
EN MER  
HÅLLBAR 
ARBETSDAG

FLEET SERVICES™ 

Håll koll på din 
utrustning på ett 

enklare sätt.

BATTERISORTIMENT

Låg ljudnivå och noll 
utsläpp för en bättre 
arbetsdag.

AUTOMOWER® FÖR ANLÄGGNINGSARBETE

Se hur robotgräsklippare kan 
förbättra din verksamhet.

Tre skäl att välja Husqvarna



På Husqvarna är vi stolta över att vi alltid är lyhörda. För dig, din 

verksamhet samt dina behov och krav. Detta resulterar i lösningar 

som är avsedda att förbättra ditt arbete, din verksamhet och din 

produktivitet. Genom Husqvarnas robotgräsklippningskoncept, 

batteridrivna utrustning och lösningar för maskinparkshantering 

bidrar vi kontinuerligt till att skapa bästa möjliga förhållanden för 

en sund verksamhet.

 Men i lika hög grad strävar vi alltid efter att nå nästa nivå och 

förstå behoven hos alla som berörs av våra produkter – 

landsbygds- och stadsbor, villaägare och samhället och naturen i 

stort. Genom ständig utveckling och innovation höjer vi ribban för 

våra produkter och tjänster – för att göra din arbetsdag bättre 

och mer produktiv. Och för att uppnå bättre, mer hållbara resultat.  

För dig. För oss. För alla. Varje dag.

HUSQVARNA AUTOMOWER®

PERFEKT KLIPPNING FÖR 
ALLA GRÄSMATTOR.  
SE SJÄLV.
SIDAN 8

BATTERISERIEN

TAR BATTERIETS 
FÖRDELAR TILL  
EN NY NIVÅ
SIDAN 16

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

ETT ENKLARE SÄTT ATT 
HÅLLA KOLL PÅ DIN 
UTRUSTNING
SIDAN 28
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EN NY 
STANDARD  
INOM HÅLLBAR 
KRAFT
Husqvarnas batteriserie är konstruerad för att klara de mest 

krävande jobben. De är inte bara tillförlitliga, kraftfulla och 

effektiva, utan även välbalanserade, lätta och enkla att 

hantera. Så att du får mycket mer gjort på mycket kortare tid. 

Med våra batteridrivna produkter får du en ny nivå av 

produktivitet och hållbar kraft, vilket utmanar allt du trodde att 

du visste om batteridrivna verktyg en gång för alla.

FUNDERAR DU PÅ ATT 
KÖPA EN MASKIN?
TÄNK OM
Vi måste alla tänka på hur vi gör saker och ting för att säkerställa en hållbar

framtid. Vi har bestämt oss för att göra vår del av jobbet. Det är därför vi

skapar digitala verktyg som ger dig aktuell statistik för hela din maskinpark.

Det är därför vi fortsätter att utveckla batteridrivna maskiner som är lika

kraftfulla som bensindrivna. Och det är därför vi har ett helhetstänk när vi

utforskar nya lösningar för ägande och tillgång till produkter. Bara för att

nämna några av de stora och små saker vi arbetar på.

 Så nästa gång du funderar på att köpa en ny maskin från oss bör

du fråga dig själv följande: Finns det ett batterialternativ?

 Följ med på en hållbarhetsresa som är bra för dig, din verksamhet och

vår planet.

Övergången börjar här!

På Husqvarna driver vi många olika miljöprojekt med högt ställda mål där vi bidrar aktivt till en 
hållbar framtid för oss alla. Läs om vad vi gör för att driva på förändring och göra en verklig 
skillnad på husqvarna.com/sustainability
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Robotgräsklipparens 
ljudlandskap

85–90 dB(A) | Dieselpickup

75–85 dB(A) | Dammsugare

60–75 dB(A) | Samtal

40–50 dB(A) | Lugnt bostadsområde

LJUD- OCH UTSLÄPPSNIVÅER

FÖRDELAR MED VÅRA 
BATTERIDRIVNA VERKTYG –  
FÖR DIG OCH FÖR  
FOLK I NÄRHETEN
Högljutt och bensinkrävande arbete kan lätt undvikas med vårt breda utbud av batteridrivna maskiner och 
Automowers®. På fem meters avstånd hör du inte att robotgräsklipparen körs. På 60 meters avstånd 
försvinner ljudet från den batteridrivna trimmern i bakgrundsbruset. Den bränsledrivna maskinen kan å 
andra sidan höras även på 100 meters avstånd. När det gäller utsläpp talar staplarna nedan sitt tydliga språk: 
den batteridrivna trimmern och Automower® producerar inga direkta utsläpp överhuvudtaget. Med andra ord 
bidrar de till en trevligare och hälsosammare lokal miljö – både för dig och för personer i närheten.

Den batteridrivna 
trimmerns ljudlandskap.

Den bensindrivna 
trimmerns ljudlandskap.

