
Tee nurmikostasi 
parempi

HUSQVARNA AUTOMOWER® -VALIKOIMA 2022



Tee nurmikostasi  
parempi
Jatkuva kehitystyö, innovaatiot ja hyvinvoivat, vihreät nurmikot ovat 
tehneet Husqvarnasta robottiruoholeikkureiden johtavan valmistajan. 
Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että maailmanlaajuisesti jo yli kaksi miljoonaa 
omakotiasujaa luottaa meihin nurmikoidensa hoitamisessa.

Hiljaisten, tehokkaiden ja itsenäisesti toimivien Automower®-leikkureiden 
suunnittelussa on painotettu toimivuutta ja kestävyyttä – bonuksena on 
loistava leikkuujälki. Leikkuri on aina hallinnassasi, nurmikkosi on loistavassa 
kunnossa ja sinulle jää enemmän aikaa nauttia elämästä ja puutarhastasi.

Automower®-leikkureissa käytetään uusinta tekniikkaa, kuten GPS-
avusteista navigointia ja integroituja sensoreita, jotta voidaan varmistaa, 
että koko nurmikkosi pysyy terveenä ja hyvin hoidettuna. Automower® 
Connectin ansiosta ruohonleikkuri on myös valmis liitettäväksi 
älypuhelimeen, ääniohjaukseen ja osaksi älykotia.

Laajasta tuotevalikoimasta löydät puutarhaasi ja tarpeisiisi sopivan 
Husqvarna Automower® -mallin. Lisävarusteilla yksilöit ruohonleikkurin 
makusi ja puutarhasi mukaan. Tutustu Husqvarna Care™ -palvelun leasing-
vaihtoehtoihin, asennukseen ja talvisäilytykseen. Tee nurmikostasi parempi.
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Toimii myös sateella
Automower® tekee loistavaa jälkeä säällä 
kuin säällä. Tärkeimmät osat on suojattu 

niin sateelta, pölyltä kuin ruohosilpultakin.

Selviytyy kapeissa paikoissa
Automower® tunnistaa kapeat käytävät ja pys-
tyy kulkemaan myös todella ahtaista väleistä.

Kattaa kaikki alueet
Hakukaapeli auttaa varmistamaan, että 
Automower® pääsee myös kauimmaisille 
työskentelyalueille. Hakukaapeli myös 

auttaa ruohonleikkuria löytämään lyhimmän 
reitin takaisin latausasemalle. Energiaa 

säästyy, eikä nurmikolle jää näkyviä jälkiä.
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Latautuu automaattisesti
Automower® löytää takaisin latausase-

malle automaattisesti. Se lataa akkujaan 
noin 60 minuuttia ja jatkaa sitten leikkaa-

mista, eikä sinun tarvitse tehdä mitään.

Hiljainen käyttö
Automower®-leikkurin olemassaolon unohtaa 

yllättävän nopeasti. Tuskin huomaat, 
kun se pyörii pihallasi leikaten ruohoa 

tehokkaasti ja lähes äänettömästi.

Selviytyy jyrkistäkin rinteistä
Optimoidun muotoilun ja älykkään 

toiminnan ansiosta Automower® 435X 
AWD selviää rinteistä, joiden kaltevuus voi 

olla jopa 70 prosenttia (35°). Useimmat 
muista malleistamme toimivat ongelmitta 

jopa 45 prosentin kaltevuudessa.

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 erilaisista 

malleista löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin 

– pienistä kaupunkipuutarhoista jopa 5 000 m²:n 

haastaviin alueisiin. Automower®-robottiruohonleikkuri 

soveltuu loistavasti myös monimuotoisille nurmikoille, 

joilla voi olla syrjäisiä alueita ja kapeita väyliä. 

Suuret pyörät, matala painopiste ja optimaalinen 

tasapaino mahdollistavat toiminnan jyrkissä rinteissä 

ja epätasaisessa maastossa. Erittäin haastaviin 

puutarhoihin soveltuva nelivetoinen malli selviää 

kaltevuudeltaan jopa 70 prosentin rinteistä.

Robottiruohon-
leikkurit 
jokaiseen 
puutarhaan
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Fiksu  
valinta

GPS-avusteinen navigointi
Ruohonleikkurin 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.

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

kasvun ollessa voimakasta ja vähemmän 
aurinkoisella ja kuivalla säällä.

Automower® Connect
Automower® Connectin ansiosta robottiruohon-
leikkuri 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 mukaan?

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
Kaikki Automower®-mallit voivat kulkea 
jopa vain 60 cm kapeita väyliä. Auto-

maattinen käytävähallinta helpottaa myös 
asennusta, ja nurmikkoon ei jää jälkiä.

Autamme mielellämme sinua hoitamaan puutarhaasi 

mahdollisimman tehokkaasti ja huolettomasti. Automower® 

hyödyntää uusinta teknologiaa ja tarjoaa ruotsalaisen kehitystyön 

laadukkaan luotettavuuden.

