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Jatkuva kehitystyö, innovaatiot ja hyvinvoivat, vihreät 
nurmikot ovat tehneet Husqvarnasta robottiruoholeikkureiden 
johtavan valmistajan. Automower®-leikkuri viettää tänä vuonna 
26-vuotisjuhlaansa. Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että jo yli 
miljoona omakotiasujaa kaikkialla maailmassa luottaa meihin 
nurmikoidensa hoitamisessa.

Hiljaisten, tehokkaiden ja itsenäisesti toimivien Automower®-
leikkureiden suunnittelussa on painotettu toimivuutta ja 
kestävyyttä – bonuksena on loistava leikkuujälki. Se hoitaa 
työnsä päivin öin, joka säällä – ja sinulle jää aikaa keskittyä 
johonkin tärkeämpään. Samalla voit nauttia kauniista ja 
täydellisesti leikatusta nurmikosta.

Husqvarna Automower® parantaa arkeasi ja on hankinta, jota 
et tule katumaan.

LUOTA  
JOHTAJAAN





4

TOIMII MYÖS SATEELLA
Husqvarna Automower® tekee loistavaa 

jälkeä säällä kuin säällä. Tärkeimmät 
osat on suojattu niin sateelta, pölyltä 

kuin ruohosilpultakin.

SELVIYTYY KAPEISSA 
PAIKOISSA

Husqvarna Automower® tunnistaa kapeat 
käytävät ja pystyy kulkemaan myös 

todella ahtaista väleistä.

KATTAA KAIKKI ALUEET
Hakukaapeli varmistaa, että 

Automower® pääsee myös kauimmaisille 
työskentelyalueille. Hakukaapeli myös 

auttaa leikkuria löytämään lyhimmän reitin 
takaisin latausasemalle. Energiaa säästyy, 

eikä nurmikolle jää näkyviä jälkiä.
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LATAUTUU AUTOMAATTISESTI
Automower® löytää takaisin 

latausasemalle itsenäisesti. Se lataa 
akkujaan noin 60¬minuuttia ja jatkaa 

sitten leikkaamista, eikä sinun tarvitse 
tehdä mitään.

HILJAINEN KÄYTTÖ
Yllätyt, kun huomaat, miten nopeasti 

Husqvarna Automower® -leikkurin 
unohtaa. Tuskin huomaat, kun se pyörii 
pihallasi leikaten ruohoa tehokkaasti ja 

lähes äänettömästi. 

SELVIYTYY JYRKISTÄKIN 
RINTEISTÄ

Optimoidun muotoilun ja älykkään toiminnan 
ansiosta Husqvarna Automower® 435X AWD 

selviää rinteistä, joiden kaltevuus voi olla 
jopa 70¬prosenttia (35¬astetta). Useimmat 

muista malleistamme selviävät noin 
45¬prosenttia kaltevassa maastossa.

Husqvarna Automower® -leikkurin ansiosta saat tunneittain vapaa-aikaa joka 
vuosi. Ruohon leikkaamisen sijaan sinulle jää enemmän aikaa olla perheesi 
ja ystäviesi kanssa sekä itsellesi mieluisten asioiden parissa. Koko ajan voit 
olla rauhallisin mielin tietäen, että robottiruohonleikkuri pitää nurmikkosi aina 
täydellisessä kunnossa. Hiljaisesti ja vaivattomasti, satoi tai paistoi.

Jokainen puutarha on ainutlaatuinen, myös omasi. Laajan Automower®-
valikoiman erilaiset mallit kattavat kaiken pienistä kaupunkipuutarhoista 
haastaviin, jopa 5 000 m²:n suuruisiin alueisiin. Husqvarna Automower® 
soveltuu loistavasti myös monimuotoisille nurmikoille, joilla voi olla syrjäisiä 
alueita, epätasaista maastoa, jyrkkiä rinteitä ja kapeita väyliä.

Suuret pyörät, matala painopiste ja optimaalinen tasapaino mahdollistavat 
toiminnan jyrkissä rinteissä ja epätasaisessa maastossa. Erittäin haastaviin 
puutarhoihin soveltuva nelivetoinen Automower® selviää kaltevuudeltaan 
jopa 70 prosentin rinteistä.

ROBOTTIRUO-
HONLEIKKURIT 
JOKAISEEN PUU-
TARHAAN
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FIKSU VALINTA

GPS-AVUSTEINEN NAVIGOINTI
Leikkurin GPS-järjestelmä 

luo puutarhasta kartan raja- 
ja hakukaapelien sijainnin mukaan. 

Husqvarna Automower® muistaa 
puutarhasta jo leikkaamansa alueet ja 
säätää liikeratansa sen mukaan. Näin 

taataan optimaalinen aluekattavuus ja 
erinomainen leikkuutulos.

SÄÄAJASTIN
Leikkuuaika voidaan säätää siten, että 
Automower® leikkaa enemmän ruohon 

kasvun ollessa voimakasta ja vähemmän 
aurinkoisella ja kuivalla säällä.

SPIRAALILEIKKAUS
Kun Automower® siirtyy alueelle, jolla 
ruoho on keskimääräistä pidempää, 

se alkaa leikata järjestelmällisen 
spiraalikuvion mukaan. Tämä tasoittaa 

nurmikon pituuserot. 

ESTEIDEN ETÄTUNNISTUS
Automower® 450X ja 435X AWD 

havaitsevat leikkuureitillä olevat esteet 
ultraäänitekniikan avulla. Leikkuri 

hidastaa ja törmää varovasti esteeseen, 
kääntyy ja jatkaa työtään. 

AUTOMAATTINEN  
KÄYTÄVÄHALLINTA

Automower®-leikkurit voivat kulkea jopa 
vain 60 cm kapeita väyliä. Automaattinen 

käytävähallinta helpottaa myös asennusta, 
ja nurmikkoon ei jää uria.

