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En 20-årig succéhistoria fortsätter för Husqvarna Automower®
I Luleå fortsätter succén där allt fler Husqvarna Automower®
avlastar husägare med att klippa gräset – tyst, miljövänligt
och med ett perfekt slutresultat. Den senaste nyheten är
Husqvarna Automower® 315X som både kan styras och
spåras från din smartphone.
Husqvarnas första robotgräsklippare lanserades för över
20 år sedan. Sedan dess har efterfrågan ständigt ökat och
försäljningsrekorden överträffas år efter år i takt med att
allt fler upptäcker robotgräsklipparens fördelar. Idag står
Husqvarna Automower® för en väsentlig del av Husqvarnas
gräsklipparförsäljning.
Så här säger Per Wallgren, säljare på Lindroths, om fördelarna med Husqvarna Automower®:
– Det är framförallt det goda klippresultatet, säkerheten och
ljudnivån. En Husqvarna Automower® klipper helt perfekt
vilket till stor del beror på klippssystemet där stråna skärs av
med vassa rakblad. Det är det som ger ett perfekt snitt. Den
lilla biten av gräset som klipps av varje gång ger dessutom
en effektiv mulching-klippning där gödningen går tillbaka till
gräsmattan. Gällande säkerhet stannar klipparen direkt när
du lyfter upp den, i motsats till många andra modeller där
bladen snurrar en stund, samt att Husqvarna Automower®
har pivoterande knivar som viker undan för hinder, istället för
fasta knivar som plöjer på. När det kommer till ljudnivån kan
du sitta på altanen och äta en finare middag utan att störas
av robotgräsklipparen eller ens behöva höja på rösten för att
kunna prata med varandra. Det går inte att jämföra med en
traditionell gräsklippare och all tid det tar att klippa på egen
hand.
Den senaste nyheten från Husqvarna är nya Automower®
315X som både kan styras och spåras från din smartphone.
Redan vid leverans är den uppkopplad via molnlösningen
Automower® Connect vilket innebär att den direkt kan styras,
konfigureras och säkras via en app i mobilen. Med hjälp av en
GPS-tracker är t.ex. stöldskyddet extra säkert eftersom man
hela tiden kan hålla koll på var robotgräsklipparen befinner
sig. Dessutom går det att skapa ett virtuellt staket runt
trädgården, som sänder ut ett larm om gräsklipparen lämnar
ett visst område. Med hjälp av kontrollfunktionen i mobilen har
användaren också full kontroll över gräsklipparen oavsett var
i världen man befinner sig och kan skicka kommandon som
exempelvis ”starta” och ”stanna”.

Och utvecklingen stannar definitivt inte här. I september
lanserar Husqvarna ”Just ask Alexa!”. Det innebär att
Husqvarna Automower® blir kompatibel med Amazon
Alexa, världens mest kända röstassistent. För villaägaren
innebär detta att man kan prata med sin Automower® och
därmed tala om vad den ska göra!

Senaste nyheten från Husqvarna är nya Automower® 315X som både
kan styras och spåras från din smartphone.
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