Edistykselliset nurmikonhoitoratkaisumme on suunniteltu 

sopimaan kaikentyyppisille ja -kokoisille pihoille – pienille, suurille 

ja monimuotoisille. Ratkaisujemme ansiosta nurmikonhoito 

on vaivatonta ja vaatii vain vähän valvontaa. Nurmikkosi on 

loistavassa kunnossa, ja sinulle jää enemmän aikaa nauttia 

elämästä ja puutarhastasi.
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Suunnittele nurmikkosi – alue alueelta
Luo ylpeyttä herättävä nurmikko Husqvarnan AIM-tekniikalla 
(Automower® Intelligent Mapping). AIM-tekniikka parantaa 
robottiruohonleikkurin tarkkuutta laatimalla nurmikosta kartan leikkurin 
GPS-järjestelmän ja sensoreiden avulla. Tarkastelemalla luotua karttaa 
Automower® Connect -sovelluksessa voit hyödyntää seuraavat tehokkaat 
toiminnot ja ominaisuudet:

• Automower® Zone Control: voit luoda karttaan sekä työalueita että 
kiellettyjä alueita, joilla voit hallita ruohonleikkurin toimintaa entistä 
paremmin.

• Työalueet: voit jakaa nurmikkosi eri alueisiin ja määrittää kullekin 
alueelle omat aikataulut ja leikkuukorkeudet.

• Kielletyt alueet: voit estää robottiruohonleikkuria leikkaamasta tietyillä 
alueilla muuttamatta rajakaapeleiden sijaintia.

• Suuri tarkkuus: valvo robottiruohonleikkurin sijaintia reaaliajassa.

• Parannettu karttanäkymä: näyttää haku- ja rajakaapeleiden sijainnin.

Saatavana 405X-, 415X- ja 435X AWD -malleihin keväästä 2022 alkaen. 
Lisätietoja AIM-tekniikasta on osoitteessa  
www.husqvarna.com/aim

Lisää vain vesi
Suhteesi puutarhanhoitoon paranee entisestään, kun yhdistät 

Automower®-ruohonleikkurin tehokkaaseen Gardena® smart 

system -järjestelmään. Automower® leikkaa nurmikon täydellisesti, 

ja Gardena smart system – joka tunnistaa maaperän kosteuden 

sekä lämpötilan ja kastelee sen mukaisesti – pitää nurmikon 

vihreänä ja hyväkuntoisena. Gardena smart system toimii kaikkien 

Automower® Connect -sovelluksella varustettujen koneiden 

kanssa.

Hallinnoi ruohonleikkuria sovelluksella
GPS-seurannan ja täydellisen liitettävyyden ansiosta voit seurata 

Automower®-robottiruohonleikkurin toimintaa ja päivittää sen 

asetukset missä tahansa. Automower® Connect on vakiona kaikissa 

X-Line-malleissa. Automower®-malleihin, joissa on Connect@Home 

(Bluetooth®-yhteys), on saatavana Automower® Connect -sarja 

lisävarusteena.

*  Vaatii matkapuhelinyhteyden paikalliselta operaattorilta. Sisältää käyttöiän 
kattavan datayhteyden (10 vuotta). (Huomaa, että voimme taata vain itse 
tuotteen toiminnan, emme kolmannen osapuolen datayhteyden toimintaa tai 
verkon kattavuutta.)

SISÄLTÄÄ  
10 VUODEN  
MAKSUTTOMAN  
DATAYHTEYDEN*

UUTUUS
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Helppo asennus
Automower®-robottiruohonleikkurin työalue ja alueet, joita sen 

halutaan välttävän, rajataan rajakaapelilla. Kaapeli on helppo asentaa 

halutun alueen ympärille.

Lisätietoja on osoitteessa husqvarna.com.

Navigointi
• Raja- ja hakukaapelit asennetaan maan pinnalle tai kaivetaan 

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

• Ruohonleikkuri pysyttelee rajakaapelilla rajatun työalueen 
sisäpuolella.

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

Näin se toimii

Hakukaapeli

Rajakaapeli

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, tuloksena on 
tasainen ja tuuhea ruohomatto.
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MOBIILI-  
VERKKO

*  Havaittu äänitaso standardin ISO 11094 mukaisesti. Havaitussa keskimääräisessä äänitehotasossa huomioidaan tuotannolliset vaihtelut sekä mittausmenetelmän aiheuttamat vaihtelut alueella 1–2 dB(A).

� Vakio � Lisävaruste

Automower® 305
Täydellinen valinta pienemmille ja myös monimuotoisille alueille. Kompakti nelipyöräinen malli selviytyy 
kaltevuudeltaan 40 prosentin rinteistä ja kapeista käytävistä.

 600 m²  40 % 967 97 40-21 1 249 €

Automower® X-Line Automower®
Automower® X-Line on edistyksellisin mallistomme, joka tarjoaa 

uusimman teknologian tuoman helppouden sitä arvostaville. Näissä 

robottiruohonleikkureissa on X-Line-lisäominaisuuspaketti, joka sisältää 

Automower® Connectin ja GPS-seurannan varkaustapauksissa, GPS-

avusteisen navigoinnin, LED-ajovalot, etukumipuskurin ja X-Line-rungon.