Kaikki Automower®-leikkurin ominaisuudet on huolellisesti suunniteltu 
mahdollisimman älykkäiksi ja käyttäjäystävällisiksi. Husqvarnan 
perinnön mukaisesti Automower® hyödyntää uusinta teknologiaa ja 
tarjoaa ruotsalaisen kehitystyön laadukkaan luotettavuuden.

GPS-avusteinen navigointi ja integroidut sensorit auttavat säätämään 
sen toimintaa esimerkiksi ruohon kasvun, sääolosuhteiden ja alueiden 
hankaluuden mukaan. Puutarhasi monimuotoisuudesta riippumatta 
koko nurmikkosi näyttää aina terveeltä ja hyvin hoidetulta.
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SISÄLTÄÄ  
10 VUODEN  

MAKSUTTOMAN  
LIITTYMÄN*

OMIAAN ÄLYKOTIIN
Automower® Connectin ansiosta robottiruohonleikkuri 
on valmis liitettäväksi osaksi älykotia. Sitä voi 
ääniohjata Amazon Alexan tai Google¬Homen kautta 
ja käyttää IFTTT-sovelmissa. Ehkä haluat sen 
pysähtyvän, kun lapset tulevat koulusta, tai 
synkronoida sen sään kanssa?

LISÄÄ VAIN VESI
Suhteesi puutarhanhoitoon paranee entisestään, 
kun yhdistät Automower®-leikkurin tehokkaaseen 
Gardena smart system -järjestelmään. Automower® 
leikkaa nurmikon täydellisesti samalla kun maaperän 
kosteuden, ulkolämpötilan sekä valon voimakkuuden 
tunnistava Gardena smart system -järjestelmä huolehtii 
oikea-aikaisesta ja -määräisestä kastelusta. Nurmikko on 
kauniin vihreä ja hyvinvoiva. Gardena smart system toimii 
kaikkien Automower® Connect -sovelluksella varustettujen 
koneiden kanssa.

AUTOMOWER® CONNECT 
GPS-seurannan ja täydellisen liitettävyyden ansiosta voit 
seurata Automower®-leikkuria ja päivittää sen asetukset 
missä tahansa. Automower® Connect on vakiona 
kaikissa X-sarjan malleissa. Niihin malleihin, joissa on 
Connect@Home (Bluetooth®-yhteys), Automower® Connect 
-sovelluksen saa lisävarusteena.

*  Leikkurin käyttöiän kattava Automower® Connect -palvelu on voimassa 
vain, jos käyttöalueella on kolmannen osapuolen 2G-/3G-datayhteyksien 
toimittaja.



HELPPO ASENNUS
Husqvarna Automower® -leikkurin työalue ja alueet, joita sen 
halutaan välttävän, rajataan rajakaapelilla. Kaapeli on helppo 
asentaa halutun alueen ympärille. 

Lisätietoja on osoitteessa husqvarna.fi.

NAVIGOINTI
• Raja- ja hakukaapelit asennetaan maan pinnalle tai 

kaivetaan muutaman senttimetrin syvyyteen lähelle 
maanpintaa. Nurmikon päälle asennettu kaapeli peittyy 
ruohon alle muutamassa viikossa.

• Leikkuri pysyttelee rajakaapelilla rajatun työalueen 
sisäpuolella.

• Latausasema lähettää signaalin kaapelille, joka ohjaa 
leikkurin leikattaville alueille ja latausaseman luo.

TOIMINTAPERIAATE

EPÄSÄÄNNÖLLINEN LIIKERATA
• Erityistä ohjelmointia ei tarvita.

• Selviytyy erilaisilla alueilla, myös monimuotoisella 
pihalla tai nurmikolla, jolla on puita, kukkapenkkejä 
tai käytäviä.

• Kun ruoho leikataan eri suunnista, nurmikosta tulee 
pian tasainen ja tuuhea ruohomatto.

HAKUKAAPELI

RAJAKAAPELI
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NURMIKON KALTEVUUDEN  
LASKEMINEN
Aseta vatupassi maahan ja pidä sitä vaakasuorassa. 
Mittaa etäisyys maahan vatupassin siitä päästä, joka ei ole 
maata vasten. Jaa kyseinen etäisyys vatupassin pituudella. 
Tuloksena on rinteen kaltevuusprosentti. Esimerkki: Jos 
etäisyys on 10 cm ja vatupassin pituus 50 cm, kaltevuus 
on 20 %.

x/y =  
kaltevuus-%

TÖRMÄYS- JA NOSTOTUNNISTIMET
Törmäys- ja nostosensorit parantavat turvallisuutta. Kun 
robottileikkuri törmää esteeseen, se peruuttaa, kääntyy ja 
vaihtaa suuntaa. Jos leikkuri nostetaan, se ja leikkuuterät 
pysähtyvät välittömästi.

MARKKINOIDEN PARAS LEIKKUUTULOS
Husqvarna Automower® -leikkurin mattoveitsimäiset terät 
leikkaavat jokaisen ruohonkorren tarkasti. Tuloksena on 
hyvinvoiva ja vihreä nurmimatto, jollaista ei tavanomaisilla 
terillä saa. Ruohosilppu on niin pientä, että se maatuu 
nurmikon luonnolliseksi ravinteeksi pitäen sen hyvinvoivana, 
vihreänä ja sammalettomana.

TEHOKAS LEIKKUUTEKNIIKKA
• Kolme hienoa, mattoveitsimäisen terävää terää leikkaavat 

ruohonkorret tarkasti.

• Kolme vapaasti liikkuvaa, nivellettyä terää on kiinnitetty 
terälautaseen, ja niiden vaihtaminen on helppoa.

• Terälautanen myös suojaa teriä minimoiden vahingot, jos 
terät osuvat koviin esineisiin, kuten kiviin tai oksiin.

• Ruohosilppu on niin hienoa ja pientä, ettei sitä 
tarvitse kerätä.

LEIKKUUJAKSO
• Tavoitteena on pitää ruoho lyhyenä.

