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Gardenas robotgräsklippare
Bäst i test!
Robotgräsklipparna Gardena R160 och Gardena R40Li har
nyligen fått de prestigefulla utmärkelserna Bäst i test respektive Bästa budgetval. Detta i hård konkurrens med marknadens ledande utbud av maskiner.
Den välrenommerade sajten Bäst-i-Test.se* har nyligen genomfört
ett långtidstest under cirka tio veckor på robotgräsklippare, där
Gardena har fått de bästa utmärkelserna. Gardena R160 blev Bäst
i test och Gardena R40Li Bästa budgetval.
Om Gardena R160 blev omdömena att robotgräsklipparen är
fantastiskt prisvärd, mycket effektiv och tillförlitlig, lättprogrammerad
och har generöst med tillbehör.
Gardena R40Li fick omdömen så som ett svårslaget pris, att den
är smart och tillförlitlig, tyst, har en hög säkerhet, är lättprogrammerad och att den är en robotgräsklippare med tydlig bruksanvisning.
Testteamet har utvärderat hur väl robotgräsklipparna klippte gräset samt bedömt egenskaper som säkerhet, klippteknik, klipphastighet, ljudnivå, design och användarvänlighet.
Gardena R160 är den starkaste modellen som passar för gräsmattor upp till 1 600 m2. Ojämnheter i marken är inga som helst
problem och Gardena R160 klarar sig förbi så smala passager
som 70 cm.
Gardena R40Li är en lite mindre, men smart budgetmodell som
rekommenderas för gräsmattor upp till 400 m2.
Gräsytor som tas om hand av robotgräsklippare blir friskare
och grönare eftersom den kontinuerliga klippningen ger en tätare
gräsmatta med hög tillväxt. Tack vare det får ogräs och mossa inte
en chans att växa. Maskinerna åker inte i strikta körfält utan täcker
gräsmattan slumpmässigt, vilket gör att man undviker spår och
ojämn klippning. Och oavsett om robotgräsklipparen klipper under
dagen eller natten så utför den sitt jobb tyst och utan att störa.
Det behövs dessutom inte heller några stora förberedelser eller
installationer innan Gardenas robotgräsklippare kan börja arbeta.
Enklare än så här kan det knappast bli att njuta av en välskött
gräsmatta – och samtidigt få tid över till annat.
Cirkapris Gardena R160, 18 995 kr och Gardena R40Li, 10 495 kr.

Gardena R160 och Gardena R40Li har nyligen fått bästa betygen av
marknadens robotgräsklippare i ett genomarbetat test.

Gardena R160

Gardena R40Li

* Läs ytterligare om testet här: bäst-i-test.se.

För ytterligare information kontakta Husqvarna och Ingrid Ekström, 036-14 71 97, ingrid.ekstrom@husqvarnagroup.com
eller Per PR och Nicklas Bergqvist, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.
Högupplösta bilder, fakta och prisuppgifter hittar du på perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 70 80, press@husqvarna.se.
Om Gardena
Gardena är ett varumärke inom Husqvarnakoncernen som är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och
trädgårdstraktorer. Husqvarna är även ledande i Europa när det gäller bevattningsprodukter och en av världens största tillverkare inom kaputrustning och
diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Husqvarna erbjuder produkter till både konsumenter och professionella och har en försäljning i över 100
länder. Nettoomsättningen uppgick 2010 till 32 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var 15 000.