Automower®-sarjassa on erinomainen leikkuuteho, hiljainen käyntiääni 

ja lisäominaisuuksia. Laajassa valikoimassamme on sopiva malli 

jokaisen nurmikon ja käyttäjän erilaisiin vaatimuksiin – pienistä suuriin 

nurmialueisiin ja monimuotoisista yksinkertaisiin. Ruohonleikkurit 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 % 967 64 54-21 899 €

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

 5 000 m²  45 % 967 85 30-21 4 599 €

Automower® 430X
Premium-malli on täydellinen valinta myös erittäin monimuotoisille ja enintään 3 200 m²:n kokoisille 
alueille. Selviytyy vaivatta kapeista käytävistä, puista, pensaista ja jyrkistäkin rinteistä.

 3 200 m²  45 % 967 85 28-21 3 299 €

Automower® 415X
Tässä mallissa yhdistyvät ensiluokkainen suorituskyky ja helppokäyttöisyys, joten se on täydellinen 
valinta keskikokoisiin pihoihin. Leikkaa jopa 1 500 m²:n monimuotoiset nurmikot ja selviytyy kapeista 
käytävistä ja rinteistä, joiden kaltevuus on enintään 40 %. Helppo puhdistaa letkulla. Sisältää AIM-
tekniikan, joka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia ja etuja.

 1 500 m²  40 % 970 47 17-21 2 499 €

Automower® 405X
Tehokas, mutta helppokäyttöinen malli, joka sopii pienemmille nurmialueille. Leikkaa jopa 600 m²:n 
monimuotoiset nurmikot ja selviytyy vaivatta kapeista käytävistä ja rinteistä, joiden kaltevuus on enintään 
40 %. Helppo puhdistaa letkulla. Sisältää AIM-tekniikan, joka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia ja etuja.

 600 m²  40 % 970 45 62-21 1 999 €

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

 4 000 m²  45 % 967 67 33-21 3 399 €

Automower® 420
Hyvin varusteltu kookas ruohonleikkuri haastavien nurmikoiden tehokkaaseen leikkaamiseen. Soveltuu 
suurille alueille ja myös jyrkkärinteiseen maastoon.

 2 200 m²  45 % 967 67 31-21 2 599 €

Automower® 315 Mark II
Luotettava ruohonleikkuri keskikokoisille pihoille, joilla voi olla istutuksia, kapeita väyliä ja muita haasteita. 
Kompakti nelipyöräinen malli selviytyy kaltevuudeltaan 40 prosentin rinteistä ja kapeista käytävistä.

 1 500 m²  40 % 970 52 68-21 1 899 €

Automower® Connect@Home
Muissa kuin X-sarjan malleissa – 

lukuun ottamatta pienintä 105-mallia 
– on Connect@Home (Bluetooth®). 

Se mahdollistaa ruohonleikkurin hallinnoimisen 
älypuhelimella 30 metrin alueella. Automower® 

Connect -sarja mahdollistaa täyden 
liitettävyyden – lisätietoja on sivulla 16.

Automower® Connect
Kaikissa Automower X-Line -malleissa 

on Automower® Connect, joka 
mahdollistaa leikkurin integroimisen 

älykotiin. GPS-seurannan ja 
sovelluksen avulla ruohonleikkuria 

voi hallita kaikkialta maailmasta.

Automower® 435X AWD
Maailman ensimmäinen nelivetoinen Husqvarna Automower® AWD -robottiruohonleikkuri helpottaa 
vaativienkin, jopa 3 500 m²:n kokoisten nurmikoiden leikkaamista. Se selviää jopa 70 prosenttia (35˚) 
kaltevassa maastossa tehden erinomaisia jälkeä. AIM-tekniikka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia 
ja etuja.

 3 500 m²  70 % 967 85 33-21 4 999 €

Ruohonleikkurin suurin työalue

Enimmäiskaltevuus

Ruohonleikkurin suurin työalue

Enimmäiskaltevuus

AUTOMOWER®-SARJA AUTOMOWER® X LINE -SARJA

MALLI 105 305 310 Mark II 315 Mark II 420 440 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 600 m² 1 500 m² 3 200 m² 5 000 m² 3 500 m²

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

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

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

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

Sähkötoiminen leikkuukorkeu-
den säätö � � � � � � �

Pakkassuoja � � � � �

Ä
LY

KÄ
S

AIM-tekniikka � � �

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 -jär-
jestelmään

� � � � � � � � � �

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 terät � � � � � � � � � � �

Varkaudenesto � � � � � � � � � �

LU
OT

ET
TA

VA Taustavalaistu näyttö/näppäimistö � � �

Helppo puhdistaa � � � � �

Suuri näyttö � � � � � � � � � �

EK
O-

 
Ä

LY
KÄ

S Eco-tila � � � � � � � � � �

Suojalevy � � � � � � � � � � �

Erittäin hiljainen käyttö � � � � �

AUTOMOWER®-SARJA AUTOMOWER® X LINE -SARJA

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

TE
KN

IS
ET

 T
IE

DO
T

Tyypillinen latausaika 50 min 60 min 60 min 60 min 55 min 60 min 60 min 60 min 65 min 60 min 30 min

Tyypillinen leikkuuaika akun ollessa 
täyteen ladattu 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 290 min 70 min 70 min 135 min 270 min 100 min

