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Husqvarna tuo markkinoille tekoälyä tukevan nelivetoisen
robottiruohonleikkurin
Husqvarna on tänään julkistanut nelivetoisen, tekoälyä tukevan
Husqvarna Automower® 435X AWD -robottiruohonleikkurin, jossa on
älykkäät liitettävyystoiminnot. Täysin automaattinen robottiruohonleikkuri pystyy leikkaamaan epätasaisia ja monimuotoisia viheralueita
sekä kaltevuudeltaan jopa 70 %:n rinteitä. Leikkuri on yhteensopiva
Amazon Alexan, Google Homen ja IFTTT:n kanssa ja siinä on avoin
API-rajapinta, joka mahdollistaa yhteydet kodin älylaitteisiin.
Maailman johtava robottiruohonleikkureiden valmistaja Husqvarna tuo
markkinoille täysin omaa luokkaansa olevan Husqvarna Automower® 435X
AWD -robottiruohonleikkurin, joka on tarkoitettu haastaville viheralueille ja joka
voidaan liittää kodin älylaitteisiin. Husqvarna Automower® 435X AWD on
varustettu nelipyörävedolla ja ainutlaatuisella, kaksiosaisella rungolla, minkä
ansiosta se leikkaa kaltevuudeltaan jopa 70 %:n rinteitä. Vertailun vuoksi
voidaan mainita, että vaativan tason laskettelurinteen kaltevuus on noin 40 - 60
% ja hyppyrimäen noin 70 %. Husqvarnan uusi robottiruohonleikkuri leikkaa jopa
3500 neliömetrin suuruisen alueen ja sen melutaso on vain 62 dB.
Husqvarna Automower® 435X AWD luo robottiruohonleikkureille täysin uuden
standardin. Se pystyy paitsi täydelliseen leikkuutulokseen ”mahdottomissakin
puutarhoissa”, myös toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten tuotteiden
kanssa. Leikkuri esimerkiksi kykenee tekoälypohjaiseen viestintään Amazon
Alexan ja Google Homen kanssa.

Husqvarna Automower® 435X AWD on varustettu nelipyörävedolla ja takarunkoohjauksella, minkä ansiosta se leikkaa kaltevuudeltaan jopa 70 %:n rinteitä.

Monipuolinen ääniohjaus
Tästä keväästä lähtien Husqvarna Automower®435X AWD:tä ja kaikkia muita
Husqvarnan Automower® Connect -sovelluksella varustettuja robottileikkureita
voidaan käyttää ääniohjauksella Amazon Alexan ja Google Homen kautta.
Ääniohjattujen kaiuttimien kautta käyttäjä voi käynnistää, pysäyttää ja pysäköidä
leikkurin. Edistyneemmän tason käyttäjät voivat lisäksi ohjelmoida robottiruohonleikkuria IFTTT:n tai avoimen API-rajapinnan kautta. Husqvarna
Automower® Connect -toimii myös GARDENA SmartSystemin kanssa, mikä lisää
kasteluominaisuuden älypuutarhaan.
Ääniohjaus on aluksi saatavana englanniksi ja sen jälkeen saksaksi ja ranskaksi. Lisää kieliä on tulossa myöhemmin.

						

Robottiruohonleikkurin käyttäminen on entistä vaivattomampaa laajan liitettävyyden ja
etähallinnan ansiosta.

