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HUSQVARNA AUTOMOWER® 105 

Kompakt 3-hjulet Robotplæneklipper til effektiv klipning af mere åbne 
græsarealer. Kan klare mindre plæner på op til 600 m² og kan også 
klare hældninger på op til 25%. Den er let at bruge og tilbyder mange 
forskellige personlige indstillinger. Har 1 guidekabel. Polar hvidt skjold 
kan tilkøbes. 

• Lille kompakt størrelse og lav vægt giver øget manøvredygtighed i små 
haver. 

• Guidekabler hjælper Automoweren tilbage til ladestationen 
• Mulighed for at starte klippe på to forskellige fjerntliggende steder langs 

den patenterede guidekabel ud af ladestationen. 
• Let klippehøjdejustering 
• Store hjul med grov dækprofil giver fremragende traktion på skråninger på 

op til 25% stigning. 
• Høj opløsning, mellemstort display med grafisk menustruktur. 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoterende knivblade

Lydniveau 58 dB(A)

Typisk ladetid 50 min

Maks. arbejdsområde 600 m²

Guidekabel 1 

Maks hældning i arbejdsområde 25 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 50 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM105 Robotplæneklipper 967 64 54-21 5.359,20 kr. 6.699 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 305 

Husqvarna Automower® 305 har et kompakt design og er ideel til 
mindre, komplekse haver på op til 600 m2. Den kan nemt håndtere 
skråninger med en hældning på 40 %. En platform med fire hjul og 
systematisk passagehåndtering giver effektiv betjening, og den 
tredobbelte søgefunktion letter den hurtigste vej hjem til ladestationen. 
Udstyret med vejrtimer, frostsensor og Automower® Connect@Home. 
Nem at rengøre og kan vaskes af med en haveslange. Har 1 guidekabel. 

• Automower® Connect@Home giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone. Du kan sende start, stop og parker kommandoer, tjekke og 
justere indstillinger. Bluetooth kommunikation med op til 30m rækkevide. 

• Skift automatisk klippemønster fra tilfældig til systematisk tilstand i smalle 
passager. 

• Robotplæneklipperen kan let vaskes på ydersiden og undersiden med en 
haveslange. 

• Afbryder automatisk robottens skema ved frost for at bestykke plænen 
• Tilpasser arbejdstiden efter plænens væksttempo og reducerer dermed 

slitagen på både plænen og plæneklipperen. 
• Registrerer automatisk smalle passager og finder vej igennem selv de 

smalleste åbninger. 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoterende knivblade

Lydniveau 58 dB(A)

Typisk ladetid 60 min

Maks. arbejdsområde 600 m²

Guidekabel 1 

Maks hældning i arbejdsområde 40 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 50 mm
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM305 Robotplæneklipper 967 97 40-21 7.199,20 kr. 8.999 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 

Effektiv robotplæneklipper med fire hjul til større og mere komplekse 
græsarealer. Velegnet til mellemstore områder på op til 1000 m², og 
kan også klare skråninger med en hældning på 40 %. Smart-teknologi 
styrer automatisk robotplæneklipperen igennem smalle passager. Det 
intuitive menusystem har mulighed for personlige indstillinger for, 
hvornår du ønsker, at maskinen skal klippe. Har 1 guidekabel. Mulighed 
for tilkøb af skjold i forskellige farver. 

• Automower® Connect@Home giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone. Du kan sende start, stop og parker kommandoer, tjekke og 
justere indstillinger. Bluetooth kommunikation med op til 30m rækkevide. 

• Registrerer automatisk smalle passager og finder vej igennem selv de 
smalleste åbninger. 

• Guidekabler hjælper Automoweren tilbage til ladestationen 
• Store hjul med grov dækprofil giver fremragende traktion. 
• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 

smartphone 
• Mulighed for at starte plæneklipning på tre forskellige fjernsteder langs det 

patenterede guidekabel væk fra ladestationen. 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoterende knivblade

Lydniveau 58 dB(A)

Typisk ladetid 60 min

Maks. arbejdsområde 1000 m²

Guidekabel 1 

Maks hældning i arbejdsområde 40 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm
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PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM310 Robotplæneklipper 967 67 29-21 9.199,20 kr. 11.499 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 

Avanceret robotplæneklipper med fire hjul til større og mere komplekse 
græsarealer. Velegnet til mellemstore områder på op til 1500 m², og kan 
også klare skråninger med en hældning på 40 %. Smart-teknologi 
tilpasser mængden af klipning til plænens væksthastighed, muliggør 
områdeklipning af et begrænset område med længere græs og styrer 
plæneklipperen igennem smalle passager. Det intuitive menusystem på 
den store, brugervenlige skærm har mulighed for personlige 
indstillinger for, hvornår du ønsker, at maskinen skal klippe. Har 1 
guidekabel. Mulighed for tilkøb af skjold i forskellige farver. 