Äänitaso (havaittu), dB(A) * 65 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 56 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

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

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

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

Leikkuuleveys/-korkeus 17 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 24 / 2–6 cm 24 / 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

Keskimääräinen energiankulutus  
maksimikäytössä

5 kWh 
/kk

5 kWh 
/kk

8 kWh 
/kk

10 kWh 
/kk

19 kWh 
/kk

20 kWh 
/kk

10 kWh 
/kk

10 kWh 
/kk

20 kWh 
/kk

24 kWh 
/kk

24 kWh 
/kk

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

Mukana toimitettavat lisäterät 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl

Automower® 310 Mark II
Vahva pienten ja keskikokoisten nurmikoiden ruohonleikkuri. Kompakti nelipyöräinen malli selviytyy 
kaltevuudeltaan 40 prosentin rinteistä ja kapeista käytävistä.

 1 000 m²  40 % 970 52 67-21 1 599 €

Automower®-valikoiman yleiskatsaus

UUTUUS

UUTUUS
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Nelipyöräveto

Nelipyörävetoisen ruohonleikkurin 
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 ruohonleikkurin toiminnan (ja 
vaurioitumisen) huurteisella nurmikolla.

Hakutavat

On olemassa useita tapoja, joilla 
ruohonleikkuri löytää tiensä takaisin 
latausasemalle nopeasti ja tehokkaasti:

• signaali latausaseman antennista 
(kantama 0–7 metriä)

• hakukaapelin seuraaminen  
(1–3 kpl mallin mukaan)

• rajakaapelin seuraaminen

Hakukaapeli

Hakukaapeli mahdollistaa suoran ja 
turvallisen paluureitin. Jotkin mallimme 
voivat palata latausasemalle myös 
seuraamalla rajakaapelia.

Etäkäynnistyspisteet

Pisteiden ansiosta robottiruohonleikkuri 
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°) (katso mallikohtainen 
rinteen enimmäiskaltevuus sivulta 
12). 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.

AIM-tekniikka

Parantaa robottiruohonleikkurin 
tarkkuutta tekemällä nurmikosta kartan 
ruohonleikkurin GPS-järjestelmän ja 
sensoreiden avulla. Tarkastelemalla 
luotua karttaa Automower® Connect 
-sovelluksessa voit hyödyntää tehokkaat 
toiminnot ja ominaisuudet.

Automaattinen käytävähallinta

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

Automower® Access

435X AWD -mallissa 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 ruohonleikkuria mistä 
tahansa GPS-seurannan ja 
matkapuhelinverkkoyhteyden 
avulla. Voit käynnistää ja pysäyttää 
robottiruohonleikkurin sekä jäljittää sen, 
jos se on pysähtynyt tai sitä on siirretty.

Automower® Connect@Home

Automower® Connect@Home 
-sovelluksen avulla ruohonleikkuria 
voi hallita helposti älypuhelimella. 
Bluetooth®-yhteys mahdollistaa 
robottiruohonleikkurin ja sen 
asetusten hallinnan sekä ilmoitusten 
vastaanottamisen jopa 30 metrin 
säteellä.

F O T A (Firmware Over The Air)

Ruohonleikkurin ohjelmiston 
automaattiset langattomat päivitykset 
Automower® Connectin kautta.

GPS-avusteinen navigointi

Ruohonleikkurin GPS-järjestelmä luo 
puutarhasta kartan raja- ja hakukaapelien 
sijainnin mukaan. Robottiruohonleikkuri 
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)

Muistiin voi tallentaa asetusryhmiä. 
Toiminnosta on hyötyä, jos 
robottiruohonleikkuria käytetään 
useammassa eri kohteessa.

Rinnehallinta

Älykäs toiminta jyrkissä rinteissä parantaa 
pitoa ja kuluttaa nurmikkoa vähemmän.

Älykodin integrointi

Automower® Connect -sovelluksen 
avulla robottiruohonleikkurin voi täysin 
integroida älykotiin. 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 spiraalileikkuun välittömästi. 
Toiminnosta on hyötyä, jos haluat 
Automower®-ruohonleikkurin keskittyvän 
pienen alueen leikkaamiseen.

Järjestelmällinen käytävien 
leikkaaminen

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

Tavoitekorkeus

Määritä tavoitteena oleva leikkuukorkeus, 
niin Automower® laskee leikkuukorkeutta 
tavoitteen mukaan, mikä parantaa 
nurmikon laatua ajan mittaan.

Sääajastin

Sääajastimen avulla leikkuuaika voidaan 
säätää siten, että robottiruohonleikkuri 
leikkaa useammin ruohon kasvun ollessa 
voimakasta ja harvemmin aurinkoisella ja 
kuivalla säällä.

Kotelon alla 
yli 25 vuotta  
innovointia ja kehitystyötä

Suojalevyn tasapainon hallinta

Havaitsee automaattisesti puuttuvista, 
kahdesti kiinnitetyistä tai vääntyneistä 
teristä johtuvat leikkuujärjestelmän 
epätasapainot.

LED-ajovalot

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

Kumipuskuri

Suojaa runkoa törmäyksissä.

Nivelletyt terät

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.