514 KG 
CO2/ ÅR

0 KG 
CO2/ ÅR

BENSINDRIVNA 
HUSQVARNA 525LX
Uteffekt 1,0 kW

BATTERIDRIVNA
HUSQVARNA 520iLX

Den bränsledrivna 
klipparens ljudlandskap

OM LJUDTESTET
Testet genomfördes av Husqvarnas 
hållbarhetsavdelning och Husqvarnas ljudlabb i ett 
öppet parkområde en dag med lätt regn i 10 °C och 
5–10 m/s vindhastighet. Produkter: Husqvarna 
Automower® 520, Husqvarna P 524, Husqvarna 
520iLX batteridriven trimmer och Husqvarna 525LX 
bensindriven trimmer.

* Den uppmätta ljudnivån som upplevs i naturliga miljöer ska inte 
jämföras med den uppmätta certifierade ljudnivån.

BERÄKNING AV DIREKTA UTSLÄPP
Vi fyllde den bensindrivna trimmerns tank och fulladdade den 
batteridrivna trimmern. Sedan beräknade vi utsläppen. Här följer 
beräkningsmodellen för den bensindrivna trimmern: 630 g/kWh 
× 0,6 kWh = 378 g bränsle per timme / 0,74 (densitet) = 0,51 liter 
× 4 timmar /dag × 3 dagar/vecka × 35 veckor = 214 liter × 2,4 
(utsläppsfaktor) = 514 kg CO2. 

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.
Den batteridrivna trimmern och Automower® producerar inga direkta 
utsläpp, men att ladda dem påverkar miljön indirekt. Så använd om 
möjligt grön el.

Trimmer:

Klippare:
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67 KG 
CO2/ÅR

0 KG 
CO2/ ÅR

BENSINDRIVNA 
FRONTROTORKLIPPARE
Nettoeffekt 13,9 kW vid 3 000 
varv/min

BATTERIDRIVNA
520 AUTOMOWER®



Husqvarna Automower® är ett flexibelt, tillförlitligt och värdefullt tillskott för en mängd olika 

verksamheter. Den ger inte bara en perfekt klippt gräsmatta gång på gång, utan förbättrar 

gräsets övergripande kvalitet och gör det starkare och tätare. Detta har bevisats genom 

många års forskning som utförts av Universitetet i Pisa och andra akademiska institutioner. 

Sedan vi lanserade Automower® 1995 har vi utvecklat en maskinpark med högeffektiva, 

professionella robotgräsklippare. Här följer de fem viktigaste skälen till att detta är en smart 

investering från dag ett och många år framöver.

PERFEKT KLIPPNING 
TOTAL KONTROLL  
VAR DU ÄN ÄR

SEDAN 1995

I DRIFT DYGNET RUNT
Automower® jobbar dag och natt, är regntålig och ger bra resultat 
även vid våta förhållanden. Det är därför över två miljoner av våra 
robotgräsklippare har använts runt om i världen i i 25 år.

1

KLIPPKVALITET

EN MATTLIKNANDE  
GRÄSMATTA VARJE GÅNG
Gräsklippning med rakbladsvassa knivar lite i taget ger en perfekt, 
grön och mossfri gräsmatta – delvis tack vare de supersmå 
gräsresterna som blir ett naturligt gödningsmedel.

2

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.

3

EKONOMI

FRIGÖR VÄRDEFULL TID
Personalstyrkan kan lägga mindre tid på skötsel och klippning av 
gräsområden, och mer tid på andra mer lönsamma uppgifter.

4

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

HÅLL KOLL PÅ DIN UTRUSTNING
Med vårt digitala hanteringsverktyg kan du övervaka och styra 
robotgräsklipparen via telefonen, surfplattan eller en bärbar dator 
– när som helst.
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HUSQVARNA AUTOMOWER®HUSQVARNA AUTOMOWER®

HUSQVARNA AUTOMOWER®

FÅ JOBBET GJORT.  
VAR DET ÄN BEHÖVS.
Husqvarna Automower® robotgräsklippare är ett mycket flexibelt tillskott. Deras 
breda tillämpningsområde innebär att de kan tillgodose många olika slags 
behov. Trädgårdsanläggare, kommuner, idrottsklubbar, fastighetsansvariga och 
naturvårdsproffs har nytta av allt från de perfekta resultaten och den 
imponerande sluttningsprestandan till chansen att spara både tid och pengar 
på utrustning. 

FASTIGHETSFÖRVALTARE

SKAPA MERVÄRDE FÖR DINA 
KUNDER OCH DIN VERKSAMHET
Arbetet som fastighetsförvaltare innebär ofta många olika 
arbetsuppgifter under dagen. Att låta en robotgräsklippare ta hand om 
gräsklippningen minskar den övergripande investeringen och frigör 
värdefull arbetstid för andra uppgifter. En robotgräsklippare hjälper dig 
att skapa vackra, friska gräsytor som får både arbetsområdet och din 
verksamhet att se bra ut, samtidigt som hanteringstiden minimeras. 

KOMMUNER

MOT EN GRÖNARE STAD
I de flesta städer och stadsområden gäller bestämmelser för utsläpp. 
Tack vare de avsevärt sänkta koldioxidutsläppen bidrar användningen 
av Husqvarna Automower® till att sänka det totala koldioxidavtrycket 
betydligt. De måttliga utrustningskostnaderna och de minimala 
arbetsinsatserna gör den till en fördelaktig lösning för yrkesverksamma 
i kommuner. När man övergår från manuell gräsklippning av branta 
sluttningar till robotgräsklippning med Husqvarna Automower® 535 
AWD försvinner också risken för halkolyckor.