• Automower® Connect@Home giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone. Du kan sende start, stop og parker kommandoer, tjekke og 
justere indstillinger. Bluetooth kommunikation med op til 30m rækkevide. 

• Tilpasser arbejdstiden efter plænens væksttempo og reducerer dermed 
slitagen på både plænen og plæneklipperen. 

• Registrerer automatisk smalle passager og finder vej igennem selv de 
smalleste åbninger. 

• Guidekabler hjælper Automoweren tilbage til ladestationen 
• Store hjul med grov dækprofil giver fremragende traktion. 
• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 

smartphone 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoterende knivblade

Lydniveau 58 dB(A)

Typisk ladetid 60 min

Maks. arbejdsområde 1500 m²

Guidekabel 1 

Maks hældning i arbejdsområde 40 %
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM315 Robotplæneklipper 967 67 30-21 10.799,20 kr. 13.499 kr.
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NYHED HUSQVARNA AUTOMOWER® 
405X 

Husqvarna Automower® 405X  - en pålidelig og højtydende model i 
X-line serien, egnet til mindre plæner. Egent til at klippe komplekse 
græsarealer op til 600m2 med funktioner som systematisk 
passageklipning for en perfekt klipning af smalle passager og nem 
håndtering af skråninger med hældning på op til 40%. Ubekymret drift 
takket være elektrisk betjent klippehøjdejustering 20-50mm, 
frostsensor og vejrtimer. Nem at rengøre - vaskbar med haveslange. 
Som en del af premium X-line sortimentet har AM405X også funktioner 
som Automower® Connect med GPS tyverisporing og GPS-assisteret 
navigation, så du kan holde dig opdateret; du kan spore, interagere og 
holde dig opdateret hvorend du befinder dig i verden, samt X-line 
design med LED-forlygter, front kofanger og specialfarvede hjulkapsler. 
Er også udstyret med FOTA (automatisk opdatering via Firmware Over 
The Air). 

• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone 

• Et indbygget GPS-system opretter et kort over haven og registrerer de 
dele af haven, der allerede er bearbejdet, så klippemønsteret kan tilpasses 
tilsvarende. 

• Skift automatisk klippemønster fra tilfældig til systematisk tilstand i smalle 
passager. 

• Energivenlige LED-forlygter for bedre synlighed og kontrol selv i mørket. 
• Robotplæneklipperen kan let vaskes på ydersiden og undersiden med en 

haveslange. 
• Afbryder automatisk robottens skema ved frost for at bestykke plænen 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoterende knive

Lydniveau 61 dB(A)

Typisk ladetid 60 min

Maks. arbejdsområde 600 m²

Guidekabel 1 

Maks hældning i arbejdsområde 40 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 50 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM405X Robotplæneklipper 970 45 62-21 11.199,20 kr. 13.999 kr.
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NYHED HUSQVARNA AUTOMOWER® 
415X 

Husqvarna Automower® 415X  - en pålidelig og højtydende model i 
X-line serien, egnet til mellemstore plæner. Egnet til at klippe komplekse 
græsarealer op til 1500 m2 med funktioner som systematisk 
passageklipning for en perfekt klipning af smalle passager og nem 
håndtering af skråninger med hældning op til 40%. Ubekymret drift 
takket være elektrisk betjent klippehøjdejustering 20-50mm, 
frostsensor og vejrtimer. Nem at rengøre - vaskbar med haveslange. 
Som en del af premium X-line sortimentet har AM415X også funktioner 
som Automower® Connect med GPS tyverisporing og GPS-assisteret 
navigation, så du kan holde dig opdateret; du kan spore, interagere og 
holde dig opdateret hvorend du befinder dig i verden, samt X-line 
design med LED-forlygter, front kofanger og specialfarvede hjulkapsler. 
Er også udstyret med FOTA (automatisk opdatering via Firmware Over 
The Air). 

• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone 

• Et indbygget GPS-system opretter et kort over haven og registrerer de 
dele af haven, der allerede er bearbejdet, så klippemønsteret kan tilpasses 
tilsvarende. 

• Skift automatisk klippemønster fra tilfældig til systematisk tilstand i smalle 
passager. 