Esteiden etätunnistus

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

Varkaudenesto

Automower®-ruohonleikkurissa on 
hälytin, minkä ansiosta sitä ei voi käyttää 
ilman henkilökohtaista PIN-koodia. 
Automower® Connect -sovelluksen 
avulla voit myös saada hälytyksiä ja 
jäljittää ruohonleikkurin sijainnin, jos se 
varastetaan.
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Eco-tila

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

Suojalevy

Pienentää energiankulutusta, suojaa 
terälevyä ja auttaa pitämään terät 
puhtaina.

Erittäin hiljainen käyttö

Innovatiivinen moottorin muotoilu 
vaimentaa tehokkaasti pyörien 
vetojärjestelmän aiheuttamaa ääntä.

Täyskumiset renkaat

Renkaat kestävät hyvin kulumista ja 
vaimentavat melutasoa kovilla alustoilla.

Taustavalaistu näyttö/näppäimistö

Helpottaa robottiruohonleikkurin 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.

HUOMAA: KAIKISSA HUSQVARNA 
AUTOMOWER® -MALLEISSA EI OLE 
SAATAVANA KAIKKIA EDELLÄ KUVATTUJA 
OMINAISUUKSIA. ERI MALLIEN TEKNISET 
TIEDOT ESITELLÄÄN SIVULLA 12.
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Törmäys- ja nostosensorit
Törmäys- ja nostosensorit parantavat turvallisuutta. Kun 

ruohonleikkuri törmää esteeseen, se peruuttaa, kääntyy ja 

vaihtaa suuntaa. Jos ruohonleikkuri nostetaan, leikkuri ja 

leikkuuterät pysähtyvät välittömästi.

Erinomainen leikkuutulos
Automower®-ruohonleikkurin 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.

• Automower® löytää latausaseman automaattisesti.

• Latautuu noin 60 minuutissa.

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

Husqvarna  
Automower®- 
osto-opas

husqvarna.com/roboticbuyingguide

Nurmikon kaltevuuden  
laskeminen
Aseta vatupassin toinen pää 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 %.

Lataaminen
Kun on aika ladata akut, robottiruohonleikkuri löytää lataus-

asemalle jollakin seuraavista tavoista:

• havaitsemalla latausaseman antennista välittyvän signaalin

• seuraamalla hakukaapelia takaisin latausaseman luo

• seuraamalla rajakaapelia, kunnes se on taas kotisignaalin 
ulottuvilla.

x / y =  
kaltevuus-%
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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 ruohonleikkurin työskentelevän 
pimeässä. Jos koneeseen tulee 
toimintahäiriö, valot alkavat vilkkua.

Kumipuskuri

Suojaa runkoa törmäyksissä.

Nivelletyt terät

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.

Esteiden etätunnistus

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

Varkaudenesto

Automower®-ruohonleikkurissa on 
hälytin, minkä ansiosta sitä ei voi käyttää 
ilman henkilökohtaista PIN-koodia. 
Automower® Connect -sovelluksen 
avulla voit myös saada hälytyksiä ja 
jäljittää ruohonleikkurin sijainnin, jos se 
varastetaan.
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Eco-tila

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

Suojalevy

Pienentää energiankulutusta, suojaa 
terälevyä ja auttaa pitämään terät 
puhtaina.

Erittäin hiljainen käyttö

Innovatiivinen moottorin muotoilu 
vaimentaa tehokkaasti pyörien 
vetojärjestelmän aiheuttamaa ääntä.

Täyskumiset renkaat

Renkaat kestävät hyvin kulumista ja 
vaimentavat melutasoa kovilla alustoilla.

Taustavalaistu näyttö/näppäimistö

Helpottaa robottiruohonleikkurin 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.

HUOMAA: KAIKISSA HUSQVARNA 
AUTOMOWER® -MALLEISSA EI OLE 
SAATAVANA KAIKKIA EDELLÄ KUVATTUJA 
OMINAISUUKSIA. ERI MALLIEN TEKNISET 
TIEDOT ESITELLÄÄN SIVULLA 12.
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Lisävarusteet

Gardena smart Irrigation Control -sarja 335 €

Gardena-
kastelunohjausjärjestelmä

Gardena smart system 
-järjestelmä mittaa maaperän 
kosteuden ja lämpötilan 
automaattisesti ja hoitaa 
nurmikon kastelun tämän 
mukaisesti. Nurmikko on aina 
vihreä ja hyvinvoiva.

Automower® Connect -liitinten 
suojakotelo

Suojaa Automower®-asennuksen 
lisävarusteet käyttökauden ulkopuolella. 
Tässä tiiviissä suojakotelossa säilytät 
liittimiä, kaapelin päitä ja kiinnitysruuveja 
suojassa kosteudelta, sateelta, jäältä 
ja lumelta. Kotelossa voidaan säilyttää 
kätevästi jopa viittä kaapelia, joten 
nurmikko on helppo pitää siistinä.

599 80 17-01 11,90 €

Automower®-aluekytkin

Lisävaruste, jota voidaan käyttää 
rajakaapelin pikavalintana ja luoda 
tehokkaasti alueita, jotka on helppo 
kytkeä päälle ja pois päältä.

