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GARDENA R50Li – bästa robotgräsklipparen i budgetklassen
”Liten men smart budgetmodell som presterar över
sin prisklass”, det omdömet får GARDENA R50 Li och
hamnar därmed överst på prispallen för robotgräsklippare i budgetklass när testsajten bäst-i-test.se gör sitt
årliga test.
Testsajten bäst-i-test.se:s årliga test av robotgräsklippare
är en utmaning för de maskiner som testas. Robotgräsklipparna testas under flera månader, på flera olika typer
av gräsmattor och i olika typer av väder. Allt för att kunna
bedöma långtidseffekter, årstidspåverkan och variationer
som att det t.ex. ofta är blött under hösten, men torrt under
högsommaren. Dessutom för att gräset växer som mest i
början av sommaren och gräsmattan är som skörast under
sommartorka och höstväta.
”Trots sitt budgetpris har den flera styrkor som man
snarare associerar med premium-klassen. R50 har framförallt en anmärkningsvärt bra problemlösningsförmåga
för en budget-modell och det är tydligt att den begåvats
med Husqvarnas branschledande AI (artificiella intelligens).
Detta gör att R50 trots sin ringa storlek och sina små hjul är
skicklig på att ta sig ur besvärliga situationer, vilket gör den
förvånansvärt tillförlitlig.”
Testsajten konstaterar även att GARDENA R50Li klarar
högre maxlutning än vad specifikationen anger, samtidigt
som säkerheten är mycket god och installationen smidig
med en programmering som är föredömligt enkel. Även
menysystemet är lättnavigerat.
Majoriteten av Sveriges gräsmattor är mindre än 200 kvm
och GARDENA R50Li är avsedd för just dessa tomter. När
man har en liten gräsmatta är det en fördel att kunna hålla
den fri om dagen och man konstaterar att detta inte är
något problem eftersom maskinen är så tyst att den kan
vara igång under natten utan att störa grannar.

GARDENA R50Li hamnar överst på prispallen för robotgräsklippare i budgetklass när testsajten bäst-i-test.se gör sitt årliga test.

Fakta robotgräsklipparen GARDENA R50Li
Cirkapris: 11 995 kronor
Batteri: litium-jon, kapacitet 1,6 Ah/18 V
Drifttid: ca 60 min/laddning
Rek. maxyta: 500 kvm
Maxlutning: ca 14° (25 %)
Klipphöjd: 20–50 mm, steglöst vred
Klippbredd: 17 cm
Vikt 7,4 kg
Ljudnivå: mycket låg, uppmätt medelvärde ca 53 dB
Längd, bredd, höjd: 58, 46 och 25,5 cm
Knivtyp: pivot
PIN-kodsskydd: ja
Inkluderade tillbehör: 150 m avgränsningskabel, 200 st
märlor, 3 st extraknivar

För ytterligare information kontakta GARDENA och Cecilia Helgesson, Husqvarna, 036-14 63 01, cecilia.helgesson@husqvarnagroup.com
eller Per PR och Åse Balko, ase@perpr.se, 08-400 255 29. 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, Jonsered, Poulan Pro, Weed
Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2015 uppgick till 36 miljarder
kronor och koncernen hade drygt 13 000 anställda i 40 länder.

