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En 20-årig succéhistoria fortsätter för Husqvarna Automower®
I Skene 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 Ingemar Johansson, vice VD på Skene Järn,
om fördelarna med en Husqvarna Automower®:
– Dels får man en oerhört snygg gräsmatta, tät och fin utan
mossa och du behöver knappast inte gödsla. Sedan är det
detta med att du som husägare får tid över till annat, robotgräsklipparen tuffar på i alla väder, den jobbar miljövänligt
och tyst och du behöver inte oroa dig för att störa grannarna.
Våra nöjda kunder uppskattar även att vi gör allt från installation, till att erbjuda vinterförvaring. Mindre tid än så här kan du
inte lägga ner för att få en perfekt gräsmatta.
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”.

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

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!

Ingemar Johansson, Skene Järn.
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Skene Järn har cirka 120 anställda och omsätter ca 300 miljoner kr per år. Här finns 45 000 artiklar på en yta av 29 000 kvadratmeter. Sortimentet rymmer järnhandelsvaror, byggvaror, industriförnödenheter, färg och tapet, jaktavdelning, fiskeutrustning,
båtar, trädgårdsprodukter, kök och hushållsartiklar. Skene Järn ingår även i MIG-gruppen, XL-BYGG, ELON och INTERJAKT.