IDROTTSPLATSER OCH GOLFBANOR

INTENSIV ANVÄNDNING,  
STORA KRAV
En golfbana eller idrottsplats – vare sig den är till för fotboll eller 
friidrott – används vanligtvis mycket. Gräset kräver därför extra 
omsorg. Skötseln är ofta besvärlig och behovet av gödning, bevattning 
och noggrant underhåll kan vara både dyrt och tidskrävande. 
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 
gräsrester som inte behöver samlas upp. Klippresterna fungerar som 
ett naturligt gödselmedel och gör gräsmattan starkare

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE

DEN BÄSTA LÖSNINGEN  
FÖR STORA ÖPPNA YTOR
Trädgårdsanläggare och naturvårdsproffs som ansvarar för stora 
gräsytor, till exempel parker, måste ofta ta hänsyn till begränsningar och 
regionala bestämmelser för utsläpp och/eller buller. Med ett antal 
Automower®-robotgräsklippare kan de hantera enorma områden, få 
perfekta resultat och få hjälp att uppfylla hållbarhetsmål. Genom att 
ansluta dina robotgräsklippare till Husqvarna Fleet Services™ kan du få 
ännu bättre kontroll och planera för hög- och lågsäsong.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 500-SERIEN

FÖR KRÄVANDE  
YRKESARBETE
Vi har tagit fram 500-serien för yrkesbruk under tuffa förhållanden. 
Högkvalitativa borstlösa motorer, rostfria lager och gummitätningar garanterar 
varaktig funktionalitet i tuffa förhållanden. 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 19).

KOMMERSIELLT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

ENKEL OCH SÄKER PROFESSIONELL 
ANVÄNDNING
Våra professionella robotgräsklippare är utrustade med 
kontrollampa och en robust, lättanvänd start- och stoppbrytare. 
Detta förenklar användningen för mindre erfarna användare. Det 
kommersiella användargränssnittet minimerar också effekterna 
av obehörig manipulering och allvarlig påverkan vid vandalism.

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550
HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520
5 000 m² 

45 % 

2 200 m² 

45 % 

KLIPPKVALITET

SKAPAR MATTLIKNANDE GRÄSMATTOR 
MED STARKT, FRISKT 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. Med vår nya AWD-modell kan du 
omvandla mycket branta, och kanske tidigare aldrig klippta, 
gräsområden till gröna, friska gräsmattor.

HUSQVARNA AUTOMOWER®

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 535 AWD
3 500 m² 

70 % 
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SÅ HÄR FUNGERAR DEN

ETT ENKELT OCH EFFEKTIVT SÄTT 
ATT SKÖTA GRÄSKLIPPNINGEN
Det är enkelt att installera Automower®-robotgräsklipparen och börja använda den. 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.

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 driftstopp eller ett 
stöldförsök, får du genast en avisering till din mobil, surfplatta eller 
bärbara dator. Du kan tryggt lämna din robotgräsklippare utan tillsyn.

  KARTVY Vill du ha en överblick över dina Automower®-robotgräsklippare? 
Titta på kartvyn. Tack vare den inbyggda GPS:en vet du alltid exakt 
position och status för varje robotgräsklippare.

   INFORMATION OM ANVÄNDNING Om något skulle hända, t.ex. ett oväntat 
driftstopp för någon av klipparna, får du genast en avisering till din mobil. 
Information om var och hur ofta problem uppstår kan hjälpa dig att 
kontinuerligt justera och förbättra installationen och säkerställa smidig och 
effektiv drift. 

    ANSLUTNING 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 
produktens 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/husqvarnafleetservices

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 status för dina Automower®-
robotgräsklippare och ändra klipphöjd såväl som 
scheman. Appen hämtas från App Store eller Google 
Play till mobiltelefoner eller surfplattor.

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

” Är det möjligt att köra 
flera klippare inom 
samma arbetsområde?”
Automower® Club-lösningen är en ny funktion som gör 
att du kan använda upp till tre av våra robotgräsklippare 
till att klippa en gräsyta som definieras av en gemensam 
begränsningsslinga. Läs mer på sidan 6–7.

” Klarar 
robotgräsklipparna 
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 %.

” Hur vet jag att 
robotgräsklipparna 
fungerar som de ska?”
Systemet informerar dig automatiskt om eventuella 
stopp och var de finns. Sedan kan du justera 
installationen så att problemet inte uppstår lika ofta.

GUIDEKABEL Den här kabeln – en patenterad lösning från 
Husqvarna – 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.

BEGRÄNSNINGSKABEL 
Begränsningskabelslingan 
avgränsar arbetsområdet. 
Installationen är enkel att göra 
och kan utföras av en certifierad 
Husqvarna-återförsäljare.