• Energivenlige LED-forlygter for bedre synlighed og kontrol selv i mørket. 
• Robotplæneklipperen kan let vaskes på ydersiden og undersiden med en 

haveslange. 
• Afbryder automatisk robottens skema ved frost for at bestykke plænen 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoterende knive

Lydniveau 61 dB(A)

Typisk ladetid 60 min

Maks. arbejdsområde 1500 m²

Guidekabel 1 

Maks hældning i arbejdsområde 40 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 50 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM415X Robotplæneklipper 970 47 17-21 14.399,20 kr. 17.999 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 420 

Veludstyret robotplæneklipper i stor størrelse til effektiv klipning af 
udfordrende græsarealer. Velegnet til store områder på op til 2200 m², 
og kan også klare skråninger med en hældning på helt op til 45 %. 
Smart-teknologi tilpasser mængden af klipning til plænens 
væksthastighed, muliggør områdeklipning af et begrænset område 
med længere græs og styrer plæneklipperen igennem smalle passager. 
Den intuitive menu på den store, brugervenlige skærm har mulighed for 
personlige indstillinger for, hvornår du ønsker, at maskinen skal klippe. 
Har 2 guidekabler. Skjold i farven polarhvid kan tilkøbes som 
ekstraudstyr. 

• Automower® Connect@Home giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone. Du kan sende start, stop og parker kommandoer, tjekke og 
justere indstillinger. Bluetooth kommunikation med op til 30m rækkevide. 

• Hjulmotorer med 2-trins gear, en ny teknologi, som giver meget lavt 
støjniveau. 

• Guidekabler hjælper Automoweren tilbage til ladestationen 
• Elektrisk betjent højdejustering. 
• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 

smartphone 
• Tilpasser arbejdstiden efter plænens væksttempo og reducerer dermed 

slitagen på både plænen og plæneklipperen. 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 drejelige knivblade

Lydniveau 57 dB(A)

Typisk ladetid 50 min

Maks. arbejdsområde 2200 m²

Guidekabel 2 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks hældning i arbejdsområde 45 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM420 robotplæneklipper 967 67 31-21 14.799,20 kr. 18.499 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X 

Avanceret og model i fuld størrelse i X-line serien fra verdens førende 
leverandør inden for robotplæneklippere. Udviklet til at klare store og 
komplekse plæner som fx flere smalle passager, forhindringer, ujævnt 
terræn og skråninger op til 45%. GPS-assisteret navigation og en række 
funktioner herunder Automower® Connect, som intelligent sørger for at 
holde din plæne grøn, sund og perfekt klippet. Automower® Connect 
app'en holder dig opdateret; du kan spore, interagere og holde dig 
opdateret hvorend du befinder dig i verden. Har 2 guidekabler. 

• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone 

• Et indbygget GPS-system opretter et kort over haven og registrerer de 
dele af haven, der allerede er bearbejdet, så klippemønsteret kan tilpasses 
tilsvarende. 

• Energivenlige LED-forlygter for bedre synlighed og kontrol selv i mørket. 
• Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home. Det betyder, at alt hvad 

du behøver at gøre er at give din smarte taleren en talekommando, og 
Husqvarna Automower® vil hoppe til opgaven. 

• Hjulmotorer med 2-trins gear, en ny teknologi, som giver meget lavt 
støjniveau. 

• Guidekabler hjælper Automoweren tilbage til ladestationen 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 drejelige knivblade

Lydniveau 57 dB(A)

Typisk ladetid 50 min

Maks. arbejdsområde 3200 m²

Guidekabel 2 

Maks hældning i arbejdsområde 45 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM430X ROBOTPLÆNEKLIPPER 967 85 28-21 19.199,20 kr. 23.999 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD 

Husqvarna Automower® 435X AWD – en pioner på 
robotplæneklippermarkedet. En AWD model til plæner op til 3.500 m², 
som klarer forhindringer, ujævnt terræn og skråninger helt op til 
imponerende 70 %. Med X-line design funktioner som LED forlygter, 
registrering af fjerne genstande og intuitiv interaktion med Automower® 
Access. Udstyret med Automower® Connect inklusiv GPS tyverisikring. 
Har 2 guidekabler. 

• Automower® AWD-modeller optimerer styringen af hvert enkelt hjul for at 
muliggøre overlegen drift i det mest krævende terræn. 

• Bygget på et leddelt kropsdesign med centerstyring, der giver en  god 
manøvredygtighed til navigation på komplekse græsplæner og trækkraft i 
hårdt terræn. 

