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Gardena R50Li – beste robotgressklipper i budsjettklassen
«Liten, men smart budsjettmodell som presterer
over sin prisklasse», skriver nettstedet Best-i-test.
nu om Gardena R50Li, som dermed havner øverst
på pallen i budsjettklassen i den årlige testen av
robotgressklippere.
Nettstedet Best-i-test.nu utfører årlig en test av robotgressklippere, og maskinene som testes blir virkelig utfordret.
Robotgressklipperne blir testet i flere måneder, på ulike
typer gressplener og under varierende værforhold. Dette
for å kunne bedømme langtidseffekter og påvirkning av
gressets tilstand ved ulike årstider. Gressplenen er på
sitt skjøreste ved sommertørke og høstvæte, og har sin
kraftigste vekstperiode ved begynnelsen av sommeren.
«Til tross for budsjettprisen har den flere styrker som man
vanligvis forbinder med premiumklassen. R50 har fremfor
alt en bemerkelsesverdig god problemløsningsevne til
å være en budsjettmodell, og det er åpenbart at den
er utstyrt med Husqvarnas markedsledende kunstige
intelligens. Dette gjør at R50, på tross av sin lille størrelse
og små hjul, kan ta seg ut av vanskelige situasjoner og
prestere overraskende nøyaktig.»
Nettstedet konstaterer at Gardena R50Li takler en
brattere skråning enn det spesifikasjonen angir, og trekker
frem at sikkerheten er svært god, samt at installasjon,
programmering og menysystem er brukervennlig.
Gardena R50Li kan klippe gressplener på opptil 500
m2, og passer dermed for de fleste norske hager. Når
man har en liten gressplen er det en fordel å kunne
holde den fri på dagtid, noe som ikke er noe problem da
maskinen er så stillegående at den kan jobbe om natten
uten å forstyrre hverken deg eller naboene.
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Gardena R50Li havner øverst på pallen for robotgressklippere i
budsjettklassen når nettstedet Best-i-test.nu utfører sin årlige test.

Fakta Gardena R50Li
Prisklasse: Budsjett. Veil. pris kr 9 999
Batteri: Li-ion, kapasitet 1,6 Ah/18 V
Motoreffekt: 20 W
Driftstid: ca. 65 min/ladning
Anb. maksområde: 500 m² +/-20 %
Maks helling: ca. 14° (25 %)
Klippehøyde: 20–50 mm
Klippebredde: 17 cm
Vekt: 7.4 kg
Multiclip: Ja
Lydnivå: Svært lavt (ca. 53 dB)
Mål (BxHxD): 58x46x25,5 cm
Knivtype: Dreiende
PIN-kodebeskyttelse: Ja
Inkludert tilbehør: 150 meters avgrensningskabel,
200 stifter, 3 ekstra kniver

For ytterligere informasjon kontakt Linda Klefbeck, Gardena, 69 10 47 68, linda.klefbeck@husqvarnagroup.com
eller Elisabeth Gilje, PerPR, 40 55 54 15, elisabeth@perpr.no.
Om Gardena
Gardena er et varemerke i Husqvarna Group, verdens største produsent av utendørs elektriske produkter, inkludert robotgressklippere, motorsager,
gressklippere og hagetraktorer. Selskapet er ledende i Europa innen forbrukervanningsutstyr under merkevaren Gardena. Konsernet er også et av verdens
ledende innenfor skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges i fag- og detaljhandelen til både
forbrukere og profesjonelle aktører i over 100 land. Netto omsetning i 2014 var 33 milliarder, og konsernet hadde i snitt 14 000 ansatte i mer enn 40 land.