Säkerställ problemfri drift genom att sätta 
upp en skylt som informerar alla, personal 
såväl som besökare, om att 
robotgräsklippare används på området.

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

HUSQVARNA AUTOMOWER®14 15



För dig som yrkesanvändare är våra batteridrivna verktyg ett rent nöje att arbeta 

med. Anledningen till det är inte bara att varje maskin levererar den prestanda och 

hållbarhet som behövs för tuff användning under långa arbetspass, eller de låga 

vibrationsnivåerna. Tack vare en avsevärt lägre ljudnivå och inga direkta utsläpp 

handlar det lika mycket om att bidra till en bättre framtid. Med vårt högeffektiva, 

användarvänliga och flexibla system kan du byta till batteridrivna maskiner idag, och 

fortsätta jobba lika ergonomiskt och effektivt som vanligt.

Fem viktiga skäl till att övergå till Husqvarnas batteridrivna produkter! 

EN HÅLLBAR 
VERKSAMHET –  
BÅDE FÖR DIG  
OCH MILJÖN

PRESTANDA

TILLFÖRLITLIG ANVÄNDNING 
UNDER TUFFA FÖRHÅLLANDEN
Våra professionella batteridrivna maskiner är nu starkare än 
någonsin – de har samma prestanda som vissa kraftfulla 
bensindrivna produkter. Vi har själva utvecklat litiumjonbatterierna 
för att säkerställa hållbarhet och prestanda år efter år.

1

FLEXIBILITET

VÄLJ ETT BATTERI  
OCH SÄTT IGÅNG
Vårt batterisystem är baserat på en gemensam plattform, vilket ger 
maximal flexibilitet. Det innebär att du utifrån dina behov i stort sett 
kan välja fritt bland våra batterier, laddare och tillbehör.

2

HÅLLBARHET

SKONSAMMA MOT  
ANVÄNDAREN OCH MILJÖN
Produkterna är konstruerade med användaren i åtanke med 
exempelvis låga vibrationsnivåer. Målet är att göra alla typer av jobb 
mindre påfrestande. Faktorer som låg ljudnivå och inga direkta 
utsläpp är bra för dig och personer i närheten – och inte minst för 
miljön.

3

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

HÅLL KOLL PÅ DIN UTRUSTNING
Genom vårt digitala hanteringsverktyg får du uppdaterad statistik 
och kan planera arbete och service när som helst direkt från din 
mobil, surfplatta eller bärbara dator.

4

EKONOMI

LITEN INVESTERING.  
STOR AVKASTNING.
Kostnaden för att ladda ett batteri är försvinnande liten jämfört med 
vad det kostar att fylla en tank med bränsle. Det innebär nästan inga 
löpande kostnader, och att våra batteridrivna maskiner betalar sig 
snabbare än du kanske tror. Därefter sparar du pengar varje gång 
du laddar.

5

Foto: Footprint Gardens Pty Ltd
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HUSQVARNAS BATTERISERIE

VÅRA BLÅSARE

SLUTFÖR  
JOBBET SNABBT MED 
UTMÄRKTA RESULTAT
TRE VIKTIGA FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

BOOSTEFFEKT
Vid behov går det att maximera 
blåshastigheten med det 
lättillgängliga boostläget. 

UTMÄRKT 
ERGONOMI
Tack vare utmärkt balans, bekvämt 
format handtag och enkel åtkomst 
till den intuitiva knappsatsen kan du 
räkna med bekväm och enkel 
hantering.

LÅGA LJUDNIVÅER
Möjliggör längre arbetspass och 
möjlighet att arbeta i ljudkänsliga 
områden, tack vare låg ljudnivå.

2 31

SMART LADDNING

I DRIFT IGEN PÅ NOLLTID
Våra laddare passar alla våra batterier och gör laddningen snabb och 
enkel. Med vår smarta laddningsalgoritm laddas de upp till 80 % 
snabbt – i de flesta fall efter bara en halvtimme. Så när batteriet tar 
slut behöver du inte vänta länge på att komma igång igen.

VÄDERBESTÄNDIG DESIGN

ARBETA I ALLA VÄDER
I ur och skur … Tack vare en väl genomtänkt och noggrant testad konstruktion 
uppfyller våra batteridrivna maskiner IPX4-klassificering för skydd mot regn. Det 
gör dem till tillförlitliga arbetsredskap med lång livslängd, som passar särskilt bra i 
blöta förhållanden. 

IPX4
KLASSIFICERING

80 %  
PÅ 30 MINUTER

KONSTRUKTION SOM UTGÅR  
FRÅN ANVÄNDAREN

PERFEKT BALANSERADE
Våra batteridrivna lövblåsare är lätta, extremt välbalanserade och 
enkla att hantera. Vi har arbetat mycket med att optimera 
tyngdpunkten för att göra dem enklare att hantera bekvämt så att 
arbetet blir lättare att utföra och kroppen inte påfrestas lika mycket.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

TAR BATTERIETS FÖRDELAR TILL EN 
NY NIVÅ
Fördelarna med en batteridriven Husqvarna-maskin är nu fler än 
någonsin. Du startar, stoppar och styr den med ett tryck på lättåtkomliga, 
robusta knappar på den intuitiva knappsatsen. För ökad säkerhet 
indikerar en LED-lampa när maskinen är påslagen och en timer stänger 
av den automatiskt efter en viss period av inaktivitet. Även alla batterier 
har LED-statusindikatorer. De ryggburna batterierna har egen till- och 
frånslagning och levereras med justerbara selar för ökad bekvämlighet. 
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BUSKRÖJARE

IMPONERANDE  
LÄTT. 
FÖRVÅNANSVÄRT 
KRAFTFULL.