529 45 97-01 29,90 €

KATSO VIDEO  
TURVATERISTÄ OSOITTEESSA 
HUSQVARNA.COM

Käytä vain alkuperäisiä  
Husqvarna-teriä. Itsenäisen 
Intertekin testaama ja hyväksymä 
konedirektiivin turvallisuus-, toiminta- 
ja melutasovaatimusten mukaan.

Automower®-maastosarja

Takaa erinomaisen pidon epätasaisessa 
ja mäkisessä maastossa.

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 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

Voit hallita robottiruohonleikkuria 
ja säätää sen asetuksia mistäpäin 
maailmaa tahansa Automower® 
Connect -sovelluksella. Sovelluksen 
GPS-seuranta auttaa jäljittämään 
leikkurin, jos se viedään ilman lupaa. 
Automower® Connect on vakiona 
Husqvarna Automower® -malleissa 315X, 
405X, 415X, 430X, 450X ja 435X AWD. 
Saatavana lisävarusteena Husqvarna 
Automower® -malleihin 305, 310, 
310 Mark II, 315, 315 Mark II, 420 ja 440.

Connect-sarja Automower®-malleihin 305, 310, 
310 Mark II, 315, 315 Mark II, 420 ja 440 299 €

Automower®-robottiruohonleikkuriin on saatavana laaja 

valikoima lisävarusteita ja varaosia, jotka lisäävät käyttö-

mukavuutta ja joiden ansiosta leikkuri toimii aina parhaalla 

mahdollisella tavalla.

Erittäin kestävät 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.

6 kpl, 595 08 44-01 24,90 €
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Automower®- 
asennussarjat

Suuri: Enintään 5 000 m²:n avoimille 
nurmialueille tai monimuotoisille, 
enintään 2 500 m²:n nurmialueille. 
Keskikoko: Enintään 2 000 m²:n avoimille 
nurmialueille tai monimuotoisille, 
enintään 1 000 m²:n nurmialueille. 
Pieni: Enintään 800 m²:n avoimille 
nurmialueille tai monimuotoisille, 
enintään 400 m²:n nurmialueille.

Suuri: 400 m kaapelia / 600 sinkilää / 5 
jatkoliitintä / 5 liitintä

967 97 23-01 249 €

 
Keskikoko: 250 m kaapelia / 400 sinkilää / 3 
jatkoliitintä / 5 liitintä

967 97 22-01 159,90 €

 
Pieni: 150 m kaapelia / 300 sinkilää / 3 
jatkoliitintä / 5 liitintä

967 97 21-01 99,90 €

Automower®- 
pyöräharjasarja

Pyöräharjat pitävät vetävät pyörät 
puhtaina ja parantavat niiden pitoa.

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 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 €

Automower®-korjaussarja

Kätevä sarja rajakaapelin korjaamiseen 
tai pienten säätöjen tekemiseen 
työalueella.

597 53 95-01 14,90 €

Automower®-suojakatos

Suojaa latausasemaa ja robot-
tiruohonleikkuria auringonpaisteelta ja 
sateelta.

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

420 / 430X / 440 / 450X, 585 01 94-01 199 €

435X 597 63 53-01 199 €

Automower®- 
seinäteline

Robottiruohonleikkuri ja latausasema on 
helppo säilyttää seinätelineessä talvi-
kaudella tai kun ne eivät ole käytössä.

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 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 €

Automower®- 
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 Automower®-värikuori

Yksilöllisyyttä robottiruohonleikkurin värikuoren avulla. 
Saatavana valkoisena ja Husqvarna-oranssina mallei-
hin 305, 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X, 
430X, 450X ja 435X AWD.

Automower®- 
puhdistus- ja huoltosarja

Varusteet robottiruohonleikkurin 
kevyeen puhdistamiseen ja 
huoltamiseen leikkuukauden aikana.

590 85 51-01 34,90 €

Automower®- 
vakiorajakaapeli

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

50 m, 597 23 78-02 34,90 €

150 m, 597 23 78-01 84,90 €

Tilapäinen Automower®-aitaus

Vankkarakenteisten teräskaarien avulla 
on helppo rajata tietty nurmikkoalue 
tilapäisesti robottiruohonleikkurin 
leikkuualueen ulkopuolelle.

597 98 70-01 39,90 €

Valkoinen, 305 / 310 Mark II / 315 Mark II, 
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 44,90 €

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 / 310 Mark II / 315 Mark II, 
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 44,90 €

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 €
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Huoletonta 
omistamista
Husqvarna-laitteiden omistaminen on 
huoletonta, sillä me pidämme niistä huolta 
puolestasi. Husqvarna Care™ -palvelukonsepti 
varmistaa tämän tarjoamalla esimerkiksi 
pidennetyn takuun, huoltosopimuksen ja 
leasing-vaihtoehdon.

KÄYTTÖTURVA

Laajenna takuutasi.
Käyttöturva takaa Husqvarna-tuotteen huolettoman käytön jopa 
viiden vuoden ajaksi. Tämä lisäpalvelu on ostettavissa enintään 
12 kuukauden ajan tuotteen ostamisesta.