• Husqvarna Automower® löytää 
latausaseman automaattisesti.

• Latautuu noin 60 minuutissa.

• Jatkaa leikkaamista päivästä toiseen, 
säällä kuin säällä (ainoa poikkeus 
on lumi). 

LATAAMINEN
Kun on aika ladata akut, leikkuri löytää 
latausasemalle jollakin seuraavista tavoista:

• Havaitsemalla latausaseman antennista 
välittyvän signaalin 

• Seuraamalla hakukaapelia takaisin 
latausaseman luo

• Seuraamalla rajakaapelia, kunnes se on 
taas kotisignaalin ulottuvilla.

9



10

AUTOMOWER® 415X
Se leikkaa jopa 1 500 m²:n kokoiset monimuotoiset nurmikot, tekee tarkkaa ja järjestelmällistä työtä 
kapeilla käytävillä ja selviytyy helposti rinteissä, joiden kaltevuus on 40 %.  

 1 500 m²   40 %  Automower® Connect 2 399¬€

AUTOMOWER® 405X
Se leikkaa jopa 600 m²:n kokoiset monimuotoiset nurmikot, tekee tarkkaa ja järjestelmällistä 
työtä kapeilla käytävillä ja selviytyy helposti rinteissä, joiden kaltevuus on 40 %.  

 600 m²   40 %  Automower® Connect 1 899¬€

AUTOMOWER® 450X
Markkinoiden edistyksellisin ja parhaiten varusteltu kaksivetoinen malli. Enintään 5¬000¬m²:n 
suuruisten alueiden hoitamiseen suunniteltu leikkuri selviytyy haastavista, monimuotoisista ja 
erillisistä nurmialueista, joissa voi olla paljon käytäviä ja jyrkkiä rinteitä.

 5 000 m²   45 %  Automower® Connect 4 399¬€

AUTOMOWER® 430X
Premium-malli on täydellinen valinta myös erittäin monimuotoisille ja enintään 3¬200¬m²:n kokoisille 
alueille, joilla voi olla erillisiä nurmialueita, kapeita käytäviä, puita, pensaita ja jyrkkiä rinteitä.

 3 200 m²   45 %  Automower® Connect 3 199¬€

AUTOMOWER® 315X
Edistyksellisin 300-sarjalainen. Leikkaa jopa 1¬600¬m²:n kokoiset vaativat nurmikot ja pystyy 
kulkemaan kapeita väyliä sekä leikkaamaan hankalassakin maastossa ja rinteissä, joiden 
kaltevuus on korkeintaan 40¬prosenttia.

 1 600 m²   40 %  Automower® Connect 2 399¬€

AUTOMOWER® 435X AWD
Maailman ensimmäinen nelivetoinen Husqvarna™ Automower® AWD helpottaa vaativienkin, jopa 
3 500 m²:n kokoisten nurmikoiden leikkaamista. Se selviää jopa 70 prosenttia (35 astetta) 
kaltevassa maastossa tehden erinomaista jälkeä.

 3 500 m²   70 %  Automower® Connect 4 999¬€

UUTUUS

UUTUUS

AUTOMOWER® X -SARJA
Husqvarnan X-sarja on robottileikkureidemme edistyksellisin mallisto, joka 
tarjoaa uusimman teknologian tuoman helppouden sitä arvostaville. X-sarjan 
robottiruohonleikkureiden ominaisuuksia ovat Automower® Connect, GPS-seuranta 
varkaustapauksissa, GPS-avusteinen navigointi, LED-ajovalot, kuminen etupuskuri 
ja X-sarjalle ominainen muotoilu.

MOBIILIVERKKO

AUTOMOWER®  
CONNECT

Kaikissa Automower X-sarjan malleissa 
on Automower® Connect, joka 

mahdollistaa leikkurin integroimisen 
älykotiin. GPS-seuranta ja sovellus 

auttavat hallitsemaan leikkuria 
kaikkialta maailmasta.

Leikkurin suurin työalue

Enimmäiskaltevuus
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AUTOMOWER® 305
Täydellinen valinta pienemmille ja myös monimuotoisille alueille. Kompakti ja helppokäyttöinen 
robottileikkuri on varustettu uusimmalla tekniikalla.

 600 m²   40 %  Automower® Connect@Home 1 199¬€

AUTOMOWER®
Automower®-robottileikkureissa on erinomainen leikkuuteho, hiljainen käyntiääni 
ja monia hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Laajassa valikoimassamme on sopiva 
malli jokaisen nurmikon ja käyttäjän erilaisiin vaatimuksiin – pienistä suuriin 
nurmialueisiin ja monimuotoisista yksinkertaisiin. Ne voidaan ohjelmoida helposti 
intuitiivisen ja käyttäjäystävällisen näytön kautta.

AUTOMOWER® 105
Kompakti kolmipyöräinen robottileikkuri tehokkaaseen pienten, tasaisten ja avointen alueiden 
leikkaamiseen. Helppokäyttöiseen robottileikkuriin voi määrittää omia asetuksia. (Ei Bluetooth®-
yhteyttä.)

 600 m²   25 %  Ei liitettävyyttä 899 €

AUTOMOWER® 440
Vahva ja luotettava suurten nurmikoiden robottiruohonleikkuri. Se liikkuu sujuvasti haastavilla 
alueilla ja kapeilla väylillä ja selviää myös epätasaisessa maastossa ja jyrkissä rinteissä.

 4 000 m²   45 %  Automower® Connect@Home 3 299¬€

AUTOMOWER® 310
Vahva pienten ja keskikokoisten nurmikoiden robottileikkuri. Selviää hyvin tavanomaisessa 
rinnekaltevuudessa.

 1 000 m²   40 %  Automower® Connect@Home 1 549¬€

AUTOMOWER® 420
Hyvin varusteltu robottiruohonleikkuri haastavien nurmikoiden tehokkaaseen leikkaamiseen. 
Soveltuu suurille alueille ja myös jyrkkärinteiseen maastoon.

