
Husqvarna Automower®.
Selv om virkeligheden ikke er perfekt,

kan græsplænen godt blive det. 
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Ingen hjulspor. 
Husqvarna Automower® efterlader 
ingen hjulspor, fordi den kører i et 
uregelmæssigt mønster.

Den arbejder  
også i regnvejr.  
De vitale dele er indkapslet, så  
de kan klare såvel regn som støv  
og græsstrå.

Lad det  
bare regne.
Husqvarna Automower®   
har intet imod regnvejr. 



Lad bare  
natten falde på.

Husqvarna Automower®  
arbejder også i mørke.   

4 5

Den kan arbejde  
når som helst.  
Husqvarna Automower® arbejder,  
når du vil have det, også når du ikke 
er hjemme. Græsplænen er altid 
velplejet og indbydende.

Den generer ikke nogen. 
Støjniveauet for Husqvarna Automower® 
er kun på mellem 58 og 68 dB, så den 
forstyrrer hverken dig eller dine naboer.
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Den klipper jævnt. 
Den indbyggede funktion, der  
kompenserer for skråninger, sikrer,  
at plænen klippes helt perfekt, også  
på skråninger.

Den klarer  
stejle skråninger. 
Husqvarna Automower® klarer  
skråninger på op til 45 % (24°). Du 
kan også få specielt terræntilbehør, 
som forbedrer dens klatreevne.

Lad den  
bare klatre.
Husqvarna Automower®  
klarer stejle hældninger
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Avanceret navigation. 
Flere navigationsfunktioner, bl.a. GPS 
(330 X), sikrer, at hele plænen klippes, 
selv i en kompleks have.

Den finder vej gennem 
passager. 
Husqvarna Automower® registrerer 
snævre passager og finder vej gennem 
selv de mindste.

Lad det bare  
være kompliceret.

Husqvarna Automower® klarer  
udfordringerne i en kompleks have.



Efter 20 års udvikling 
lever den op til selv de højeste krav. 

Den tilpasser sig  
plænens vækst. 
Vejrtimerfunktionen (320/330 X) afpasser 
klipningen efter plænens vækstrate, så der 
klippes mindre i solrigt eller tørt vejr og 
mere i perioder, hvor græsset vokser meget.

Den arbejder også,  
når du ikke er hjemme. 
Husqvarna Automower® er udviklet til at  
være pålidelig og driftssikker. Den passer  
godt på plænen, mens du er på ferie.

Uovertruffet klipperesultat.  
Husqvarna Automower® klipper hvert eneste græsstrå med 
barberbladslignende knive, hvilket giver en anderledes frodig og 
grøn plæne end med almindelige knive. Den konstante klipning 
gøder plænen, så den bliver endnu mere grøn og frodig.

Den klipper mere, når det er nødvendigt.   
Husqvarna Automower® registrerer, om græsset er højere i  
et bestemt område og klipper, indtil højden er den samme  
som på resten af plænen (330 X).

Højdeindstilling.  
Du kan indstille klippehøjden fra 20 til 60 mm  
manuelt – eller elektrisk (320 og 330 X).

Plænen kommer til at ligne et tæppe.  
Det virker måske effektivt at klippe i lige baner, men når der klippes i et tilfældigt 
mønster og forskellige retninger, bliver resultatet en meget flot og mosfri græsplæne, 
da græsstråene klippes fra forskellige retninger.

I 1990’erne var Husqvarna blandt pionererne inden for robotplæneklipning. Det  
var en kolossal teknisk udfordring at udvikle en plæneklipper, der kunne klare alle  
havetyper. Lige siden har Husqvarna arbejdet videre med robotplæneklipperne  
for at nå længst muligt på områder som pålidelighed, kvalitet og klippe-
resultat med mindst muligt behov for menneskelig indgriben.

Den er nem at installere.
Arbejdsområdet og andre områder, der skal undgås, 
afgrænses med et kabel. Det er let at 
lægge kablet rundt om det område, der 
skal klippes. Se installationsfilmen.

Den finder selv hjem.
Afhængigt af model, får du et eller to guidekabler, som hjælper 
robotplæneklipperen med at finde vej gennem snævre passager og 
tilbage til ladestationen uden at efterlade hjulspor på plænen. Det 
er utroligt nemt at kalde robotplæneklipperen hjem med tasten 
PARK (330 X).  

Den er sikker.
Hvis Husqvarna Automower® løftes 
op fra jorden eller vælter, afbrydes 
strømmen til knivene automatisk med 
det samme (0.2 sek). 
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Et par gode råd.  
• Hvis du ikke kan eller ikke vil lade robotplæneklipperen køre om 

natten, nedsættes områdekapaciteten med 33 %.
• Hvis flere plæner står i forbindelse med hinanden via snævre 

passager (130-200 cm), anbefales det at vælge en model med to 
guidekabler: Automower® 330 X, Solar Hybrid eller 265 ACX.