TRE VIKTIGA FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

MAXAD 
EFFEKTIVITET
Tack vare trehastighetsläget kan du 
maximera drifttiden genom att 
justera uteffekten efter faktiska 
arbetsförhållanden.

LÅG 
VIBRATIONSNIVÅ
Buskröjarna 535iRXT och 535iRX 
har effektiva vibrationsdämpare som 
absorberar vibrationer och skonar 
dina armar och händer.

VÄDERBESTÄNDIGA
Maskinerna är IPX4-klassificerade 
för skydd mot regn. Det gör dem till 
tillförlitliga verktyg med lång 
livslängd som du kan använda året 
runt oavsett väderförhållanden.

2 31

BATTERIER
Kraftfulla, utbytbara litiumjonbatterier som räcker 
länge på 94, 187 eller 338 Wh.

FLEXI BATTERIBÄLTE
Bekvämt bälte med plats för upp till tre batterier och 
extra tillbehör. Det finns i tre olika varianter.

RYGGBURNA BATTERIER
Bekväma, robusta, ryggburna batterier med 
tillräcklig kapacitet för en hel arbetsdag. Välj 
mellan 562 och 1 120 Wh.

KONTINUERLIG 
BATTERIKRAFT.  
ARBETE UTAN  
AVBROTT.
Med våra lättanvända och flexibla system av batterier 
och laddare får du bekväma, problemfria 
och produktiva arbetsdagar.
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VILKEN BATTERILÖSNING 
PASSAR DIG BÄST?

TILLBEHÖR
Vårt utbud av förvaringslådor, bärväskor och 
andra tillbehör gör din batteridrivna arbetsdag 
ännu mer praktisk och produktiv.

Vilken kombination som är optimal för dig beror på vilken maskin du ska 
använda. Fördelarna med kombinationerna som visas här gäller häcksaxar.

MASKIN + BATTERI

MASKIN + RYGGBURET BATTERI + ADAPTER

Kombination som är optimerad för maximal smidighet.

Kombination som är optimerad för lägsta vikt att bära. 

Kombination som är optimerad för längsta drifttid.

ADAPTER
Med adaptern kan du ansluta ett ryggburet 
batteri eller batteribältet FLEXI via ett 
anslutningskit till en handhållen maskin för att 
minska belastningen på armar och axlar och 
öka drifttiden. 

LADDARE
Integrerade batterier och ryggburna batterier 
laddas snabbt med våra laddare med aktiv 
batterikylning. 

MASKIN + BATTERI + FLEXI BATTERIBÄLTE MED ADAPTERKIT

1

2

3

TRE VIKTIGA FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

DUBBELRIKTAD 
ROTATION
Trimmerhuvudets rotationsriktning 
kan ändras i syfte att minimera 
mängden gräsrester på gångar.

EFFEKTIV BORSTLÖS 
MOTOR
Eftersom vår borstlösa motor är 
25 % mer effektiv än en 
standardmotor får du ett högt, 
konsekvent moment – också när 
du klipper högt, tätt eller blött gräs.

INTUITIV 
KNAPPSATS
Maskinen stoppas och startas enkelt 
med en knapptryckning. För ökad 
säkerhet visar en LED-lampa att den 
är påslagen. Maskinen stängs av 
automatiskt efter en viss period av 
inaktivitet.

2 31

TRIMRAR

GER DIG 
VÄLBALANSERADE 
ARBETSDAGAR
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HUSQVARNAS BATTERIDRIVNA PRODUKTER

Vill du beräkna din återbetalningsperiod 
för en viss typ av Husqvarna-utrustning? 
Besök husqvarna.se

UTRUSTNING*

2 handhållna blåsare, 3 trimmers/buskröjare, 
2 häcksaxar, 1 stånghäcksax med jämförbar 
kapacitet och prestanda

INTEGRERADE BATTERIER

2 × BLi100, 5 × BLi200 och 3 × BLi300

RYGGBURNA BATTERIER

1 × BLi950X

LADDARE

4 × QC500

TANKNING/LADDNING*

* Jämförelserna är baserade på daglig och normal, professionell användning, med 
säsonger som sträcker sig från 50 till 150 dagar. Bränslekostnaderna är baserade på 
alkylatbensin (2,3 EUR/l) eller elektricitet (0,10 EUR/kWh). Övriga kostnader, såsom 
service och reparationer, ingår inte.

