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Ny robotgräsklippare med specialdesignat garage!
Gräset är grönare på andra sidan! I alla fall om du
befinner dig på andra sidan av staketet där Gardenas
nyheter R50Li och R80Li sköter gräsklippningen.
Kontinuerlig klippning ger nämligen friskare och grönare gräsmatta.
Gardenas nya robotgräsklippare R50Li och R80Li är perfekta för gräsmattor upp till 500 respektive 800 kvadratmeter.
Robotgräsklipparna laddar upp sig själva vid laddstationen,
de rakbladsvassa knivarna skär av gräset med stor precision och lämnar sedan kvar gräsklippet som ett naturligt
gödningsmedel.
För att det inte ska bli spår i gräsmattan eller ojämn klippning rör sig såväl R50Li som R80Li helt oregelbundet över
gräset. Klipphöjden kan regleras och ställs enkelt in med
ett vred och såväl önskad klipptid som klippdag är lätt att
programmera in på instrumentpanelen och skärmen.
R50Li och R80Li är riktigt tysta robotgräsklippare, varken
grannar eller hängmattestunden störs. Det kraftfulla litiumjonbatteriet säkerställer både en tillförlitlig och energisparande drift. Självklart är de stöldskyddade med PIN-kod och
larm så att du får behålla din robotgräsklippare.
Ytterligare en Gardenanyhet är ett specialdesignat garage
till robotgräsklipparna. Med detta skyddas både robotogräsklippare och laddstation från regn och sol. Väderförhållanden som i och för sig klipparen klarar av utan problem, men
som ger robotgräsklipparen möjlighet att se fräschare ut när
vädermakterna ger sig till känna. Garaget kostar cirka 1 500 kr.

Klipphöjden på de nya robotgräsklipparna R50Li och R80Li kan regleras och ställs enkelt in, precis som val av klipptid och klippdag.

Ännu en nyhet från
Gardena är det
specialdesignade
garaget som skyddar
laddstationen.

För ytterligare information kontakta Husqvarna och Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Per PR och Nicklas Bergqvist, nicklas@perpr.se, 08-400 255 16.
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, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och diamantverktyg för
byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater,
Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och
koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