• På meget store plæner på over 6000 m2 kan flere Automower®-
robotplæneklippere arbejde sammen. Forhandleren kan fortælle 
dig mere om mulighederne.

• Med havekompleksitet mener vi opdelte eller adskilte plæne-
områder, mange forhindringer og stejle skråninger.

 

Syv måder at få  
en perfekt græsplæne på –

i virkeligheden.
Du kan altid finde en Husqvarna Automower®-model, der passer til dit behov. Fra Automower® 305 til den mindre  
græsplæne og helt op til Automower® 265 ACX til meget store og mere komplekse plæner.

Automower® 265 ACX. 
Klippekapacitet og hastighed bliver ikke bedre, og skiven med kni-
vene er bredere end ellers, så Automower® 265 ACX kan sættes i 
arbejde på selv de største plæner.Resultatet bliver altid indbydende 
og smukt. Udstyret med GPS-sporingssystem og kommunikations-
funktion via SMS.

Område: 6.000 m2 +/- 20%  Hældningskapacitet: Op til 35% (19°)    
Havekompleksitet: l l l l l

Vejl. pris 32.995,-

Automower® 305. 
Automower® 305 er perfekt til den mindre plæne. Den kompakte 
størrelse gør det lettere at komme til på mindre områder. Den 
er let og udsætter ikke græsset for et voldsomt tryk. Polarhvidt 
karosseri kan købes som tilbehør. 

Område: 500 m2 +/- 20%  Hældningskapacitet: Op til 25% (14°)     

Havekompleksitet: l l l l l 

Vejl. pris 10.995,-

Automower® 308. 
Automower® 308 er en kompakt og effektiv robotplæneklipper, 
der hurtigt får arbejdet fra hånden i den lille til mellemstore  
have.Den er let og udsætter ikke græsset for et voldsomt tryk.  
Polarhvidt karosseri kan købes som tilbehør.

Område: 800 m2 +/- 20%  Hældningskapacitet: Op til 25% (14°)    
Havekompleksitet: l l l l l

Vejl. pris 12.995,-

Automower® 220 AC. 
Til den større have er Automower® 220 AC det perfekte valg. Store 
hjul gør den velegnet til ujævne og bakkede haver. Vælg den farve, du 
bedst kan lide, fra Automower® Colour Collection (tilbehør).

Område: 1.800 m2 +/- 20%  Hældningskapacitet: Op til 35% (19°)     
Havekompleksitet:  l l l l l

Vejl. pris 14.995,-

Automower® Solar Hybrid. 
Automower® Solar Hybrid har solpaneler, der hjælper med at lade 
batteriet op. Når der bruges mindre strøm, kan der klippes i længere 
perioder, så det tager kortere tid at nå plænen igennem. Udstyret 
med GPS-sporingssystem og kommunikationsfunktion via SMS.

Område: 2.200 m2 +/- 20%  Hældningskapacitet: Op til 35% (19°)    
Havekompleksitet: l l l l l

Vejl. pris 21.995,-

Automower® 330 X. 
Automower® 330 X er vores mest avancerede model og det perfekte valg til den store,  
komplekse have med adskilte områder, snævre passager, træer, buske og stejle skråninger.  
Udstyret med GPS-navigation, elektrisk højdeindstilling og vejrtimerfunktion. 

Område: 3200 m2 +/- 20%  Hældningskapacitet: Op til 45% (24°)     

Havekompleksitet: l l l l l

Vejl. pris 21.995,-

Automower® 320. 
Automower® 320 er en stærk robotplæneklipper, der passer til den mellemstore 
eller store have. Den kan klare alle de almindelige udfordringer som skråninger,  
træer og buske. Den har elektrisk højdeindstilling og vejrtimerfunktion.

Område: 2200 m2 +/- 20%  Hældningskapacitet: Op til 45% (24°)     

Havekompleksitet: l l l l l

Vejl. pris 17.995,-
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Blød taske.
Praktisk taske, når plæneklipperen 
skal bæres eller opbevares om 
vinteren. (Alle modeller)

Vejl. pris 595,-

Afgrænsningskabel.
Det kan kræve et ekstra afgræns-
ningskabel, hvis klippeområdet 
skal være større, eller hvis træer 
og andre forhindringer skal 
afgrænses.

Priser fra 795,-

Det helt rigtige tilbehør. 

Automower® Colour Collection. 
Ud over standarddesignet kan du nu også vælge et skjold i en anden 
farve: orange, blå, hvid eller brun. De fås som tilbehør til 220 AC.

Vejl. pris 1.895,-

Forlygtesæt. 
LED forlygtesæt fås som  
tilbehør til 330 X.