 2 200 m²   45 %  Automower® Connect@Home 2 499¬€

AUTOMOWER® 315
Luotettava robottileikkuri keskikokoisille pihoille, joilla voi olla istutuksia, kapeita väyliä ja muita 
haasteita. Selviää hyvin tavanomaisessa rinnekaltevuudessa.

 1 600 m²   40 %  Automower® Connect@Home 1 799¬€

AUTOMOWER®  
CONNECT@HOME

Muissa kuin X-sarjan Automower®-
leikkureissa – lukuun ottamatta pienintä 

105-mallia – on Connect@Home 
(Bluetooth®). Se mahdollistaa 

leikkurin ohjaamisen älypuhelimella 
(Bluetoothin ollessa päällä) 30¬metrin 
alueella. Automower® Connect -sarja 
mahdollistaa täyden liitettävyyden – 

lisätietoja on sivulla 16.

Leikkurin suurin työalue

Enimmäiskaltevuus



* Mitattu melutaso määritetty ISO 11094 -standardin mukaisesti. Keskimääräinen havaittu  
äänenvoimakkuus saattaa sisältää tilannekohtaista vaihtelua noin 1–2 dB (A): n verran.

� Vakio � LisävarusteAUTOMOWER®-VALIKOIMAN YLEISKATSAUS
AUTOMOWER®-VALIKOIMA AUTOMOWER® X -SARJA

MALLI 105 305 310 315 420 440 315X 405X 415X 430X 450X 435X AWD

U
PE

A
 N

U
RM

IK
KO

Aluekapasiteetti 600 m² 600 m² 1,000 m² 1,500 m² 2,200 m² 4,000 m² 1,600 m² 600 m² 1,500 m² 3,200 m² 5,000 m² 3,500 m²

Maaston enimmäiskaltevuus 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Hakutavat 1 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 4

Hakukaapeli 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2

Etäkäynnistyspisteet ×2 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×5

Sähkötoiminen 
leikkuukorkeuden säätö � � � � � � �

Pakkassuoja � � �

Ä
LY

K
Ä

S

Automaattinen käytävähallinta � � � � � � � � � � �

Automower® Access �

Automower® Connect
ja GPS-seuranta � � � � � � � � � � �

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

F O T A (Firmware Over The Air) � � �

GPS-avusteinen navigointi � � � � � �

Yhdistettävissä Gardena smart 
system -järjestelmään � � � � � � � � � � �

Profiilit (asetusmuisti) � � � � � � �

Rinnehallinta � � � � � � � � � �

Älykodin integrointi � � � � � � � � � � �

Spiraalileikkaus � � � � � � � � � �

Pisteleikkaus � � � � � � � � �

Järjestelmällinen käytävien 
leikkaaminen � � �

Sääajastin � � � � � � � � � �

TU
RV

A
LL

IN
EN

Suojalevyn tasapainon hallinta � � � � � � � � � � �

LED-ajovalot � � � � � �

Esteiden etätunnistus � �

Kumipuskuri � � � � � �

Nivelletyt leikkuuterät � � � � � � � � � � � �

Varashälytin � � � � � � � � � � �

LU
OT

ET
TA

VA Taustavalaistu näyttö/
näppäimistö � � �

Helppo puhdistaa � � �

Suuri näyttö � � � � � � � � � �

EK
O-

 
Ä

LY
K

Ä
S ECO-tila � � � � � � � � � � �

Suojalevy � � � � � � � � � � � �

Ultra-silent: erittäin 
hiljainen käyttö � � � � �

AUTOMOWER®-VALIKOIMA AUTOMOWER® X -SARJA

MALLI 105 305 310 315 420 440 315X 405X 415X 430X 450X 435X AWD

TE
KN

IS
ET

 T
IE

DO
T

Tyypillinen latausaika 50 min 60 min 60 min 60 min 50 min 60 min 60 min 60 min 60 min 50 min 60 min 30 min

Tyypillinen leikkuuaika akun 
ollessa täyteen ladattu 65 min 70 min 70 min 70 min 75 min 290 min 70 min 50 min 50 min 145 min 270 min 100 min

Melutaso, dB(A), taattu * 65 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A) 61 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A) 61 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A)

Vähimmäiskäytäväleveys 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Enimmäiskaltevuus leikattavalla 
alueella 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Enimmäiskaltevuus rajakaapelin 
vieressä 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %

Hälytys/PIN-koodi/GPS-seuranta � / � / - � / � / - � / � / - � / � / – � / � / - � / � / - � / � / � � / � / � � / � / � � / � / � � / � / � � / � / �

Leikattava alue tunnissa 43 m² 55 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m² 68 m² 55 m² 68 m² 133 m² 208 m² 146 m²

Leikkuuleveys/-korkeus 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 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 3–7 cm

Akun tyyppi Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Keskimääräinen virrankulutus 
maksimikäytössä

5 kWh 
/kk

5 kWh 
/kk

8 kWh 
/kk

10 kWh 
/kk

17 kWh 
/kk

20 kWh 
/kk

10 kWh 
/kk

5 kWh 
/kk

10 kWh 
/kk

20 kWh 
/kk

23 kWh 
/kk

24 kWh 
/kk

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

Mukana toimitettavat lisäterät 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl
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NELIPYÖRÄVETO
Nelipyörävetoisen leikkurin 
vaikuttava rinnehallinta mahdollistaa 
jyrkkien rinteiden leikkaamisen 
myös alueilla, joilla on lähes 
mahdotonta käyttää ruohoraivuria tai 
ilmatyynyleikkuria.

KAKSI LEIKKUUSUUNTAA
Ohuissa terissä on kaksi särmää, 
ja terämoottori pyörii molempiin 
suuntiin, mikä pidentää terien 
käyttöikää.

PAKKASSUOJA
Estää leikkurin toiminnan 
(ja vaurioitumisen) huurteisella 
nurmikolla.

