En mer avancerad modell med högre kapacitet. Den utför såväl klippning som laddning
automatiskt och passar för tomter på upp till 1800 m². När batteriet behöver laddas så går
klipparen på egen hand till laddstationen och laddar sig. När klipparen återigen är fulladdad så
återgår den till gräsmattan och fortsätter klippa. Eftersom denna modell klipper gräset så ofta
är klippresultatet utmärkt. Genom att använda de olika inställningarna på kontrollpanelen och
displayen, kan klipparen ställas in på att utföra ett förstklassigt jobb även på komplicerade
gräsmattor. Finns nu i olika färger, som tillbehör.

TILLFÖRLITLIG

En robotgräsklippare måste vara
100 % tillförlitlig. Husqvarna har
lagt 20 år på att utveckla och
finslipa sitt klipparkoncept för att
uppnå högsta möjliga nivå av
tillförlitlighet, kvalitet och
klippresultat, med så låg
ansträngningsnivå som möjligt.

UTMÄRKT
KLIPPRESULTAT

Tack vare att Husqvarna
Automower® har ett fritt
rörelsemönster blir gräsmattan
perfekt klippt och får ett vackert
mattliknande utseende. De
rakbladsvassa knivarna skär av
gräset försiktigt från alla håll, vilket
hjälper det att växa sig starkt.
Tillväxt av mossa förhindras också
effektivt.

LÅG LJUDNIVÅ

UNIKT KLIPPSYSTEM

Tack vare det unika klippsystemet
arbetar Automower® oerhört tyst
och diskret och precis när du vill
att den ska det.

Husqvarna Automower® klipper
lite men ofta, vilket ger en vacker
och frisk gräsmatta. Den är
utrustad med vassa,
rakbladsliknande knivar av hållbart
kolstål. Knivarna är monterade på
en robust knivdisk. Detta innebär
både effektiv drift och extremt låg
energiförbrukning.

Egenskaper
• Klipparen hittar själv till laddstationen

• Låg energiförbrukning

• PIN-kodslås

• Tål alla väder

• Inga emissioner

• Enkel inställning av klipphöjden

• Tjuvlarm

• Tar sig fram i tuff terräng

• Lägg in dina personliga inställningar via
kontrollpanelen

• Lyft- och vältsensorer

• Timer

• Guidekabel hjälper klipparen att hitta laddstationen

Tekniska data
Maximalt klippområde

1800 m² +/-20%

Laddsystem

Automatisk

Maximal lutning inom arbetsområdet

35 %

Färg

Grön

Instrumentpanel

19 knappar

Informationspanel

LCD display med inställningsmeny

Timer

Ja

Handtagstyp

Integrerad

Fälgar

Medium

Batterityp

NiMH

Ungefärlig laddningstid

45 min

Ungefärlig klipptid på en laddning
Maximal energi konsumtion

45 min
25 kWh per month at 1800 m²

Effektförbrukning vid klippning

30 W

Klippsystem

3st ledade skärande knivblad

Klipphöjd, min-max, cm

20 - 60 mm

Klippbredd, cm

22 cm

Ljudnivå

63 dB(A)

Alarm

Medium

PIN kod

Ja

Installationslås

Ja

Tidslås

Ja

Lyftsensor

Ja

Vältsensor

Ja

Slingkabel

250 m

Märlor

200 st

Extra knivar

9 st

Produkt storlek, LxBxH

71x55x30 cm

Vikt

9 kg

ARTIKLAR
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