Tietoa Husqvarnasta
Husqvarna on yksi Huqvarna Group -konsernin tuotemerkeistä. Vuodesta 1689 alkaen Husqvarna on valmistanut tehokkaita tuotteita ja esitellyt alaa mullistavia innovaatioita, kuten moottorisahojen
tärinänvaimennuksen ja automaattisen ketjujarrun sekä maailman ensimmäisen robottiruohonleikkurin. Tänään Husqvarna tarjoaa laajan valikoiman huippuluokan ulkokäyttöön tarkoitettuja pienkoneita viheralueiden, metsien ja puutarhojen hoitoon. Husqvarnan tuotteet ovat teknologisia edelläkävijöitä kaikilla tärkeimmillä osa-alueilla: moottorisahat, trimmerit, päältä ajettavat ruohonleikkurit ja robottiruohonleikkurit. Husqvarnan tuotteita myydään yli 100 maassa pääasiassa huoltopalveluja tarjoavien jälleenmyyjien kautta.
Husqvarna Group
Husqvarna Group on maailman johtava metsä-, puisto- ja puutarhatyöhön tarkoitettujen, suorituskykyisten ja innovatiivisten pienkoneiden valmistaja. Valikoimassa on moottorisahoja,
trimmereitä, robottiruohonleikkureita ja ajettavia ruohonleikkureita. Yritys on myös Euroopan johtava kuluttajakäyttöön tarkoitettujen kastelutuotteiden valmistaja ja maailman johtava rakennus- ja kiviteollisuuteen suunniteltujen leikkuulaitteiden ja timanttityökalujen valmistaja. Yrityksen valmistamia Husqvarna-, Gardena-, McCulloch-, Poulan Pro-, Weed Eater-, Flymo-, Zenoah- ja
Diamant Boart -merkkisiä tuotteita myydään sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön yli 100 maassa. Nettomyynti 2017 oli 39 miljardia Ruotsin kruunua, ja työntekijöiden määrä 40 eri maassa oli
keskimäärin yli 13.000.
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Uudet turvaominaisuudet
Husqvarna Automower®435X AWD -leikkurissa on turvaominaisuuksia, jotka
pysäyttävät leikkurin automaattisesti, jos se nostetaan ylös tai käännetään
ympäri. Siinä on myös monia uusia, turvallisuutta parantavia ominaisuuksia.
Husqvarna Automower® 435 AWD on varustettu Ultrasonic-tunnistimella, joka
hidastaa leikkurin nopeutta heti, kun se tunnistaa lähellä olevan esteen.
Yhdessä etuosan kumipuskurin kanssa Ultrasonic-tunnistin varmistaa, että
leikkuri törmää esteisiin pehmeästi. Husqvarna Automower® 435X AWD:ssa on
lisäksi automaattinen kävelytien tunnistus ja LED-ajovalot.
Husqvarna Automower® 435X AWD:hen on saatavana erilaisia lisävarusteita,
kuten vaihdettavat valkoiset ja oranssit värikuoret sekä pyöräharjasarja, joka
pitää renkaat puhtaina ja parantaa vetoa entisestään.
Tietoa Husqvarna Automower® -leikkurista
Husqvarna Automower® on maailman johtava robottiruohonleikkuri, jonka
valmistus alkoi jo vuonna 1995. Sitä käytetään julkisilla viheralueilla ja yksityisillä
pihoilla, ja se on tunnettu hiljaisuudestaan sekä monimuotoistenkin viheralueiden luotettavasta leikkaamisesta. Husqvarna Automower® on yksi markkinoiden
harvoista robottiruohonleikkureista, joka pystyy helposti leikkaamaan jyrkkiäkin
rinteitä ja palaamaan automaattisesti latausasemalleen. Liitettävyysominaisuutensa ansiosta leikkuria voidaan hallita mistä päin maailmaa tahansa.
Leikkurin leikkuutekniikka on nurmikkoa hoitava. Sen kevyet, nivelletyt terät
leikkaavat vähän kerrallaan, mutta monelta suunnalta. Näin syntyvä leikkuujäte
on pientä silppua, joka katoaa nopeasti nurmikon luontaiseksi lannoitteeksi,
jolloin lannoitustarve vähenee tai sitä ei tarvita. Tuloksena on tuuheampi,
vihreämpi nurmikko, jolla on vähemmän sammalta.
Husqvarna Automower® 435X AWD on saatavana maaliskuussa ja sen
suositushinta on 4.999 euroa. Hinta ei sisällä asennusta ja asennussarjaa.
Amazon Alexa ja IFTTT ovat saatavana Saksassa 1.3.2019 alkaen. Amazon Alexa
ja avoin API ovat saatavana Ranskassa vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Automower® 435 AWD -leikkurin Ultrasonic-tunnistin havaitsee lähellä olevat esteet,
jolloin leikkuri hidastaa vauhtia ja esteisiin törmääminen käy pehmeästi.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Satu Kontio, Husqvarna, 040 500 3876, satu.kontio@husqvarnagroup.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa husqvarna.com/press ja perpr.fi.
Konsernia koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Husqvarnan lehdistöpäivystykseen, +46 8738 7080,
press@husqvarna.se.
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