Vejl. pris 695,-

Hjulbørstesæt.
Holder hjulene rene, så grebet i plænen 
bevares. (220 AC, 320, Solar Hybrid, 330 X)
Standard på 265 ACX

Priser fra 195,-

Hvide skjold.
Udvalgte modeller kan udstyres med 
skjold i polarhvid. (305, 308, 320, 330 X)

Priser fra 595,-

Sæt til ujævnt terræn. 
Tilbehør, der giver fremragende trækkraft på ujævne 
og skrånende plæner. Gennemtænkt tilbehør, så din 
Husqvarna Automower® lever op til alle forventninger.
(320, 330 X)

Vejl. pris 695,-

iPhone-kommunikation.
Med den gratis Automower® iPhone-app kan 
du nemt se, om din plæne egner sig til en 
Automower®. Den hjælper dig desuden med 
at installere Automower®, og du kan overvåge 
robotplæneklipperen med GPS-funktionen, 
fjernbetjene indstillinger og modtage advarsler 
via SMS. Desuden indgår GPS-sporing, hvis  
robotplæneklipperen bliver stjålet. (220 AC 
med GPS, Solar Hybrid, 265 ACX)Garager.

Beskytter ladestationen og Husqvarna 
Automower® mod sol og regn. (220 AC, 
Solar Hybrid, 320, 330 X)

Priser fra 1.295,-

Knivsæt.
Hvis plænen skal være sund og 
livskraftig, er det afgørende, at 
knivene er skarpe.

Priser fra 192,-

Signalforstærker.
Øger signalstyrken til et tilstrækkeligt niveau 
i installationer med stor kabelomkreds.  
(220 AC, Solar Hybrid, 265 ACX)

Vejl. pris 795,-

Vægophæng.
Opbevar plæneklipperen på væggen om 
vinteren, eller når den ikke er i brug.
(220 AC, Solar Hybrid, 320, 330 X)

Vejl. pris 695,-
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Specifikationer. 

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Alle rettigheder forbeholdes. Husqvarna, Automower og andre produkt- og funktionsmærkenavne er varemærker,  
der tilhører Husqvarna-koncernen, som det i øvrigt fremgår af www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.com

Sortiment  305 308 220 AC 320 Solar Hybrid 330 X 265 ACX
Anbefalet arbejdsområde, +/- 20% *  500 m2 800 m2 1.800 m2 2.200 m2 2.200 m2 3.200 m2 6.000 m2

Områdekapacitet pr. time   31 m2 40 m2  75 m2 92 m2 92 m2 135 m2 230 m2

Hældningskapacitet  Op til 25% (14°) Op til 25% (14°) Op til 35% (20°) Op til 45% (24°) Op til 35% (20°) Op til 45% (24°) Op til 35% (20°)

Klippesystem  3 roterende  3 roterende 3 roterende 3 roterende 3 roterende 3 roterende 5 roterende 
  barberblade barberblade barberblade barberblade barberblade barberblade barberblade

Klippebredde/-højde, cm  17 / 2-5 17 / 2-5 22 / 2-6 24 / 2-6 22 / 2-6 24 / 2-6 32 / 2-6

Batteritype  Li-Ion Li-Ion NiMH Li-Ion NiMH Li-Ion Li-Ion

Støjniveau, dB(A) garanteret ***  61 63 63 58 64 58 65

Søgesystem  Singlesearch Singlesearch Triplesearch Quadsearch Quadsearch Quadsearch Quadsearch

Leveres med afgrænsningskabel    150 m 200 m 250 m 250 m 250 m 400 m -

Leveres med kramper, stk  200 200 200 300 200 400 -

Leveres med ekstra knive, stk  9 9 9 9 9 9 30

Vægt kg   6.7 6.8 9.0 11.5 10.0 13.2 12.9

SMS-/ GPS-kommunikation   - / - - / - Ja** / Ja** - / - Ja / Ja - / - Ja / Ja

GPS-navigation  - - - - - Ja -

Alarm/pinkodelås   Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja

Glideplade (klippesystem)    - Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ultrasoniske sensorer    - - - - - - Ja

Solpanel  - - - - Ja - -

Profilindstillinger  - - - Ja - Ja -

Punktklipning  - - - Ja - Ja -

Elektr. højdeindstilling   - - - Ja - Ja -

Vejrtimer er  - - - Ja - Ja -

Automatisk passagehåndtering   - - - Ja - Ja -

GPS-navigation    - - - - - Ja -

PARK-tast (ladestation)  - - - - - Ja -

Vejl. pris   10.995,- 12.995,- 14.995,- 17.995,- 21.995,- 21.995,- 32.995,-

*  Ved drift døgnet rundt hele ugen.
** Fås som tilbehør.
***  Støjemission i miljøet målt som lydeffektniveau (LWA) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF.
 Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1-3 dB(A).

Se mere på www.husqvarna.dk