HAKUTAVAT 
On olemassa useita tapoja, joilla 
leikkuri löytää tiensä takaisin 
latausasemalle nopeasti ja 
tehokkaasti:
• signaali latausaseman antennista 

(kantama 0–7 metriä)
• hakukaapelin seuraaminen  

(1–3 kpl mallin mukaan)

• rajakaapelin seuraaminen

HAKUKAAPELI
Ainutlaatuinen hakukaapeli 
mahdollistaa suoran ja turvallisen 
paluureitin. Jotkin mallimme voivat 
palata latausasemalle myös 
seuraamalla rajakaapelia.

ETÄKÄYNNISTYSPISTEET 
Pisteiden ansiosta Automower® 
voi aloittaa leikkaamisen muualta 
kuin latausasemalta. Toiminnon 
avulla voidaan varmistaa tasainen 
leikkuutulos nurmikoilla, joilla kapeat 
käytävät erottavat alueet toisistaan.

MAASTON ENIMMÄISKALTEVUUS
Automower® selviytyy rinteistä, 
joiden kaltevuus voi olla jopa 70 % 
(35°). Lisävarusteena saatava 
maastosarja parantaa suorituskykyä 
joissakin olosuhteissa. Sisäinen 
rinnekompensointi takaa täydellisen 
leikkuutuloksen, joka on tasainen 
myös kumpuilevassa tai muuten 
haastavassa maastossa.

SÄHKÖTOIMINEN 
LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖ
Helppo leikkuukorkeuden säätö 
yhdellä näppäimellä, Automower® 
Access -ohjainpyörää kääntämällä 
tai Automower® Connect 
-sovelluksen kautta.

KOTELON ALLA YLI  
25 VUOTTA  
INNOVOINTIA  
JA KEHITYSTYÖTÄ
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AUTOMOWER® ACCESS
435X AWD -leikkurissa on moderni, 
yksinkertainen käyttöliittymä ja 
erittäin tarkka, helppokäyttöinen 
näyttö. Muissa malleissa on 
intuitiivinen graafinen valikkorakenne.

AUTOMOWER® CONNECT  
JA GPS-SEURANTA
Automower® Connect -sovelluksella 
voit hallita leikkuria mistä 
tahansa GPS-seurannan ja 
matkapuhelinverkkoyhteyden avulla. 
Voit käynnistää ja pysäyttää leikkurin 
sekä jäljittää sen, jos se on pysähtynyt 
tai sitä on siirretty.

AUTOMOWER® CONNECT@HOME 
Automower® Connect@Home 
-sovelluksen avulla leikkuria voi hallita 
helposti älypuhelimella. Bluetooth-
yhteys mahdollistaa leikkurin ja sen 
asetusten hallinnan sekä ilmoitusten 
vastaanottamisen jopa 30¬metrin 
säteellä.

AVOIN API
Kaikki leikkurin data on käytettävissä, 
jos haluat tehdä oman ohjelmoinnin.

GPS-AVUSTEINEN NAVIGOINTI
Leikkurin GPS-järjestelmä 
luo puutarhasta kartan raja- 
ja hakukaapelien sijainnin mukaan. 
Automower® muistaa puutarhasta 
jo leikkaamansa alueet ja säätää 
liikeratansa sen mukaan. Näin taataan 
alueen optimaalinen leikkaaminen 
joka paikasta ja erinomainen 
leikkuutulos.

YHDISTETTÄVISSÄ  
GARDENA SMART SYSTEM 
-JÄRJESTELMÄÄN
Automower® Connect -sovelluksen 
kautta robottiruohonleikkurin voi 
yhdistää Gardena smart system 
-järjestelmään, jolloin niin ruohon 
leikkaaminen kuin kastelukin toimivat 
yhteistyössä.

PROFIILIT (ASETUSMUISTI)
Leikkurin muistiin voi tallentaa 
asetusryhmiä. Toiminnosta on hyötyä, 
jos leikkuria käytetään useammassa 
eri kohteessa.

RINNEHALLINTA
Älykäs toiminta jyrkissä rinteissä 
parantaa pitoa ja kuluttaa nurmikkoa 
vähemmän.

AUTOMAATTINEN KÄYTÄVÄHALLINTA
Automower®-leikkurit voivat kulkea 
kapeita, jopa vain 60¬cm:n käytäviä. 
Automaattisen käytävähallinnan 
ansiosta myös asennus on helpompaa, 
eikä nurmikkoon jää uria.

JÄRJESTELMÄLLINEN KÄYTÄVIEN 
LEIKKAAMINEN
Erinomaisen leikkuutuloksen 
varmistamiseksi robottiruohonleikkuri 
voidaan määrittää vaihtamaan 
automaattisesti leikkauskuviota 
satunnaisesta järjestelmälliseen tilaan 
kapeilla käytävillä.

ÄLYKODIN INTEGROINTI
Automower® Connect -sovelluksen 
avulla robottiruohonleikkurin voi täysin 
integroida älykkääseen kotiin. Voit 
esimerkiksi hallita sitä ääniohjauksella 
Alexan ja Google Homen kautta tai 
käyttää sitä IFTT-rutiineissa.

SPIRAALILEIKKAUS 
Kun Automower® siirtyy alueelle, jolla 
ruoho on keskimääräistä pidempää, 
se alkaa leikata järjestelmällisen 
spiraalikuvion mukaan. Tämä tasoittaa 
nurmikon pituuserot.

PISTELEIKKAUS
Aloittaa spiraalileikkaamisen 
välittömästi. Toiminnosta on hyötyä, 
jos haluat Husqvarna Automower® 
-leikkurin keskittyvän pienen alueen 
leikkaamiseen.

ÄÄNIOHJAUS
Kaikkien Automower® Connect 
-yhteensopivien mallien kanssa voi 
käyttää Amazon Alexa- ja Google 
Home -sovelluksia. Riittää, että annat 
äänikomennon älykaiuttimeesi, 
ja Automower® ryhtyy toimeen. 
Voit antaa leikkurille yleisimmät 
komennot, kuten käynnistys-, 
pysäytys- ja pysäköintikomennot ja 
hakea tilapäivitykset pyytämällä niitä 
älykaiuttimelta.

