ROBOTY KOSZĄCE
HUSQVARNA
AUTOMOWER®

WIĘCEJ CZASU
NA RZECZY
WAŻNE

ZAUFAJ LIDEROWI
Swoją pozycję lidera w branży koszenia zautomatyzowanego firma
Husqvarna zawdzięcza badaniom, swojej innowacyjności oraz gęstym,
soczyście zielonym trawnikom. W 2020 roku obchodzimy 25-lecie
wprowadzenia na rynek pierwszej kosiarki automatycznej Automower®
i z dumą możemy ogłosić, iż ponad milion użytkowników na całym świecie
powierzyło nam utrzymywanie swoich ogrodów w doskonałej formie.
Stworzony z myślą o funkcjonalności i trwałości robot koszący
Automower® pracuje cicho, wydajnie i samodzielnie, gwarantując lepsze
rezultaty niż jakakolwiek inna maszyna. Swoje zadania może wykonywać
przez całą dobę bez względu na pogodę, dzięki czemu Ty możesz skupić
się na ważniejszych i przyjemniejszych zajęciach, ciesząc się przy tym
idealnie skoszonym trawnikiem.
Husqvarna Automower® to innowacja w życiu codziennym,
której nigdy nie pożałujesz.

ZAAWANSOWANA
NAWIGACJA

RADZI SOBIE Z WĄSKIMI
PRZEJŚCIAMI

Kilka narzędzi do nawigacji, w tym GPS
(w kosiarkach X-line) sprawią, że robot
Husqvarna Automower® poradzi sobie z
każdym trawnikiem, nawet w najbardziej
skomplikowanych ogrodach.

Kosiarka Husqvarna Automower®
wykrywa wąskie korytarze
nawet o szerokości od 60 cm
i potrafi przez nie przejechać.
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DZIAŁA RÓWNIEŻ W DESZCZU
Husqvarna Automower® zapewnia
doskonałą jakość koszenia niezależnie
od pogody. Jej najważniejsze elementy
są zabezpieczone przed deszczem,
jak również przed pyłem
i ścinkami trawy.

ROBOTY
KOSZĄCE
DO KAŻDEGO
OGRODU
Husqvarna Automower® pozwala zyskać nawet do kilku godzin
wolnego czasu tygodniowo. Zamiast kosić trawnik, możesz
spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, skupiając się na
przyjemniejszych zajęciach. I nie musisz się przy tym martwić
o wygląd trawnika, który kosiarka automatyczna utrzyma
w doskonałym stanie. Cicho i bez wysiłku, bez względu na pogodę.
Każdy ogród jest wyjątkowy – Twój także. Dlatego szeroka
oferta robotów koszących Automower® obejmuje wiele modeli
przeznaczonych zarówno dla mniejszych ogrodów, jak
i wymagających obszarów o powierzchni do 5000 m². Kompleksowa
obsługa trawników o złożonym kształcie, z oddzielonymi obszarami
i z wąskimi przejściami to specjalność robotów Husqvarna
Automower®.
Strome pochyłości i nierówny teren nie stanowią problemu
dzięki dużym kołom, niskiemu środkowi ciężkości i optymalnemu
wyważeniu. Z ogrodami stawiającymi ekstremalne wyzwania poradzi
sobie nasz model z napędem na cztery koła, który pokonuje
wzniesienia do 70%.

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE
Kosiarka Automower® automatycznie
odnajduje drogę do stacji ładującej, zanim
jej akumulator zupełnie się rozładuje.
Ładowanie trwa ok. 60 minut, po czym
maszyna wraca do koszenia - wszystko to
bez angażowania użytkownika.

BEZ HAŁASU BEZ PROBLEMÓW
Zdziwisz się jak łatwo zapomnisz,
że masz kosiarkę Husqvarna Automower®.
Prawie nie zauważysz robota, który
będzie cicho i efektywnie wykonywał
swoja pracę, nie zakłócając nikomu
spokoju. Bez hałasu, bez problemów —
po prostu świetnie wyglądający trawnik.
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PRACUJE NAWET
NA STROMYCH ZBOCZACH
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
i inteligentnym rozwiązaniom, Husqvarna
Automower® AWD pokonuje wzniesienia
o nachyleniu do 70% tj. 35° (stok
narciarski oznaczony jako czarna trasa
ma ok. 40-60% nachylenia)

JAK TO DZIAŁA?
PRZEWÓD OGRANICZAJĄCY
PRZEWÓD
DOPROWADZAJĄCY

ŁATWY MONTAŻ
Obszar pracy i miejsca, które kosiarka Husqvarna Automower®
ma omijać, wyznacza się za pomocą przewodu ograniczającego,
który można łatwo ułożyć wokół wybranego obszaru.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie
husqvarna.com.

NAWIGACJA
• Przewody ograniczające i doprowadzające są mocowane
na trawniku lub zakopywane tuż pod powierzchnią ziemi.
Przewody mocowane na powierzchni znikają w trawniku po
kilku tygodniach.

NIEREGULARNY
SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ

• Kosiarka pozostaje w granicach wyznaczanych przez
przewód ograniczający ułożony przy krawędziach
obszaru pracy.

• Kosiarka skosi wszystkie części ogrodu, nawet jeśli trawnik jest
złożony i/lub występują na nim drzewa, grządki, przejścia itp.

• Tej funkcji nie trzeba programować.

• Trawa jest koszona z różnych stron, dzięki czemu powstaje
jednolity trawnik, przypominający kobierzec.

• Stacja ładująca wysyła sygnał do przewodu, który kieruje
kosiarkę do obszarów koszenia oraz do stacji ładującej.
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ŁADOWANIE

WYDAJNA TECHNIKA KOSZENIA

Gdy nadejdzie pora ładowania, kosiarka sama
znajdzie stację ładującą, korzystając z jednej
z trzech metod.

