvarna och andra
namn på produkter och egenskaper är registrerade eller icke registrerade varumärken som
tillhör Husqvarnakoncernen enligt uppgifterna på www.international.husqvarna.com
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Husqvarna AB, Drottninggatan, 561 82 Huskvarna
036-14 65 00

www.husqvarna.se