• Brugerinteraktion med højt opløseligt farvedisplay, drejehjul og 
statusindikatorer giver en intuitiv og sofistikeret styring af din maskine. 

• Et indbygget GPS-system opretter et kort over haven og registrerer de 
dele af haven, der allerede er bearbejdet, så klippemønsteret kan tilpasses 
tilsvarende. 

• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone 

• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 drejelige knivblade

Lydniveau 60 dB(A)

Typisk ladetid 30 min

Maks. arbejdsområde 3500 m²

Guidekabel 2 

Maks hældning i arbejdsområde 70 %
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 50 %

Klippehøjde, maks 70 mm

Klippehøjde, min. 30 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM435X AWD Robotplæneklipper 967 85 33-21 29.599,20 kr. 36.999 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 440 

Husqvarna Automower® 440 er en robust og meget pålidelig 
robotplæneklipper til haver og plæner på op til 4000 m2. Den kører 
lydløst og automatisk gennem besværlige områder, smalle passager, 
krævende terræn og skråninger på op til 45 %. Vejrtimeren justerer 
klipningen, så den passer til væksten, samtidig med at områdeklipning 
tager sig af områder med højere græs. Med to guidekabler og fire 
forskellige metoder til at finde vej tilbage til ladestationen får du en 
græsplæne, som er grøn og perfekt klippet med et minimum af 
interaktion. Har 3 guidekabler. 

• Automower® Connect@Home giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone. Du kan sende start, stop og parker kommandoer, tjekke og 
justere indstillinger. Bluetooth kommunikation med op til 30m rækkevide. 

• Hjulmotorer med 2-trins gear, en ny teknologi, som giver meget lavt 
støjniveau. 

• Tre guidekabler reducerer søgetiden i komplicerede haver. 
• Elektrisk betjent højdejustering. 
• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 

smartphone 
• Tilpasser arbejdstiden efter plænens væksttempo og reducerer dermed 

slitagen på både plænen og plæneklipperen. 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoting razor blades

Lydniveau 56 dB(A)

Typisk ladetid 60 min

Maks. arbejdsområde 4000 m²

Guidekabel 3 

Maks hældning i arbejdsområde 45 %
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM440 robotplæneklipper 967 67 33-21 19.599,20 kr. 24.499 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X 

Topmodellen i X-line serien. Kan klare store og komplekse plæner med 
flere smalle passager, forhindringer, kuperet terræn og stigninger op til 
45%. GPS-navigation og en masse andre funktioner inkl. Automower® 
Connect, som på intelligent vis holder din plæne grøn, sund og perfekt 
klippet. Evnen til at registrere fjerne genstande muliggør højere 
hastighed og dækning af et større område. Med Automower® Connect 
app'en kan du: spore, interagere med og forblive opdateret blot ved tryk 
på din skærm - uanset hvor i verden du befinder dig. Har 3 guidekabler. 

• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone 

• Et indbygget GPS-system opretter et kort over haven og registrerer de 
dele af haven, der allerede er bearbejdet, så klippemønsteret kan tilpasses 
tilsvarende. 

• Energivenlige LED-forlygter for bedre synlighed og kontrol selv i mørket. 
• Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home. Det betyder, at alt hvad 

du behøver at gøre er at give din smarte taleren en talekommando, og 
Husqvarna Automower® vil hoppe til opgaven. 

• Indbyggede sensorer hjælper maskinen med at undgå hårde kollisioner 
ved at registrere genstande. 

• Hjulmotorer med 2-trins gear, en ny teknologi, som giver meget lavt 
støjniveau. 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoting razor blades

Lydniveau 58 dB(A)

Typisk ladetid 60 min

Maks. arbejdsområde 5000 m²

Guidekabel 3 

Maks hældning i arbejdsområde 45 %
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM450X robotplæneklipper 967 85 30-21 25.599,20 kr. 31.999 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 520 

Robotplæneklipperen, som er konstrueret til professionel flådebrug. 
Med fjernbetjening, herunder tyverisporing via Husqvarna Fleet 
Services med en pc/tablet, samt fuld plæneklipperstyring og 
-konfiguration via en smartphone. GPS-assisteret navigation og 
vejrtimeren sikrer ensartet dækning af komplekse græsplæner, og med 
automatisk tilpasning af klippefrekvensen til græsplænens vækst. Kan 
klippe alle slags græsplæner og håndtere stejle hældninger på op til 45 
% (24°) med et perfekt klipperesultat - selv i regnvejr. Robust og 
grundig konstruktion sikrer holdbarhed og driftssikkerhed. Har 3 
guidekabler. 

