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Husqvarna Automower® firar 20 år med två nya robotgräsklippare!
Husqvarna som sedan 1995 är marknadsledande av
robotgräsklippare, lanserar nu två välutrustade och
kompakta modeller för den medelstora tomten. Som
tillval finns karosser i olika färger.
Husqvarna Automower® är storsäljaren på marknaden
sedan 1995 och i samband med detta 20-årsjubileum
lanserar Husqvarna två nya robotgräsklipparmodeller –
Automower® 310 och Automower® 315. Modeller framtagna för den mellanstora trädgården med en klippkapacitet
på 1 000 respektive 1 500 kvm. Dessa nya robotgräsklippare utmärker sig både vad gäller funktion och form och är
de mest kompakta 4-hjulsmodellerna i Automower®-serien.
Husqvarna Automower® 310 och 315 är utvecklade
med det allra senaste inom mjukvara, elektronik och mekanik, vilket bland annat innebär att de kan ta sig uppför
sluttningar med upp till 40 procents lutning. Smart teknik
styr automatiskt robotgräsklipparen genom trånga passager och menysystemet gör det möjligt att ställa in när
på dygnet man vill att maskinen ska klippa.
Husqvarna Automower® är pålitliga robotgräsklippare
som med fria rörelsemönster gör att husägare kan räkna
med en välklippt och välskött gräsmatta, utan att själv
göra jobbet. Klippningen bygger på rakbladsvassa knivar
som skär av gräset från olika håll, vilket även hjälper gräsmattan att växa sig stark och förhindrar uppkomsten av
mossa. Lägg till att Husqvarna Automower® 310 och 315
gör sitt jobb i ur och skur – tyst och utan minsta lilla väsen.
Ett estetisk tillval till Husqvarna Automower® är att man
själv kan välja utseende på sin robotgräsklippare. Karossen med snäppfäste, som enkelt går att ta av och på,
finns som tillval i tre färger – grått, vitt eller orange.

Nyhet på marknaden är Husqvarna Automower® för den medelstora tomten. Som tillval finns karosser i olika färger som enkelt går att ta på och av.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarna Group 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.