2 000 EUR

3 000 EUR

4 000 EUR

5 000 EUR

6 000 EUR

7 000 EUR

8 000 EUR

9 000 EUR

10 000 EUR

11 000 EUR

BENSIN BATTERI

KO
ST

N
A

D

1 800 EUR

ROBOTGRÄSKLIPPARE

FÅR GRÄSMATTOR 
OCH FÖRETAG  
ATT FRODAS

TRE VIKTIGA FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

FRODIGA, FRISKA 
GRÄSMATTOR
Välj uppsamling, bakutkast eller 
varför inte BioClip® (mulching) så 
får du en friskare gräsmatta utan att 
behöva använda gödning.

MINDRE UNDERHÅLL
Gräsklipparna är praktiskt taget 
underhållsfria. Batteriet och alla 
komponenter är skyddade för att 
tåla krävande användning, vilket 
sparar mycket tid och pengar på 
service.

EXTRA LÅNG 
DRIFTTID
Dubbla batteriplatser för inbyggda 
BLi-batterier och möjlighet att 
ansluta till ett ryggburet batteri ger 
längre drifttid och effektivt arbete 
utan avbrott.

2 31

VAD ETT TEAM KAN  
SPARA PÅ TVÅ ÅR
Bensin är dyrt. Det är inte elektricitet. Så när du investerar i batteridriven 
utrustning tar det inte lång tid innan du har tjänat in pengarna. I det långa 
loppet kan du faktiskt spara massor av pengar genom att växla till batteridrift. 
Det här exemplet är baserat på en parkarbetsgrupp bestående av tre personer 
som arbetar under två år med ett typiskt utbud av jämförbar utrustning.
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VÅRA HÄCKSAXAR

GÖR KRÄVANDE 
HÄCKKLIPPNING 
ENKEL
TRE VIKTIGA FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

IMPONERANDE 
PRESTANDA
Den tillförlitliga och välbalanserade 
motorn är optimerad för 
häcksaxanvändning och ger 
imponerande prestanda med fullt 
moment från noll till fullt varvtal. 

HÖG 
KLIPPHASTIGHET
Med 4 000 klipp i minuten ger 
häcksaxarna utmärkta klippresultat 
varje gång. 

ERGONOMISK 
DESIGN
Kompakt och lätt konstruktion, 
lättåtkomliga reglage och ett flexibelt 
batterisystem (se sidorna 18–19) 
gör arbetet smidigt i alla situationer.

2 31
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DRIFTTID PÅ EN LADDNING
TILLÄMPNING PRODUKT-NAMN BATTERI

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200X BLi200 Bli100

MOTORSÅGAR
Fällning/borttagning

540i XP®
12 tim 6 tim 3 tim 30 min 2 tim 2 tim 1 tim

T540i XP®

Beskärning i träd 540i XP®

17 tim 30 min 9 tim 5 tim 30 min

3 tim 3 tim

1 tim 30 min
T540i XP®
535i XP®

3 tim 3 tim
T535i XP®

Beskärning 540i XP®

7 tim 30 min 3 tim 45 min 2 tim 15 min
1 tim 15 min 1 tim 15 min

40 min
T540i XP®
535i XP®

1 tim 15 min 1 tim 15 min
T535i XP®

Såga stockar 540i XP®

3 tim 30 min 1 tim 45 min 1 tim
30 min 30 min

15 min
T540i XP®
535i XP®

30 min 30 min
T535i XP®

Snickeri 540i XP®

18 tim 45 min 9 tim 30 min 5 tim 30 min
3 tim 3 tim

1 tim 30 min
T540i XP®
535i XP®

3 tim 3 tim
T535i XP®

STÅNGSÅGAR

Beskärning 530iPT5
11 tim 30 min 5 tim 45 min 3 tim 30 min 2 tim 2 tim 50 min

530iP4

SKOGSRÖJSÅGAR

Röjning  

530iPX 8 tim 15 min 4 tim 15 min 2 tim 30 min 1 tim 20 min 1 tim 20 min 40 min

BUSKRÖJARE

Röjning
535iFR 3 tim 20 min 1 tim 35 min 1 tim 30 min 30 min – 

Krävande gräsklippning 535iRXT
2 tim 25 min 1 tim 5 min 45 min 25 min 25 min – 535iRX

535iFR

Krävande gräsklippning 535iRXT
1 tim 50 min 50 min 30 min 15 min 15 min – 535iRX

535iFR

TRIMMERS

Krävande gräsklippning 520iRX

4 tim 15 min 2 tim 1 tim 15 min 40 min 40 min 20 min
520iLX

Lätt gräsklippning 520iRX
8 tim 15 min 4 tim 15 min 2 tim 15 min 1 tim 20 min 1 tim 20 min 40 min

520iLX

HÄCKSAXAR

Krävande klippning 520iHT4

6 tim 3 tim 1 tim 45 min 1 tim 1 tim 30 min
520iHE3
520iHD70
520iHD60

Lätt trimning 520iHT4

12 tim 30 min 6 tim 15 min 3 tim 45 min 2 tim 2 tim 1 tim
520iHE3
520iHD70
520iHD60

