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Styr din robotgräsklippare från mobilen
Husqvarnas app Automower Connect gör att du,
oavsett var du än befinner dig i världen, kan fjärrstyra
din Husqvarna Automower®. Skulle du ha oturen
att robotgräsklipparen blir stulen, ser appen till att
spåra upp var den befinner sig.
Den nya appen Automower Connect lanseras i vår och
fungerar till robotgräsklipparna Husqvarna Automower® 320
och Husqvarna Automower® 330X. Med hjälp av appen
har du fullständig kontroll över din robotgräsklippare även
om du befinner dig många mil därifrån. Du kan bl.a. ta
emot aktuell status och skicka start-, stopp- och parkeringskommandon till din gräsklippare. Hela robotgräsklipparens
meny finns i din smartphone, vilket gör att du exempelvis
kan sitta på jobbet i stan och bestämma hur högt du
vill att gräset på landet ska vara när du kommer ut till
helgen.
Appen Automower Connect ökar även säkerheten,
skulle din Husqvarna Automower® bli stulen så får du
ett larm och har sedan med hjälp av appen möjlighet att
spåra robotgräsklipparen.
Kommunikationen till robotgräsklipparen är GPRSbaserad och installeras av din lokala återförsäljare.
Hårdvaran kostar cirka 1 750 kronor. I robotgräsklipparen
placeras ett SIM-kort, 25 MB/månad räcker. Appen laddas
ner gratis på App Store eller Google Play.

Med Husqvarnas nya app Automower Connect kan du både fjärrstyra och spåra din robotgräsklippare på håll.
Husqvarnas Automower® 320 och 330X är robotgräsklippare med marknadens högsta prestanda som klarar
att klippa såväl stora som komplicerade gräsytor. De kan
exempelvis utan problem hantera branta sluttningar med
en lutning på upp till 45 %. Knivarna är monterade på
en robust knivdisk vilket innebär både effektiv drift och
extremt låg energiförbrukning.

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 husqvarna.com/press samt på perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Husqvarna Group
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.

