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Uusi edistyksellinen X-sarjan robottiruohonleikkuri
Maailman johtava robottiruohonleikkureiden valmistaja tuo
markkinoille uuden, Automower® Connect -sovelluksella
varustetun Husqvarna Automower® -robottileikkurin. Uutta
Automower® 315X -mallia voi hallinnoida ja seurata älypuhelimella paikasta riippumatta!
Monien uusien ja älykkäiden ominaisuuksien ansiosta Automower® 315X on täysin omassa luokassaan. Vakiovarusteena
oleva Automower® Connect -sovellus mahdollistaa leikkurin
hallinnoinnin, säätämisen ja suojaamisen älypuhelimen avulla.
Leikkurin GPS-paikannin suojaa tehokkaasti varkauksilta
välittämällä koko ajan reaaliaikaista tietoa leikkurin sijainnista.
GPS-järjestelmän avulla leikkuri luo puutarhasta kartan raja- ja
hakukaapeleiden sijainnin mukaan. Näin varmistetaan alueen
optimaalinen leikkaaminen, ja järjestelmä lähettää ilmoituksen
älypuhelimeen, jos leikkuri viedään luvatta alueelta.
Älypuhelimen ohjaustoiminnon avulla robottileikkuria voi
seurata ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellus näyttää
leikkurin tilan, ja sen avulla voi lähettää käynnistys-, pysäytysja pysäköintikäskyjä. Myös asetuksia, kuten leikkuuaikoja ja
aikatauluja voidaan määrittää ja muuttaa.
Husqvarna Automower® 315X pitää nurmikon siistinä ja
hyvinvoivana mahdollisimman vähällä vaivalla. 315X hoitaa
ongelmitta myös haastavat, noin 1600 neliömetrin suuruiset
alueet ja selviää jopa 40 %:a kaltevassa rinteessä. GPS-navigoinnin ja automaattisen käytävätunnistuksen ansiosta 315X
kiertää esteet kätevästi ja selviää vain 60 cm kapeista käytävistä. Sääajastimen avulla leikkaaminen voidaan mukauttaa
vallitsevien olosuhteiden mukaan, jolloin leikkuri leikkaa enemmän lämpimällä ja kostealla säällä ja vähemmän silloin, kun on
kylmää ja kosteaa.
Tyylikkäässä Automower® 315X -mallissa on X-sarjan
edistyksellinen muotoilu, tehokkaat LED-valot, oranssisävyiset
pölykapselit ja kumipuskuri.
Suositushinta 2.399 EUR, ilman asennusta ja asennussarjaa.

Husqvarna Automower® 315X on edistyksellinen ruohonleikkuri, jossa on
monia älykkäitä toimintoja.

Uutta Automower® 315X -mallia voi hallinnoida ja seurata älypuhelimella
paikasta riippumatta.
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