SÄÄAJASTIN
Sääajastimen avulla leikkuuaika 
voidaan säätää siten, että Automower® 
leikkaa useammin ruohon kasvun 
ollessa voimakasta ja harvemmin 
aurinkoisella ja kuivalla säällä.
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SUOJALEVYN TASAPAINON HALLINTA
Havaitsee automaattisesti puuttuvista, 
kahdesti kiinnitetyistä tai vääntyneistä 
teristä johtuvat leikkuujärjestelmän 
epätasapainot.

LED-AJOVALOT
Tehokkaiden LED-valojen ansiosta 
näet leikkurin työskentelevän 
pimeässä. Jos koneeseen tulee 
toimintahäiriö, valot alkavat vilkkua.

ESTEIDEN ETÄTUNNISTUS 
Automower® hidastaa heti, kun se 
havaitsee lähistöllä jonkin kohteen. 
Tämä pehmentää törmäystä.

KUMIPUSKURI 
Suojaa runkoa törmäyksissä.

NIVELLETYT LEIKKUUTERÄT
Nivelletyt, terävät terät leikkaavat 
ruohon sitä repimättä. Ne vähentävät 
myös melua ja energiankulutusta. 

Jos terät osuvat koviin esineisiin, 
ne kääntyvät takaisin suojalevyn alle 
särkymisen estämiseksi.

VARASHÄLYTIN
Husqvarna Automower® -leikkurissa 
on hälytin, minkä ansiosta sitä ei 
voi käyttää ilman henkilökohtaista 
PIN-koodia. Automower® Connect 
-sovelluksen avulla voit myös saada 
hälytyksiä ja jäljittää leikkurin 
sijainnin, jos se varastetaan.

TÄYSKUMISET RENKAAT 
Renkaat kestävät hyvin kulumista 
ja vaimentavat melutasoa kovilla 
alustoilla.

TAUSTAVALAISTU NÄYTTÖ/
NÄPPÄIMISTÖ
Helpottaa Automower®-leikkurin 
käyttöä hämärässä.

TEHTY KESTÄMÄÄN 
Laadukkaat, hiiliharjattomat 
moottorit, ruostumattomat laakerit 
ja kumitiivisteet varmistavat 
pitkäkestoisen toimivuuden.

HELPPO PUHDISTAA
Ulkopinnat on helppo puhdistaa 
vesiletkulla.

SUURI NÄYTTÖ
Helpottaa käyttöä.

ECO-TILA
ECO-tilan ollessa käytössä raja- 
ja hakukaapeleiden hakusignaali 
katkeaa automaattisesti, kun leikkuri 
palaa latausasemalle tai jos ajastimen 
asetukset estävät leikkaamisen.

SUOJALEVY
Pienentää energiankulutusta, suojaa 
terälevyä ja auttaa pitämään terät 
puhtaina.

ULTRA-SILENT: ERITTÄIN HILJAINEN 
KÄYTTÖ 
Innovatiivinen moottorin muotoilu 
vaimentaa tehokkaasti pyörien 
vetojärjestelmän aiheuttamaa ääntä.

Huomautus: Kaikissa Husqvarna Automower® -malleissa ei ole saatavana kaikkia edellä kuvattuja ominaisuuksia.  
Eri mallien tekniset tiedot esitellään sivulla 12.
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LISÄVARUSTEET
Husqvarna Automower® -leikkuriin on saatavana laaja valikoima 
käyttömukavuutta parantavia lisävarusteita ja tarvikkeita, joiden 
ansiosta leikkuri toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Automower® Connect 586 66 23-05, malleihin 305, 310, 315, 420 ja 440 299 €

Gardena smart system -järjestelmä alk. 299,90¬€

GARDENA-
KASTELUNOHJAUSJÄRJESTELMÄ 
Gardena smart system -järjestelmä mittaa 
maaperän kosteuden, ulkolämpötilan ja 
valon voimakkuuden automaattisesti ja 
hoitaa nurmikon kastelun tämän mukaisesti. 
Nurmikko on aina vihreä ja hyvinvoiva.

KATSO VIDEO  
TURVATERISTÄ  
OSOITTEESSA  

HUSQVARNA.FI

Käytä vain alkuperäisiä Husqvarna-teriä. 
Itsenäisen Intertekin testaama ja 
hyväksymä konedirektiivin turvallisuus-, 
toiminta- ja melutasovaatimusten mukaan.6 kpl, Swing-terä, 595 08 44-01 24,90¬€

ERITTÄIN KESTÄVÄT 
HUSQVARNA AUTOMOWER® 
-TERÄT
Erittäin kestävien Husqvarna Automower® 
-terien käyttöikä on kaksi kertaa 
perinteisiä teriä pidempi uuden rakenteen 
vuoksi. Rakenne mahdollistaa kovemmat 
ja terävämmät särmät turvallisuudesta 
tinkimättä. Leikkaavat särmät ovat kaikilla 
neljällä sivulla.

MAASTOSARJA
Takaa erinomaisen pidon epätasaisessa 
ja mäkisessä maastossa.

305 /405X / 415X, 597 70 54-01 79,90¬€

310/315/315X, 587 23 53-01 84,90¬€

420/430X/440/450X, 581 88 97-02 89,90¬€

AUTOMOWER® CONNECT -SARJA
Automower®-leikkuria voi hallita ja sen asetuksia säätää 
mistäpäin maailmaa tahansa Automower® Connect 
-sovelluksella. Sovelluksen GPS-seuranta auttaa jäljittämään 
leikkurin, jos se viedään ilman lupaa. Automower® Connect 
on vakiona Automower® 315X, 405X, 415X, 430X, 450X ja 
435X AWD -malleissa. Saatavana lisävarusteena Automower®-
malleihin 305, 310, 315, 420 ja 440.
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ASENNUSSARJAT
L (suuri): Enintään 5¬000¬m²:n 
avoimille alueille tai monimuotoisille, 
enintään 2¬500¬m²:n nurmikoille. 
M (keskikoko): Enintään 2¬000¬m²:n 
avoimille alueille tai monimuotoisille, 
enintään 1¬000¬m²:n nurmikoille. 
S (pieni): Enintään 800¬m²:n avoimille 
alueille tai monimuotoisille, enintään 
400¬m²:n nurmikoille.