BLÅSARE

Krävande blåsning 550iBTX* 1 tim 30 min – – – –
530iBX**

1 tim 45 min 45 min 35 min 15 min 15 min 10 min
525iB

Lätt blåsning 550iBTX* 1 tim 45 min 50 min – – – –
530iBX**

3 tim 30 min 1 tim 45 min 1 tim 35 min 35 min 15 min
525iB

GRÄSKLIPPARE

Klippning LC 551iV*** 1 tim 35 min 50 min 30 min 15 min 15 min

–
LB 548i*** 2 tim 20 min 1 tim 15 min 45 min 25 min 25 min

E. t. = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. – = rekommenderas inte Rekommenderat batteri
Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med savE™: egentligt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättring som behövs för allmänna åtgärder.  
*Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar. 
*Kräver ryggburna batterier av BLi-typ.  **Ryggburet batteri eller batteribältet FLEXI krävs. ***Adapterplatta och batteriadapter krävs för användning med ryggburet batteri.



LAGER

Vilken utrustning  
har vi?

1

PLATS

Var är utrustningen?

ANVÄNDNING

Behöver den servas 
eller bytas?

AUTOMOWER®-KONTROLL

Professionell hantering 
av robotgräsklippare

YTTERLIGARE MÖJLIGHETER

Spara tid och pengar 
på lång sikt

2

3

4

5

Slipp allt krångel och spara både tid och pengar. Anslut din 

utrustning till Husqvarna Fleet Services™ så vet du alltid vad du har 

för utrustning, var den är, hur mycket den har använts och när den 

behöver servas eller bytas ut. Precis så enkelt som det ska vara. 

ANSLUT 
UTRUSTNINGEN OCH 
FÅ EN PROBLEMFRI 
ARBETSDAG

SKÄL ATT VÄLJA HUSQVARNA FLEET 
SERVICES™5

SÄTT BARA EN AV DESSA 
PÅ VARJE MASKIN
För att ansluta en maskin behöver du bara installera en liten 
sensor. Du kan lägga till sensorer på all sorts utrustning, även 
maskiner från andra tillverkare. Våra Automower®-
robotgräsklippare har dessutom inbyggda 
anslutningsmöjligheter, så att de kan spåras och styras i realtid. 
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ANSLUT ALL  
SORTS 

UTRUSTNING, 
 ÄVEN MASKINER 

FRÅN ANDRA 
TILLVERKARE



SERVICEÖVERSIKT

SERVICEHISTORIK OCH 
AVISERINGAR
Med Husqvarna Fleet Services™ har du alltid tillgång till servicehistoriken 
för varje maskin, vilket gör det mycket enklare att hålla reda på 
utrustningens status och felsöka den om den inte fungerar som den ska. 
Du kan även få servicepåminnelser baserat på faktiska motortimmar eller 
kalendertid, så att utrustningen alltid hålls i toppskick.

MASKINPLATS

HITTA ALLA PÅ KARTAN
Håll alltid reda på var din utrustning är någonstans. Så snart en 
sensorförsedd maskin är inom Bluetooth-avstånd från appen 
registreras befintlig plats. Om du letar efter en maskin behöver du 
bara titta på kartan för att ta reda på om den är i förvaring, på service 
eller ute ”på fältet”. Våra robotgräsklippare har inbyggd GPS och 
anslutningsmöjligheter, så att de alltid kan spåras.

INVENTARIEKONTROLL

ALL DIN UTRUSTNING  
PÅ ETT STÄLLE
Förlita dig inte på pappersarbete. Med Husqvarna Fleet Services™ 
kontrollerar du bara inventarielistan och vet exakt hur många 
maskiner du har av varje slag. Ge dem unika namn så att du enkelt 
kan skilja dem åt. 

MASKINSTATISTIK

SE NÄR OCH HUR MYCKET  
DU HAR ANVÄNT DEN
Eftersom sensorerna spårar varje maskins motortimmar kan du 
enkelt få en översikt med Husqvarna Fleet Services™. Du kan 
generera en logg för varje arbetsdag med detaljerad information om 
hur många timmar de har använts.

AUTOMOWER®-KONTROLL OCH DIAGNOSTIK

SE TILL ATT ROBOTGRÄSKLIPPARNA  
KÖRS SOM DE SKA
Med Husqvarna Fleet Services™ kan du starta, stoppa, ändra klipphöjd eller 
justera schemat för en eller flera gräsklippare i taget, var du än befinner dig. Du 
kan följa dem på kartan i realtid. Om ett fel inträffar får du genast ett meddelande. 
Utifrån informationen du får kan du göra förbättringar 
och säkerställa smidig, effektiv drift.

DETTA ÄR HUSQVARNA FLEET SERVICES™ 

SÅ UNDERLÄTTAS 
DIN ARBETSDAG
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Slå dig ned. Ta en kopp kaffe. Slå på datorn. När dammet har lagt sig – till exempel när en 
säsong har nått sitt slut och du börjar planera för nästa – då börjar det roliga. För den data 
du har samlat in ger dig värdefull information om hur du kan börja spara tid och pengar, och 
utveckla din verksamhet ytterligare. 

