
Kompakt, 3-hjulig robotgräsklippare för effektiv klippning av öppna gräsytor. Lämplig 
för mindre ytor upp till 800 m² och kan hantera sluttningar med en lutning på upp till 
25%. Lätt att använda och erbjuder möjlighet till personliga inställningar. Polarvit kaross 
finns som tillval. 

Automatisk laddning 
När robotgräsklipparen behöver 
mer kraft söker den sig själv till 
laddstationen. 

Unikt klippsystem 
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. 

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

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. 
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EGENSKAPER
• Klipparkoncept med högsta möjliga nivå av tillförlitlighet, kvalitet 

och klippresultat. 

• Tack vare det unika klippsystemet arbetar Husqvarna Automower® 
oerhört tyst . 

• Utrustad med vassa, rakbladsliknande knivar på ett robust 
knivdisksystem, vilket ger bästa möjliga klippresultat och låg 
energiförbrukning. 

• Klipparen hittar själv till laddstationen 

• PIN-kodslås 

• Kompakt och lätt produkt ökar manövrerbarheten i små trädgårdar.   

• Inga emissioner 

• Klarar gräsytor på upp till 800 m². 

• Tjuvlarm 

• Lägg in dina personliga inställningar via kontrollpanelen 

• Du bestämmer själv om du vill att Automower® ska klippa gräset 
dygnet runt, vecka ut och vecka in. 

• Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning. 

• Husqvarna Automower® är utformad för att tåla det tuffa nordiska 
klimatet utan problem. 

• Guidekabel hjälper klipparen att hitta laddstationen 

• Enkel inställning av klipphöjden 

• Om Automower® lyfts eller tippar stoppas klippningen omedelbart. 

• Guidekabel hjälper klipparen att hitta laddstationen 

• Möjlighet att starta klipparen på två olika startpunkter utefter den 
patenterade guidekabeln. 

• Enkel inställning av klipphöjden 

• Hanterar lutningar på upp till 25% 

• Högupplöst, medelstor display med tydlig och intuitiv grafisk 
menystruktur. 

• Klipparkoncept med högsta möjliga nivå av tillförlitlighet, kvalitet 
och klippresultat. 

• Tack vare det unika klippsystemet arbetar Husqvarna Automower® 
oerhört tyst . 

• Utrustad med vassa, rakbladsliknande knivar på ett robust 
knivdisksystem, vilket ger bästa möjliga klippresultat och låg 
energiförbrukning. 

• Husqvarna Automower® är utrustad med larm och personlig 
PIN-kod. 

• Klipparen hittar själv till laddstationen 

• Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning. 

• Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning. 

• Du bestämmer själv om du vill att Automower® ska klippa gräset 
dygnet runt, vecka ut och vecka in. 

• Om Automower® lyfts eller tippar stoppas klippningen omedelbart. 

• Husqvarna Automower® är utformad för att tåla det tuffa nordiska 
klimatet utan problem. 

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batterikapacitet 1.6 Ah
Vikt på batteripack 0.26 kg
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 18 V
Laddningsström 1.5 A
Laddningssystem Automatisk 
Effektförbrukning vid klippning 20 W
Typisk laddningstid 70 min
Normal klipptid på en laddning 60 min

KAPACITET

Ytkapacitet per timma 40 m²
Maximal lutning vid begränsningsslingan 10 %
Maximal lutning inom arbetsområdet 25 %
Maximal lutning inom arbetsområdet 25 %
Maximalt arbetsområde 800 m²
Generic Power Source Battery 
Ytkapacitet 800 m²
Arbetskapacitet dagtid 600 m²
Arbetskapacitet nattetid 400 m²
Arbetskapacitet vardagar 200 m²

CERTIFIERINGAR

Programvaruuppdatering Dealer Service 

MÅTT

Article gross weight 18000 g
Produktens nettovikt 6500 g
Klippbredd 17 cm
Vikt 6.8 kg

MOTOR

Knivmotortyp Borstlös likströmsmotor 
Drivmotortyp Borstlös likströmsmotor 
Bränsletyp Battery 

UTRUSTNING

Alarm Ja 
Färgkod Granitgrå 
Klippsystem 3st ledade knivblad 
Extraknivar 9 st.
Följa begränsningsslinga Nej 
Följa guidekabel 1 



Tekniska specifikationer

Handtagstyp Integrerad 
Strålkastare Nej 
Hemsignal Nej 
Informationspanel LCD display med inställningsmeny 
Installationslås Ja 
Knappsats 15 knappar
Lyftsensor Ja 
Slingkabel 200 m
Navigationssystem Oregelbunden 
PIN kod Ja 
Fjärrtextmeddelanden Nej 
Söksystem Singlesearch 
Märlor 200 st.
Lutningssensor Ja 
Tidlås Ja 
Timer Ja 
Ultraljudsensor Nej 
Hjulmönster Medium 

MATERIAL

Kaross ASA plast 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

LJUD

Högsta ljudnivå 63 dB(A)
Ljudnivå 60 dB(A)

FÖRPACKNING

Packaging height 354 mm
Packaging length 781 mm
Packaging volume 141.002 dm³
Packaging width 510 mm
Quantity in Master pack 1 