• Mulighed for at overvåge og kontrollere flere Automowerer fra din 
smartphone, tablet eller bærbare computer. Langdistanceforbindelse, 
herunder geofence og meddelelsesfunktionalitet. 

• Brugerflade tilpasset til professionel fjernbetjening via Husqvarna Fleet 
Services. Kontrol og styring af maskinen; status LED indikation og START / 
STOP funktion.  

• Et indbygget GPS-system opretter et kort over haven og registrerer de 
dele af haven, der allerede er bearbejdet, så klippemønsteret kan tilpasses 
tilsvarende. 

• Tre guidekabler reducerer søgetiden i komplicerede haver. 
• Holdbare udskiftelige polyfiber hjulbørster. Holder drivhjulene rene for 

græs og blade for at opretholde forbedret trækkraft. 
• Kraftige hjul med grovere og mere aggressivt dæk mønster. 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 drejelige knivblade

Lydniveau 58 dB(A)

Typisk ladetid 50 min
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks. arbejdsområde 2200 m²

Guidekabel 3 

Maks hældning i arbejdsområde 45 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM520 robotplæneklipper 967 66 21-21 17.999,20 kr. 22.499 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD 

Avanceret og yderst effektiv robotplæneklipper med firhjulstræ udviklet 
til professionel brug. Modellen er designet til at klippe plæner op til 
3.500 m² og klare forhindringer, ujævnt terræn og skråninger på op til 
70 %. Egnet til installation på offentlige arealer med enkel brugerflade 
for nem betjening. Registrering af fjerne genstande ved hjælp af ultralyd 
teknologi, fjernbetjening og overvågning - sammen med resten af din 
maskinflåde - med Husqvarna Fleet Services™. Har 3 guidekabler. 

• Automower® AWD-modeller optimerer styringen af hvert enkelt hjul for at 
muliggøre overlegen drift i det mest krævende terræn. 

• Bygget på et leddelt kropsdesign med centerstyring, der giver en  god 
manøvredygtighed til navigation på komplekse græsplæner og trækkraft i 
hårdt terræn. 

• Mulighed for at overvåge og kontrollere flere Automowerer fra din 
smartphone, tablet eller bærbare computer. Langdistanceforbindelse, 
herunder geofence og meddelelsesfunktionalitet. 

• Brugerflade tilpasset til professionel fjernbetjening via Husqvarna Fleet 
Services. Kontrol og styring af maskinen; status LED indikation og START / 
STOP funktion.  

• Et indbygget GPS-system opretter et kort over haven og registrerer de 
dele af haven, der allerede er bearbejdet, så klippemønsteret kan tilpasses 
tilsvarende. 

• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoterende knive

Lydniveau 60 dB(A)

Typisk ladetid 30 min

Maks. arbejdsområde 3500 m²
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Guidekabel 3 

Maks hældning i arbejdsområde 70 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 50 %

Klippehøjde, maks 70 mm

Klippehøjde, min. 30 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM535 AWD Robotplæneklipper 967 85 34-21 30.399,20 kr. 37.999 kr.
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 

Robotplæneklipperen, som er konstrueret til professionel flådebrug. 
Med fjernbetjening, herunder tyverisporing via Husqvarna Fleet 
Services med en pc/tablet, samt fuld plæneklipperstyring og 
-konfiguration via en smartphone. GPS-assisteret navigation og 
vejrtimeren sikrer ensartet dækning af komplekse græsplæner, og med 
automatisk tilpasning af klippefrekvensen til græsplænens vækst. Kan 
klippe alle slags græsplæner og håndtere stejle hældninger på op til 45 
% (24°) med et perfekt klipperesultat - selv i regnvejr. Registrering af 
fjerne genstande muliggør højere klippehastighed og områdekapacitet. 
Robust og grundig konstruktion sikrer holdbarhed og driftssikkerhed. 
Har 3 guidekabler. 

• Mulighed for at overvåge og kontrollere flere Automowerer fra din 
smartphone, tablet eller bærbare computer. Langdistanceforbindelse, 
herunder geofence og meddelelsesfunktionalitet. 

• Brugerflade tilpasset til professionel fjernbetjening via Husqvarna Fleet 
Services. Kontrol og styring af maskinen; status LED indikation og START / 
STOP funktion.  