YTTERLIGARE MÖJLIGHETER 

SÅ FÅR DU 
HJÄLP ATT 
UTVECKLA DIN 
VERKSAMHET

Investera i den utrustning du behöver, inte 
den utrustning du tror att du behöver
Basera dina inköp på fakta. Titta på rapporten om maskinanvändning så får du se 
exakt hur många av dina maskiner du faktiskt använder. Kanske kan du utföra 
samma jobb med färre maskiner. Eftersom du vet hur många motortimmar varje 
maskin har använts kan du dessutom enkelt identifiera vilka som kommer att hålla 
ytterligare en säsong. 

Skaffa ett praktiskt verktyg för att 
minska koldioxidutsläpp
Oavsett om du arbetar för en kommun eller en kommersiell entreprenör är 
det viktigt att minska koldioxidutsläppen. Med verktyget för att beräkna 
koldioxidavtryck får du den information du behöver för att vidta åtgärder – 
och för att rapportera dina framsteg till berörda parter.

Lägg mindre tid på att hantera  
din utrustning
Husqvarna Fleet Services™ håller ett öga på utrustningen åt dig. 
Veckorapporter och aviseringar meddelar dig om det är något som behöver 
åtgärdas, vilket spar tid. Och som du vet är tid pengar.

Få tips om hur du kan öka produktiviteten
För vissa företag är produktivitet ganska okomplicerat: Ju mer man använder 
utrustningen varje dag, desto mer får man gjort. Vissa har till exempel särskilda 
team som tillbringar hela dagen med en buskröjare eller skogsröjsåg i handen. 
Genom att granska varje maskins dagliga drifttid kan du identifiera störande 
tidstjuvar och få mer gjort. 

MOTORTIMMAR
Genomsnittligt antal motortimmar per dag för 
varje maskinfamilj under valt tidsintervall. 

BERÄKNING AV 
KOLDIOXIDAVTRYCK
Dina totala koldioxidutsläpp i kg och vilka typer 
av maskiner de kommer från.

MASKINER OCH LAGER
En överblick över hela din maskinpark.

MASKINANVÄNDNING
Hur många av dina maskiner du 
använder varje dag och hur mycket. 

Spara tid och pengar med  
förebyggande underhåll
Om du äger åkgräsklippare vet du förmodligen hur viktigt det är med förebyggande 
underhåll för att undvika kostsamma driftstopp och reparationer, och för att 
utrustningen ska hålla längre. Med Husqvarna Fleet Services™ kan du skapa en 
underhållsstrategi för varje maskingrupp. Du kan få påminnelser baserat på 
rekommenderade serviceintervall för alla typer av utrustning, vilket minimerar risken 
för haverier. 

HUSQVARNA FLEET SERVICES™32 33



HUSQVARNA CARE™ PRO

Mer information om Husqvarna 
Care™ PRO för just din  
marknad finns på  
www.husqvarna.se

ÅTERFÖRSÄLJARE AV HUSQVARNA

KUNSKAP OCH EXPERTIS
Husqvarna har ett världsomspännande återförsäljarnätverk och din lokala Husqvarna-
återförsäljare finns alltid till hands för att hjälpa dig med professionella produkter för just dina 
behov. Du får också råd om underhåll och hjälp med service. Om du inte redan har hittat din 
Husqvarna-återförsäljare kan du använda funktionen Hitta din återförsäljare på www.
husqvarna.se

ORIGINALDELAR FRÅN HUSQVARNA

ORIGINALDELAR FÖR GENUIN PRESTANDA
Med originaldelar från Husqvarna kan din Husqvarna-produkt behålla sin topprestanda under 
lång tid. De är skräddarsydda för att uppfylla samma krav som de fabriksmonterade delarna i 
originalprodukten. Regelbundet underhåll och service med originaldelar från Husqvarna som är 
perfekt anpassade till produkten är det bästa sättet att garantera kontinuerlig drifttid, lång 
livslängd och en säker och smidig Husqvarna-upplevelse.

MER ÄN  
ETT ENKELT 
PARTNERSKAP
När du köper en Husqvarna-produkt köper du in dig i ett komplett supportsystem av 

kvalitet och tillförlitlighet. En viktig del av upplevelsen är att du alltid kan känna dig 

trygg med att dina produkter tas om hand på bästa möjliga sätt och att rätt 

reservdelar och rätt komponenter används. 

 Med Husqvarna Care™ PRO erbjuder vi ett brett utbud av serviceerbjudanden och 

fördelaktiga finansieringsalternativ. Genom vårt återförsäljarnätverk får du även 

tillgång till expertkunskap och servicealternativ samt ett system för leverans av 

originaldelar från Husqvarna över natten när det är extra bråttom.

 Husqvarna Care™ PRO har tagits fram för att ge dig och ditt företag den drifttid och 

kostnadseffektivitet som krävs för en verkligt framgångsrik verksamhet. Vi bryr oss. 

Så att du slipper.
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	■ Fullständig kontroll över lagret
	■ Platsinformation för all utrustning
	■ Uppdaterad användningsstatistik
	■ Underlag för service/byte

ANSLUT ALL  
SORTS 

UTRUSTNING,  
ÄVEN MASKINER 

FRÅN ANDRA 
TILLVERKARE