• Husqvarna Automower® + 3 vuotta
• Kannettavat bensiinikäyttöiset laitteet + 1 vuosi
• Bensiinikäyttöiset ruohonleikkurit, joissa  

Husqvarnan valmistama moottori +1 vuosi
• Akkukäyttöiset tuotteet + 3 vuotta
• BLi-akut + 3 vuotta
• Rider-ajoleikkurit (vain mallit, joissa  

Husqvarnan moottori) + 1 vuosi

HUOLTOTURVA

Huolettomuuden huipentuma.
Huoltoturva on kolmen tai viiden vuoden huolettoman 
omistajuuden tarjoava kaikenkattava palvelupaketti 
robottiruohonleikkurin omistajille. Me huolehdimme huollosta, 
korjauksista ja talvisäilytyksestä kiinteään kuukausihintaan.

LEASE PLUS

Modernia omistajuutta.
Keskity olennaiseen. Lease Plus tekee omistamisesta helppoa alusta 
loppuun. Saatavana tällä hetkellä Automower®-robottileikkureihin ja 
osaan Rider-malleista. Tämä tarkoittaa, että kolmi- tai viisivuotisen 
vuokrasopimuksen aikana me kannamme kaiken vastuun Automower®-
leikkurisi asentamisesta, talvisäilytyksestä ja huollosta. Ota yhteys 
paikalliseen jälleenmyyjään, valitse sopiva malli ja tee sopimus. Jätä sitten 
asennus*, vuosihuolto, talvisäilytys ja kaikki muu meidän huoleksemme. 
Leasing-sopimuskauden päätyttyä voit joko ostaa ruohonleikkurin sen 
jäännösarvolla tai päivittää uuteen malliin ja sopimukseen.

KÄYTTÖ- 
TURVA

HUOLTO- 
TURVA

LEASE  
PLUS

Takuukorjaukset •• •• ••

Vuosihuolto ( •• ) •• ••

Talvisäilytys* – •• ••

Aidot Husqvarna-terät* – •• ••

Asennus* ( •• ) ( •• ) ••

 = Sisältyy palvelupakettiin ( ) = Vaaditaan, mutta ei sisälly pakettiin * Jos sovellettavissa
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Asennus on helppoa 
– etenkin jos annat 
sen jälleenmyyjän 
tehtäväksi
Kokeneet ja ammattitaitoiset valtuutetut 

jälleenmyyjämme asentavat Automower®-

robottiruohonleikkurisi tehokkaasti ja luotettavasti. 

Pohjapiirros vastaa puutarhaasi täydellisesti. Siinä 

otetaan huomioon pinnanmuodot, kaltevuus, esteet 

ja erilliset työalueet.

Jos haluat asentaa Automower®-robotti-

ruohonleikkurin itse – mikä on yksinkertaista, kun 

tiedät perusasiat – suosittelemme katsomaan 

Husqvarnan YouTube-kanavalla olevat 

käyttöopasvideot. Valtuutetun jälleenmyyjän tekemä 

asennus on pakollinen Husqvarna Care™ -palvelussa.

Lue lisää Husqvarna Care™ -konseptin eduista 
osoitteessa husqvarna.com/HusqvarnaCare

”Husqvarna Automower® -ruohonleikkurin 
asentaminen” Husqvarnan YouTube-kanavalla

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN KATSO SOITTOLISTA
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Tee puutarhastasi  
entistäkin viihtyisämpi
Husqvarnan akkukäyttöiset työkalut ovat täydellisiä työkavereita Automower®- leikkurille: 
kestäviä ja hiljaisia, ilman polttoainetta ja päästöjä.
 Yksi lataus – sata erilaista projektia. Husqvarnan akkutuotesarja mahdollistaa saman 
akkujärjestelmän käyttämisen koko työkaluvalikoimassa, joten suorituskyky ja tehokkuus 
pysyvät aina samoina.
 Kaikkien Husqvarna-työkalujen tapaan akkukäyttöiset tuotteet on suunniteltu lujiksi, 
kestäviksi ja tehokkaiksi mutta myös helpoiksi ja miellyttäviksi käyttää.
 Uusimman akkuteknologian ansiosta työkalut ovat hiljaisia ja tehokkaita, niillä on pitkä 
käyttöaika eikä lainkaan suoria päästöjä. Laadukkaiden työkalujen avulla taitosi kehittyvät 
nopeammin kuin huomaatkaan!
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HUSQVARNA 215iL
Ensiluokkainen ruohotrimmeri, jonka käyntiääni on hiljainen ja tärinäarvot pienet ja joka ei tuota 
suoria päästöjä. Nopeasti vaihdettava siimapää voidaan asettaa osia irrottamatta.

2,9 kg ilman akkua. 33 cm:n leikkuuhalkaisija. Hiiliharjaton moottori, teleskooppivarsi ja säädettävä 
kahva. Siimansyöttö trimmipään ulkopuolelta.

970 53 60-01 209 €

970 53 60-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin 299 €

HUSQVARNA 215iHD45
Kaksipuolinen akkukäyttöinen pensasleikkuri kaikenlaisille pensaille. Kevyt, kestävä ja hyvin 
tasapainotettu, helppo käynnistää ja käyttää. Täysmetallinen vaihteisto ja hiiliharjaton 
sähkömoottori, jonka teho riittää paksuimpienkin oksien leikkaamiseen.

