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Nästa generation robotgräsklippare med AWD!
Nu sätter Husqvarna en helt ny standard med en fyrhjulsdriven robotgräsklippare för den professionella marknaden! Nya Husqvarna Automower® 535 AWD är en riktig
tuffing som klarar svår terräng och branta sluttningar med
en lutning på upp till 70 %.
Med Husqvarna Automower® 535 AWD tar Husqvarna
robotgräsklipparen till en helt ny nivå. En utveckling som
Husqvarna varit ledande i sedan man lanserade världens
första serietillverkade robotgräsklippare 1995.
Nu är det dags för nästa ”game changer” som bygger på en
helt ny plattform där robotgräsklipparen hanterar sluttningar
på ett helt nytt sätt. Fyrhjulsdriften och ledad styrning på
Automower® 535 AWD gör så att denna klarar både riktigt
branta sluttningar med en lutning på upp till 70 % (35º) och
mycket gropiga och svårklippta gräsmattor.
– Vi har ännu inte hittat någon gräsmatta som Husqvarna
Automower® 535 AWD inte klarar av, säger Sascha Menges,
VD för Husqvarna Division.
För alla som jobbar med professionell grönyteskötsel och
parkförvaltning innebär det här både ökad säkerhet och
produktivitet. Den nya gräsklipparen bidrar även till en bättre
stadsmiljö tack vare den låga bullernivån på endast 62 db och
driften med uppladdningsbara batterier som har noll direkta
utsläpp av koldioxid.
Full automatisering och uppkoppling hjälper också
användaren att spara och frigöra tid eftersom klipphöjd, klipptid
med mera styrs via mobilappen Automower Connect. Även
prestanda, maskinstatus och lokalisering kan kontrolleras via
Husqvarna Fleet Service, en mjukvarulösning med vilken man
kan sköta en hel flotta av Husqvarnas robotgräsklippare.
Nya Husqvarna Automower® 535 AWD klipper gräsmattor
på upp till 3 500 kvadratmeter och finfördelar dessutom klippet
vilket minskar behovet av gödsling. Gummistötdämpare och
speciella hjulborstar gör gräsklipparen extra robust, en smart
ultraljudssensor känner av föremål och hinder och får klipparen
att direkt dra ner på hastigheten om så behövs.
Husqvarna Automower® 535 AWD kommer att finnas
tillgänglig våren 2019.
Pris: Husqvarna Automower® 535 AWD, 51 900 kronor.

Nya Husqvarna Automower® 535 AWD klarar riktigt branta sluttningar
med en lutning på upp till 70 % och mycket svårklippta gräsmattor.

Hållbarhetsfördelar med Husqvarna Automower® 535 AWD:
•

Noll direkta utsläpp eftersom den drivs med ett uppladdningsbart Li-ion batteri.

•

Mindre oljud, ljudnivån är endast 62 db.

•

Större arbetssäkerhet på branta gräsmattor.

•

Frigör mer tid till annan grönyteskötsel.

•

Minskar behovet av gödning tack vare att gräsklippet finfördelas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@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 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har
över 13 000 medarbetare i 40 länder.