L: 400¬m kaapelia / 600¬sinkilää /  
5¬jatkoliitintä / 5¬liitintä

967 97 23-01, musta 249¬€

 
M: 250¬m kaapelia / 400¬sinkilää /  
5¬jatkoliitintä / 5¬liitintä

967 97 22-01, musta 159,90¬€

 
S: 150¬m kaapelia / 300¬sinkilää /  
3¬jatkoliitintä / 5¬liitintä

967 97 21-01, musta 99,90¬€

PYÖRÄHARJASARJA
Pyöräharjat pitävät vetävät pyörät 
puhtaina ja parantavat niiden pitoa.

305 / 405X / 415X, 597 70 46-01 39,90¬€

310/315/315X, 587 23 57-01 27,90¬€

420/430X/440/450X, 581 90 31-02 39,90¬€

435X AWD, 505 13 28-03 14,90¬€

KORJAUSSARJA
Kätevä sarja rajakaapelin 
korjaamiseen tai pienten säätöjen 
tekemiseen työalueella.

597 53 95-01 14,90¬€

PUHDISTUS- JA 
HUOLTOSARJA
Varusteet leikkurin kevyeen 
puhdistamiseen ja huoltamiseen 
leikkuukauden aikana.

590 85 51-01 34,90¬€

VAKIORAJAKAAPELI
Husqvarnan alkuperäinen kaapeli 
leikkuualueen määrittämiseen ja 
leikkurin ohjauksen varmistamiseen. 
Yhteensopiva useimpien sovellusten 
kanssa ja helppo asentaa.

50¬m, musta, 597 23 78-02 34,90¬€

150 m, musta, 597 23 78-01 89,90¬€

SUOJAKATOS 
Katos suojaa latausasemaa 
ja robottiruohonleikkuria 
auringonpaisteelta ja sateelta.

305 / 310 / 315 / 315X / 405X / 415X, 
587 23 61-01 199¬€

420/430X/440/450X, 585 01 94-01 199¬€

435X 597 63 53-01 199¬€

SEINÄTELINE
Leikkuri ja latausasema on helppo 
säilyttää seinätelineessä talvikaudella 
tai kun ne eivät ole käytössä.

305 / 405X / 415X, 597 70 36-01 59,90¬€

310/315/315X, 587 22 40-01 59,90¬€

420/430X/440/450X, 585 01 97-02 59,90 €

RAJAKAAPELI  
VAATIVAAN KÄYTTÖÖN
Ensiluokkaisessa kaapelissa on 
100-prosenttinen kupariydin 
ja eristetty pinta: kestävään ja 
luotettavaan käyttöön suurille ja 
monimuotoisille alueille.

500 m, 522 91 41-02 349¬€

VAIHDETTAVA VÄRIKUORI
Yksilöllisyyttä värikuoren avulla. 
Saatavana valkoisena ja Husqvarna-
oranssina malleihin 305, 310, 315, 315X, 
405X, 415X, 430X, 450X ja 435X AWD. TILAPÄINEN AITA

Vankkarakenteisten teräskaarten 
avulla on helppo rajata tietty 
nurmikkoalue tilapäisesti 
robottileikkurin leikkuualueen 
ulkopuolelle. 12 aitaelementtiä.

597 98 70-01 39,90¬€

Valkoinen, 305, 597 70 31-01 44,90¬€

Valkoinen, 310/315, 587 23 58-02 44,90¬€

Valkoinen, 315X, 590 87 69-02 44,90¬€

Valkoinen, 405X / 415X, 529 46 13-01 79,90¬€

Valkoinen, 430X, 590 87 70-02 79,90¬€

Valkoinen, 450X, 588 79 91-02 79,90¬€

Valkoinen, 435X AWD, 596 30 00-02 99,90¬€

Oranssi, 305, 597 70 31-02 44,90 €

Oranssi, 310/315, 587 23 58-03 44,90¬€

Oranssi, 315X, 590 87 69-03 44,90¬€ 

Oranssi, 405X / 415X, 529 46 13-02 79,90¬€

Oranssi, 430X, 590 87 70-03 79,90¬€

Oranssi, 450X, 588 79 91-03 79,90¬€

Oranssi, 435X AWD, 596 30 00-03 99,90¬€



HUOLTOTURVA  
HUOLETTOMUUTTA JA MIELENRAUHAA

Tilaa Huoltoturva, kattava palvelupaketti Automower®-leikkurin omistajille. Saat 
kiinteällä kuukausihinnalla käyttöösi seuraavat palvelut 36 kuukaudeksi:

  Vuosihuolto 
  Talvisäilytys
 Ilmaiset korjaukset*
  Kausittaiset teräpakkaukset

KÄYTTÖTURVA  
LAAJENNA TAKUUTASI

Käyttöturva pidentää  
tehdastakuuta ja takaa  
Husqvarna-tuotteesi  
huolettoman käytön pidempään. 

