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Nye Automower® 315X:

Oppkoblet robotgressklipper med GPS-sporing
Nå lanserer Husqvarna en helt ny oppkoblet variant av sin
verdensledende robotgressklipper Husqvarna Automower®.
Den nye Automower® 315X kan både styres og spores fra
mobilen, uansett hvor du befinner deg.
Flere nye smarte funksjoner løfter Automower® 315X til et helt
nytt nivå innen robotgressklipping. Allerede ved levering er
den oppkoblet til skyløsningen Automower® Connect, som gjør
at klipperen kan styres og konfigureres via mobilen – uansett
hvor du er. Dermed er den ekstra sikret mot tyveri, siden du blir
varslet når klipperen befinner seg utenfor det virtuelle GEOgjerdet rundt hagen din.
Via mobilappen har brukeren full kontroll over maskinen.
Du kan starte, stoppe og parkere klipperen, samt endre
innstillinger for blant annet klippehøyde og klippetider.
Husqvarna Automower® 315X gjør det enkelt å alltid ha en
veltrimmet gressplen med minimal arbeidsinnsats, selv når
hagen er stor eller kompleks. Den takler utfordrende plener
på opptil 1 600 m2 og skråninger med opptil 40 % helling.
GPS-guide og automatisk passasjestyring gjør at den enkelt
navigerer rundt hindre i hagen og kommer gjennom passasjer
så smale som 60 cm. En regn-, sol- og tilvekstsensor tilpasser
klippingen automatisk utfra hvor mye gresset vokser: hyppigere
når det er varmt og fuktig og sjeldnere i svale, tørre perioder.
Automower® 315X er utviklet i en mer robust design enn
andre modeller, med blant annet LED-lykter for bedre synlighet
i mørket og en kraftig støtdemper i gummi.
Veil. utsalgspris Automower® 315X, kr 21 499 inkl. mva.

Automower® 315X er den mest avanserte robotgressklipperen fra Husqvarna.

Husqvarna Automower® 315X kan styres og spores via en app på mobilen,
uansett hvor i verden du befinner deg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ellen Lunde Emilsen, Husqvarna, 90 71 50 22, ellen.lunde.emilsen@husqvarnagroup.com
eller Elisabeth Gilje, PerPR, 40 55 54 15, elisabeth@perpr.no
Høyoppløste bilder:
Bilder kan lastes ned på perpr.no

Om Husqvarna
Husqvarna Group er verdens største produsent av utendørsprodukter som robotgressklippere, hagetraktorer, motorsager og
trimmere. Konsernet er også ledende i Europa innen vanningsutstyr for forbrukere og er et av de ledende på verdensmarkedet innen
skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges via fag- og detaljhandelen til
både forbrukere og profesjonelle aktører i over 100 land. Netto omsetning i 2016 var 36 milliarder SEK og konsernet hadde i snitt
13 000 ansatte i mer enn 40 land.

