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Bäst i test tredje året i rad!
När sajten bäst-i-test.se gör sina årliga tester av robotgräsklippare utmärker det sig mot andra då de utför
sina tester under ﬂera månader, på ﬂera olika typer
av gräsmattor och i olika väder. Det gör det möjligt att
bedöma långtidseffekter och årstidspåverkan. För tredje
året i rad står Automower® 315 och Automower® 430X
återigen i en klass för sig.
För tredje året i rad vinner Husqvarna Automower® 315 titeln
Bäst i test hos testsajten bäst-i-test.se. Tre år i rad har även
Automower® 430X kammat hem titeln ”bästa premiumval”.
Automower® 315 får betyget 10 av 10 möjliga. Det är de
goda terrängegenskaperna med en gräsklippare som i princip aldrig kör fast tillsammans med den höga driftsäkerheten
som imponerar på testarna. Även det lättprogrammerade
gränssnittet med smarta lösningar för navigeringen står bakom det högsta betyget. En smart lösning är guidekabeln som
ser till att klipparen snabbt hittar ut och hem igen. Ytterligare
positiva egenskaper som lyfts fram är att Automower® 315 är
tyst, stark och orkar vara ute och klippa länge.
Automower® 315 levereras med app-stöd och appen får
högt betyg för sin användarvänlighet.

Läs hela testet här: www.bäst-i-test.se

För tredje året i rad vinner Husqvarna Automower® 315 titeln ”Bäst i
test” hos testsajten bäst-i-test.se.

Fakta Husqvarna Automower® 315
Prisklass: ca pris: 18 900 kr
Batteri: litium-jon kapacitet 2,1 Ah/18 V
Drifttid: ca 70 min/laddning
Rek. maxyta: 1 500 m²
Maxlutning: ca 22° (40 %)
Klipphöjd: 20–60 mm i 10 steg
Klippbredd: 22 cm
Vikt: 9 kg
Ljudnivå: låg, uppmätt medelvärde ca 60 dB
Knivtyp: pivot
PIN-kodsskydd: ja

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jenny Backryd, Husqvarna, 036-14 66 18, jenny.backryd@husqvarnagroup.com
eller Åse Balko, PerPR, 08-400 255 15, ase@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder ﬁnns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat
motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och globalt
ledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under
varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till
konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har
över 13 000 medarbetare i 40 länder..
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Det bästa premiumvalet enligt testarna är Automower® 430X
med sina utmärkta terrängegenskaper, fenomenala problemlösningsförmåga och smarta funktioner.
Testarna har kört Automower® 430X i ﬂera månader och
konstaterar att den klarar kraftiga lutningar, gropar, rötter,
löst underlag, högt gräs och oregelbunden kabeldragen utan
några som helst problem. Den är även så tystgående att man
inte på något vis stör grannar.
Bäst-i-test.se:
”Som grädde på moset inkluderar 430X även Husqvarnas
utmärkta app AMC. Till skillnad från konkurrenternas appar
ger AMC fullständig kontroll över klipparen var du än beﬁnner
dig då den är uppkopplad via mobilnätet. Detta möjliggör exempelvis att du kan övervaka klippstatus, ändra klippschema
eller klipphöjd när du är bortrest.”
För att få ett så tillförlitligt testresultat som möjligt har
robotgräsklipparna testats under ﬂera månader, på ﬂera olika
typer av gräsmattor och i olika väder som gör det möjligt att
bedöma långtidseffekter och årstidspåverkan. Man lät även
maskinerna arbeta på gräsytor med rejäla utmaningar som
t.ex. träd att klippa runt, grusgångar, utemöbler och ordentliga lutningar – helt enkelt en robotgräsklippares vardag.
Att sätta robotgräsklipparen på prov under alla dessa förutsättningar ger därmed en optimal helhetsbild framför andra
korttidstester som utförs under ett par veckor.

Det bästa premiumvalet enligt testsajten bäst-i-test.se är Husqvarna
Automower® 430X.

Fakta Husqvarna Automower® 430X
Prisklass: pris ca 28 900 kr
Batteri: Typ: litium-jon kapacitet 6,4 Ah/18 V
Drifttid: ca 135 min/laddning
Rek. maxyta: 3 200 m²
Maxlutning: ca 24° (45 %)
Klipphöjd: 20–60 mm, 9 steg (elektroniskt)
Klippbredd: 24 cm
Vikt: 13,2 kg
Ljudnivå: låg, uppmätt medelvärde ca 58 dB
Knivtyp: pivot
PIN-kodsskydd: ja

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jenny Backryd, Husqvarna, 036-14 66 18, jenny.backryd@husqvarnagroup.com
eller Åse Balko, PerPR, 08-400 255 15, ase@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder ﬁnns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat
motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och globalt
ledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under
varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till
konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har
över 13 000 medarbetare i 40 länder.