 Maksuttomat  
 takuukorjaukset*  2+3 vuotta

LUE LISÄÄ HUSQVARNA 
CARE™ -PALVELUISTA 

OSOITTEESTA 
HUSQVARNA.FI TAI KYSY 

LISÄTIETOA HUSQVARNAN 
JÄLLEENMYYJÄLTÄ

*Ehtojen mukaisesti

HUSQVARNA CARE™

HUOLETONTA  
OMISTAMISTA
Husqvarna Care™ mahdollistaa huolettoman myynninjälkeisen 
käytön Automower®-leikkurille ja sen omistajalle. Husqvarnan 
laaja jälleenmyyjäverkosto on tukenasi tarjoten käytännöllisiä 
lisävarusteita, alkuperäisiä osia, säännöllisiä huoltopalveluja ja 
mahdollisuuden talvisäilytykseen.
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LEASE PLUS 
VUOKRAA TÄYDELLINEN NURMIKKO

Lease Plus tekee omistamisesta 

helppoa alusta loppuun. Saat 
tuotteen, asennuksen, huollon ja 
korjaukset kiinteällä kuukausihinnalla 
kolmen vuoden ajan. 

 Tuote ja asennus
 Vuosihuolto
 Talvisäilytys
 Ilmaiset korjaukset*
  Kausittaiset 
teräpakkaukset

HUSQVARNA  
YOUTUBE- 

KANAVALLA

KATSO  
SOITTOLISTA

"HUSQVARNA  
AUTOMOWER  
-LEIKKURIN  

ASENTAMINEN”

ASENNUS ON 
HELPPOA – ETENKIN JOS 
ANNAT SEN JÄLLEENMYYJÄN 
TEHTÄVÄKSI
Kokeneet ja ammattitaitoiset valtuutetut jälleenmyyjämme 
asentavat Automower®-leikkurisi tehokkaasti ja luotettavasti. 
Pohjapiirros vastaa puutarhaasi täydellisesti. Siinä otetaan 
huomioon pinnanmuodot, kaltevuus, esteet ja erilliset työalueet.

Jos haluat asentaa Automower®-leikkurin itse – mikä on 
yksinkertaista, kun tiedät perusasiat – suosittelemme katsomaan 
Husqvarnan Youtube-kanavalla olevat käyttöopasvideot.
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YKSI  
AKKUJÄRJESTELMÄ  

– NOPEA LATAUS
Husqvarnan akkukäyttöiset työkalut ovat 

täydellisiä työkavereita Automower®-
leikkurille: kestäviä ja hiljaisia, ilman 

polttoainetta ja päästöjä. Husqvarnan 
akkukäyttöisten työkalujen valikoima 

tarjoaa kestävää suorituskykyä, täydellistä 
luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Tehokkaat akut sopivat valikoiman 
useimpiin koneisiin: vaihtaminen tehtävästä 

toiseen on helppoa, ja puutarha tulee 
kerralla kuntoon. Husqvarna suunnittelee 

koneensa parantamaan sinun arkeasi.



967 85 01-01 449¬€

RUOHONLEIKKURIT LC 137i
LC 137i on helppokäyttöinen akkukäyttöinen ruohonleikkuri, joka sopii erinomaisesti 
pienten nurmikoiden leikkaamiseen tai monimuotoisten alueiden siistimiseen. 
Leikkaaminen sujuu nopeasti ja melutta yhdellä latauksella. Kevyessä ja kompaktissa 
leikkurissa on ergonominen työntöaisa, joka helpottaa ohjaamista myös ahtaissa tiloissa. 
Helposti taitettavan ja säädettävän kahvaston sekä kahden integroidun nostokahvan 
ansiosta leikkuria on helppo säilyttää ja kuljettaa, joten se vie vain vähän tilaa taitettuna.

970 50 09-02, mukana BLi20 & QC 80 399¬€

UUTUUS

YHDISTELMÄTRIMMERI  325iLK
Monikäyttöinen kone sopii esimerkiksi 
ruohon ja pensaiden leikkaamiseen, 
puiden karsimiseen, reunojen 
siistimiseen tai puhdistustöihin. 

967 92 22-02, sis. 
BLi20 & QC80 499 €

967 97 61-02, sis. BLi20 & QC80 299¬€

115iL-TRIMMERI
Kevyt ja näppärä, helposti 
käynnistettävä trimmeri 
kotipuutarhaan. Litiumioniakku 
varmistaa hiljaisen käyntiäänen. 
Kätevä työkalu nurmikon reunojen 
siistimiseen.

967 09 88-02, sis. BLi10 & QC80 299¬€

115iHD45- 
PENSASLEIKKURI
Pienten ja keskikokoisten pensasaitojen 
tehokkaaseen siistimiseen. 
Helppokäyttöisen ja kevyen koneen 
hiljaisen käyntiäänen varmistaa 
luotettava litiumioniakkutekniikka.

967 09 83-02, sis. BLi10 & QC80 299¬€

S 138i -ILMAAJA
Nurmikon hapensaantia parantavan, 
kompaktin ja tehokkaan akkukäyttöisen 
ilmaajan työsyvyyden säätäminen ja 
terien vaihtaminen käy helposti. Kaksi 
akkupaikkaa ja 38 cm:n teräleveys 
pidentävät käyttöaikaa. Ilmaaja 
soveltuu sekä nurmikon 
ilmaamiseen että 
sammalen poistoon.

OIKEIDEN  
TYÖKALUJEN  

VALINNASSA AUTTAA  
AKKUNEUVOJA  
OSOITTEESSA  

HUSQVARNA.COM/ 
BATTERY

120iB-PUHALLIN
Kätevässä ja kevyessä akku-
puhaltimessa on helppokäyttöinen 
näppäimistö, kolme käyttötehoa, 
nopea kiihtyvyys ja hyvä ergonomia.

SEURAA KÄYTTÖÄ 
HUSQVARNA CONNECTIN 
AVULLA
Husqvarna Connect näyttää tarkasti 
käytettävissä olevan työajan. 
Sovellus tuo käyttöösi kaiken, 
mitä tarvitset älykkäämpään 
työskentelyyn – mukaan lukien 
reaaliaikaiset ilmoitukset, tuotetiedot 
ja digitaaliset oppaat. Lisätietoja 
Husqvarna Connect -sovelluksesta on 
osoitteessa husqvarna.fi.

sis. trimmerivarustuksen, ilman akkua ja laturia
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