• Indbyggede sensorer hjælper maskinen med at undgå hårde kollisioner 
ved at registrere genstande. 

• Et indbygget GPS-system opretter et kort over haven og registrerer de 
dele af haven, der allerede er bearbejdet, så klippemønsteret kan tilpasses 
tilsvarende. 

• Tre guidekabler reducerer søgetiden i komplicerede haver. 
• Holdbare udskiftelige polyfiber hjulbørster. Holder drivhjulene rene for 

græs og blade for at opretholde forbedret trækkraft. 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 drejelige knivblade
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lydniveau 60 dB(A)

Typisk ladetid 60 min

Maks. arbejdsområde 5000 m²

Guidekabel 3 

Maks hældning i arbejdsområde 45 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM550 robotplæneklipper 967 65 02-21 27.199,20 kr. 33.999 kr.
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NYHED HUSQVARNA AUTOMOWER® 
550 EPOS 

Robotplæneklipper udviklet for professionel flådebrug. Fuldt udstyret 
model med funktioner som Husqvarna EPOS guide med transportveje, 
AppDrive og præcis styring af klippeområdet. Med virtuel afgrænsning 
af klippeområder kan du både definere flere separate klippeomiråder 
med hver sin indstilling, så vel som klippeområder, der midlertidigt ikke 
ønskes klippet. Kan klippe alle typer græsarealer, navigere i smalle 
passater og  klare stigninger på op til 45% (24°) med perfekt 
klipperesultat – selv under våde vejrforhold. EPOS referencestation er 
påkrævet og kan tilkøbes. 

• Husqvarna EPOS Technology 
• Beregner automatisk den mest effektive rute til og fra ladestationens 

dovking punkt. 
• Mulighed for at overvåge og kontrollere flere Automowerer fra din 

smartphone, tablet eller bærbare computer. Langdistanceforbindelse, 
herunder geofence og meddelelsesfunktionalitet. 

• Brugerflade tilpasset til professionel fjernbetjening via Husqvarna Fleet 
Services. Kontrol og styring af maskinen; status LED indikation og START / 
STOP funktion.  

• Sikkerhedslys med blinkende eller konstant lys for at skabe 
opmærksomhed ved nattekørsel. 

• Automower® Connect giver dig fuld kontrol over robotten med din 
smartphone 

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klippesystem 3 pivoterende knivblade

Lydniveau 63 dB(A)

Typisk ladetid 60 min
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks. arbejdsområde 5000 m²

Guidekabel Virtual transport path 

Maks hældning i arbejdsområde 45 %

Maks hældning ned mod afgrænsningskabel 15 %

Klippehøjde, maks 60 mm

Klippehøjde, min. 20 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EKSKL. MOMS INKL. MOMS

AM550 EPOS Robotplæneklipper 970 46 53-21 34.399,20 kr. 42.999 kr.
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ROBOTPLÆNEKLIPPERE Artikelnummer Detailpris inkl. 
Moms

Detailpris ekskl. 
Moms

AM520 robotplæneklipper 967 66 21-21 22.499 kr. 17.999,20 kr.

AM550 robotplæneklipper 967 65 02-21 33.999 kr. 27.199,20 kr.

AM550 EPOS Robotplæneklipper 970 46 53-21 42.999 kr. 34.399,20 kr.

AM535 AWD Robotplæneklipper 967 85 34-21 37.999 kr. 30.399,20 kr.

AM105 Robotplæneklipper 967 64 54-21 6.699 kr. 5.359,20 kr.

AM305 Robotplæneklipper 967 97 40-21 8.999 kr. 7.199,20 kr.

AM310 Robotplæneklipper 967 67 29-21 11.499 kr. 9.199,20 kr.

AM315 Robotplæneklipper 967 67 30-21 13.499 kr. 10.799,20 kr.

AM420 robotplæneklipper 967 67 31-21 18.499 kr. 14.799,20 kr.

AM440 robotplæneklipper 967 67 33-21 24.499 kr. 19.599,20 kr.

AM405X Robotplæneklipper 970 45 62-21 13.999 kr. 11.199,20 kr.

AM415X Robotplæneklipper 970 47 17-21 17.999 kr. 14.399,20 kr.

AM430X ROBOTPLÆNEKLIPPER 967 85 28-21 23.999 kr. 19.199,20 kr.

AM450X robotplæneklipper 967 85 30-21 31.999 kr. 25.599,20 kr.

AM435X AWD Robotplæneklipper 967 85 33-21 36.999 kr. 29.599,20 kr.
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