Husqvarna AB (publ)
Regeringsgatan 28
SE-103 92 Stockholm
Tel +46-36 14 65 00
Fax +46-887 39 64 50
www.husqvarna.com

Pressrelease
Mars 2016

Husqvarnas robotgräsklippare bäst i test – i år igen!
Högpresterande, tillförlitlig och prisvärd. Det är de
egenskaper som sajten bäst-i-test.se anser vara
avgörande när de nu har utnämnt Husqvarna
Automower ® 315 till att vara just – bäst i test.
Sedan 2009 har sajten bäst-i-test.se testat robotgräsklippare och varje år sedan start ligger Husqvarnas
modeller i topp. I år står Husqvarna Automower® 315
som vinnare! En riktigt högpresterande, prisvärd och
välutrustad klippare.
Sajten bäst-i-test.se är kända för sina gedigna tester
som sker under såväl lång tid som svåra förhållanden.
Och det är här som Husqvarna Automower® 315 verkligen kommer till sin rätt. Den genomarbetade konstruktionen är klipparens stora styrka. Oregelbundet dragen
avgränsningskabel, besvärliga underlag, kuperad terräng, smala passager, kraftiga lutningar eller högt gräs
är inget hinder för Husqvarna Automower® 315. Bästi-test konstaterar att den till och med klarar brantare
lutningar än de 40 % som specifikationen anger.
En av favoritfunktionerna enligt bäst-i-test är den patenterade guide-kabeln som inte bara motverkar att hjulspår
uppstår längs avgränsningskabeln, utan även effektiviserar klippningen av mer komplexa gräsmattor. Man
konstaterar också att säkerheten är utmärkt och pivotknivarna klipper gräset på ett tyst och skonsamt sätt.
Tack vare ett enkelt menysystem behöver man inte
heller vara ingenjör för göra inställningarna, detaljerade
och pedagogiska instruktioner underlättar både installation och underhåll.
Ytterligare finesser är att klipptiden anpassas efter
gräsmattans tillväxttakt så att roboten är igång ofta under perioder när gräset växer mycket medan den vid soligt eller torrt väder och i slutet av säsongen inte klipper
lika ofta och länge. Det här ger mindre slitage på både
gräsmatta och klippare.
Husqvarna Automower® 315 kostar cirka 18 900 kr.
Hela testet kan du läsa på www.bäst-i-test.se.

I år utnämns Husqvarna Automower® 315 till bäst-i-test. Modellen är
riktigt välutrustad, högpresterande och prisvärd.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Johanna Eklund, PerPR, 08-400 255 17, johanna@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 är världsledande 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.

