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Best i test tredje året på rad
– Husqvarna Automower® 315 og 430X

Når det uavhengige nettstedet best-i-test.nu
gjennomfører sin årlige test av robotgressklippere
testes maskinene i flere måneder, på ulike gressplener
og i all slags vær. Det gjør det mulig å vurdere langsiktige og sesongmessige effekter. For tredje året på rad
står Automower ® 315 og Automower ® 430X i en klasse for
seg selv.
Automower® 315 scorer ti av ti mulige. Det er svært gode
terrengegenskaper i kombinasjon med høy driftssikkerhet,
brukervennlig grensesnitt og smarte navigeringsløsninger,
som imponerer testerne. Dette er en klipper som i prinsipp
ikke kjører seg fast. Robotgressklipperen får poeng for
den smarte guidekabelen som gjør at klipperen lett finner
ladestasjonen, noe som reduserer søketiden, spesielt i
komplekse hager. Ytterligere egenskaper som løftes frem er
at Automower® 315 er stillegående, pålitelig og tidseffektiv.
Robotgressklipperen støtter Automower® Connect og i
testen sanker appen mange poeng for sin brukervennlighet.
Med appen kan man blant annet starte, stoppe, justere
innstillinger og spore klipperen.

For tredje året på rad vinner Automower® 315 tittelen «best i test» hos
nettstedet best-i-test.nu.

Fakta Husqvarna Automower® 315
Prisklasse: Mellomklasse, veil. pris kr 17 999
Batteri: Litium-ion, kapasitet 2,1 Ah/18 V
Driftstid: ca. 70 min/ladning
Anb. maksflate: 1500 m²
Maks helling: ca. 22° (40 %)
Klippehøyde: 20–60 mm (10 trinn)
Klippebredde: 22 cm
Vekt: 9 kg
Lydnivå: Lavt, målt gjennomsnittsverdi ca. 60 dB
Knivtype: Dreiende
PIN-kodebeskyttelse: Ja

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ellen Lunde Emilsen, Husqvarna, 90 71 50 22, ellen.lunde.emilsen@husqvarnagroup.com
Malin Lauritzen, PerPR, 92 89 77 17, malin@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.
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Det beste premiumvalget i følge best-i-test.nu er Automower ®
430X med sine utmerkede terrengegenskaper, gode
problemløsningsevne og smarte funksjoner.
Best-i-test.nu har testet klipperen i flere måneder og
konstaterer at den behersker kraftige hellinger, groper, røtter,
løst underlag, høyt gress og uregelmessig ledningsføring
uten problemer. Den får også poeng for å være svært
stillegående, lett å programmere og smart.
Best-i-test.nu skriver:
«Prikken over i-en er at 430X også kommer med Husqvarnas
utmerkede app, AMC. I motsetning til konkurrentenes apper
gir AMC fullstendig kontroll over klipperen hvor enn du
befinner deg, da den er tilkoblet via mobilnettet. Dette lar
deg for eksempel overvåke klippestatus, endre tidsplan eller
klippehøyde når du er bortreist».
For å få et så troverdig og virkelighetsnært testresultat som
mulig har robotgressklipperne blitt testet i flere måneder, på
ulike gressplener og i all slags vær. Dette gjør det mulig å
vurdere langsiktige og sesongmessige effekter.
Best-i-test.nu lar robotgressklipperne jobbe i realistiske
omgivelser med hindringer, passasjer og bratte skråninger.
Å sette klipperne på prøve under disse forholdene gir et
optimalt helhetsbilde, sammenlignet med andre korttidstester
som gjennomføres på ett par uker.
I følge best-i-test.nu er Husqvarna Automower® 430X det
beste valget i premiumklassen.

I følge best-i-test.nu er Husqvarna Automower® 430X det beste valget i
premiumklassen.

Fakta Husqvarna Automower® 430X
Prisklasse: Premium, veil. pris kr 28 499
Batteri: Litium-ion, kapasitet 6,4 Ah/18 V
Driftstid: ca. 150 min/ladning
Anb. maksflate: 3200 m²
Maks helling: ca. 24° (45 %)
Klippehøyde: 20–60 mm, 10 trinn
Klippebredde: 24 cm
Vekt: 13,2 kg
Lydnivå: Lavt.
Målt gjennomsnittsverdi: ca. 58 dB
Knivtype: Dreiende
PIN-kodebeskyttelse: Ja

Les hele testen her: best-i-test.nu

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ellen Lunde Emilsen, Husqvarna, 90 71 50 22, ellen.lunde.emilsen@husqvarnagroup.com
Malin Lauritzen, PerPR, 92 89 77 17, malin@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.