3,2 kg ilman akkua. 3 000 leikkuuta/min. Leikkuuterä 45 cm, pitkän käyttöajan varmistava savE™.

970 53 65-01 199 €

970 53 65-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin 299 €

HUSQVARNA 110iL
Ruohotrimmeri pienempiin puutarhoihin, erittäin helppo ja hauska käyttää. Jaettava runkoputki 
helpottaa kuljetusta ja säilytystä.

3,1 kg ilman akkua. 30 cm:n leikkuuhalkaisija. Jaettava runkoputki ja säädettävä kahva. 
Automaattinen siimansyöttö, reunustila ja digitaalinen käyttöliittymä.

970 53 12-01 159,90 €

970 53 12-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin 249 €

HUSQVARNA 120iB
Kevyt, helppokäyttöinen ja hiljainen akkupuhallin 
pieniin ja keskisuuriin puutarhoihin. Helposti 
käynnistettävä, nopeasti kiihtyvä ja kevyt. Kolme 
toimintatilaa joustavaan käyttöön.

10 N. 10,5 m³/min. 46 m/s. 2 kg ilman akkua.

967 97 61-01 199 €

967 97 61-02, sisältää BLi20-akun ja QC80-
laturin 299 €

HUSQVARNA 325iLK
Yhteensopiva Husqvarnan laajan 
ammattilaistason lisälaitevalikoiman kanssa. 
Intuitiivinen käyttöliittymä.

3,8 kg ilman akkua. 42 cm:n leikkuuhalkaisija. 
Säädettävä kahva ja pitkän käyttöiän varmistava 
savE™. T35-siimapää.

967 85 01-01, ilman trimmerilisälaitetta 479 €

967 85 01-02, moottoriyksikkö 379 €

Ilman akkua ja laturia.

Meillä on 
ratkaisu kaikkiin 
tarpeisiisi.

HUSQVARNA LC 247i
Akkukäyttöinen ruohonleikkuri tehokkaaseen 
leikkaamiseen vähäisellä huoltotarpeella. Paikka 
kahdelle Husqvarna 36 V -akkujärjestelmän 
akulle mahdollistaa pidemmän käyttöajan.

Keruu/BioClip™/taaksepuhallus Leikkuuleveys 
47 cm, leikkuukorkeus 20–75 mm.  
Työnnettävä.

970 54 20-01 579 €

Ilman akkua ja laturia.

HUSQVARNA R 112iC
Tutustu akkukäyttöisiin Husqvarna Rider -leikkureihin. Uuden sukupolven leikkurit tarjoavat 
bensiinikäyttöisten leikkureiden suorituskyvyn ilman bensiiniä, öljyjä, käyttöhihnoja tai moottorin 
melua. Lataa akku ja ryhdy hommiin 

Litiumioniakku, savE™ sekä PowerBoost™, BioClip™ ja taaksepuhallus. Enintään 4 700 m² yhdellä 
latauksella. Leikkuuleveys 85 cm, leikkuukorkeus 25–75 mm.

967 84 82-01 5 499 €

SAATAVANA  
14 LISÄLAITETTA

HUSQVARNA S138i
Luotettava ja kevyt kaksoisakkukäyttöinen 
johdoton pintailmaaja, jossa on kaksi 
toimintoa yhdessä ja helppo terien vaihto 
(sammaleenrepijä/ilmaaja). Kompakti rakenne 
ja nivelletty kahva tekevät kuljettamisesta ja 
varastoinnista helppoa.

Leikkuuleveys 37,5 cm. 
Työskentelysyvyys −8 mm – +5 mm.  
Työnnettävä.

967 92 22-01 349 €

Ilman akkua ja laturia.

UUTUUS UUTUUS

UUTUUS UUTUUS
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Copyright © 2022 Husqvarna AB (julk.). Kaikki oikeudet pidätetään. Husqvarna ja muut tuote- ja ominaisuusmerkinnät 
ovat Husqvarna-konsernin tai sen lisenssinhaltijoiden tuotemerkkejä. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth 
SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti.

www.husqvarna.com/fi-fi

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Husqvarna kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa malleja, teknisiä ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja varustetasoja ilman etukäteisilmoitusta. Käyttäjänä velvollisuutesi on käyttää tuotteitamme 
asianmukaisesti. Sinun on luettava ja ymmärrettävä kaikki käyttöohjekirjoissa annetut ohjeet ja varoitukset ennen kuin alat käyttää tuotteita. Pyydä jälleenmyyjältäsi lisätietoa tuotteidemme maakohtaisista varusteista 
ja suorituskyvystä, sillä saatavana olevat vaihtoehdot vaihtelevat maittain. Tarkista huolellisesti maasi lakisääteiset vaatimukset turva-asuista ja turvavarustuksesta sekä huomiovaatteiden mallista ja käytöstä. Teknisten 
tietojen ajantasaisuus julkaisuajankohtana on pyritty varmistamaan kohtuullisin toimenpitein. Emme ota vastuuta painovirheistä.