• Trawa jest ścinana przez trzy cienkie i ostre noże.
• Noże są mocowane na obwodzie tarczy, każdy z nich ma
własną oś obrotu. Bardzo łatwo je wymienić.

• Odbierając sygnał z anteny stacji ładującej.

• W razie uderzenia w twardą przeszkodę – kamień, gałęzie,
zabawki, itp. – noże chowają się pod tarczą, co zapobiega
ich uszkodzeniu.

• Podążając do stacji ładującej wzdłuż
przewodu doprowadzającego.
• Podążając wzdłuż przewodu
ograniczającego, aż do znalezienia się
w zasięgu sygnału z anteny stacji.

• Ścinki skoszonej trawy są tak drobne, że nie ma potrzeby
ich zbierania.

CYKL KOSZENIA
• Znajduje samodzielnie stację ładującą.
• Ładuje się przez około 60 minut.

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ TRAWNIKA

• Kontynuuje koszenie, w dzień czy w nocy,
przez okres charakterystyczny dla
danego modelu, niezależnie od warunków
pogodowych (za wyjątkiem śniegu).

Kosiarka Husqvarna Automower® wykorzystuje niezwykle
ostre ostrza do ścinania źdźbeł trawy, dając bujny, zielony
trawnik jakiego nie są w stanie zapewnić tradycyjne kosiarki.
Ścinki trawy zmieniają się w naturalny nawóz wspomagający
zdrowy wzrost trawnika, bez mchu.

CZUJNIKI KOLIZJI I PODNOSZENIA
Czujniki zderzenia i podnoszenia zwiększają bezpieczeństwo.
Gdy kosiarka dotknie obiektu, wycofa się, obróci i pojedzie
w innym kierunku. Jeżeli zostanie podniesiona, zarówno koła,
jak i napęd ostrzy natychmiast się zatrzymają.

JAK OBLICZYĆ NACHYLENIE TRAWNIKA
Umieść poziomnicę na ziemi i znajdź położenie, w którym
wskazuje poziom. Zmierz odległość między ziemią a końcem
poziomnicy, który nie dotyka ziemi. Następnie podziel tę
odległość przez długość poziomnicy. Otrzymany wynik to
nachylenie w %. Przykład: Jeżeli odległość od ziemi wynosi
10 cm, a długość poziomnicy to 50 cm, wówczas nachylenie
wynosi 20%.

x/y =
% nachylenie
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TWÓJ TRAWNIK W SYMBIOZIE
Z ROBOTEM AUTOMOWER®
Roboty to inteligentne, funkcjonalne maszyny pracujące samodzielnie bez potrzeby zbierania skoszonej trawy.
Zanim jednego z nich postawisz w swoim ogrodzie, sprawdź jak zaadaptować teren, abyś mógł w pełni cieszyć
się pięknym trawnikiem i zminimalizował ilość Twojej pracy przy dokaszaniu obrzeży trawnika. Jeśli jesteś na
etapie planowania ogrodu uprzedź swojego architekta o zamiarze zakupu robota koszącego. Jeśli masz już
ogród zaproś Autoryzowanego Dilera Husqvarna na wizję lokalną.
Dobry projekt aranżacji ogrodu i fachowa konsultacja Autoryzowanego Dilera Husqvarna przed montażem robota uwzględnią parametry techniczne Automower®, pozwalając na właściwy wybór maszyny.
NIE KOMPLIKUJ NIEPOTRZEBNIE TRAWNIKA
Skomplikowany kształt trawnika – z wąskimi korytarzami, pasami trawnika, przejściami,
rozdzielonymi przestrzeniami - to więcej pracy dla robota i droższa instalacja. Jeśli jesteś
na etapie projektowania ogrodu, połącz poszczególne wydzielone obszary pasem trawnika
i unikaj zbyt wąskich korytarzy o szerokości poniżej 60 cm* (dla Automower 435X AWD
poniżej 150 cm). Robot będzie mógł się swobodnie przemieszczać i efektywnie pracować,
a Ty nie będziesz musiał kosić tych przestrzeni podkaszarką. Jeśli Twój ogród ma wzniesienia do 70% lub, gdy zechcesz posiadać futurystyczną i/lub najbardziej zaawansowaną
technologicznie maszynę, będziesz potrzebował robota Automower 435X AWD.
*Nie dotyczy Automower 435X AWD

PRZYGOTUJ KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
Krawężniki i obrzeża trawnika przygotuj na wysokości gruntu, a nie trawy. Robot będzie mógł efektywnie pracować, a Ty nie będziesz
musiał dokaszać przestrzeni dla niego niedostępnych. Noże w Automower są zlokalizowane w odległości 15 cm od odbudowy (przód i boki
maszyny). Aby robot w całości, idealnie skosił obrzeża potrzebuje wyjechać poza przewód ograniczający właśnie o te 15 cm. Jeśli posiadasz wystające ponad grunt kilkucentymetrowe krawężniki możesz je w łatwy sposób wyrównać dosypując w te miejsca przez kilkanaście
dni ziemię w małych ilościach. Jeśli tuż za krawężnikiem masz np. wysypane kamyki, utwardź powierzchnię (do szerokości 15 cm), aby
robot mógł na nią swobodnie wjechać i zawrócić. Podobnie rzecz ma się z drzewami, krzewami, oczkami wodnymi. Jeśli zdecydujesz się
na wiklinowy płotek oddzielający krzewy od reszty trawnika to musisz liczyć się z tym, że robot pozostawi fragmenty nie skoszonej trawy
przy samym płotku (szerokość ok. 15 cm). Możesz obrzeża wykończyć opaską z kostki brukowej czy ekobordów, co ułatwi pracę kosiarce
automatycznej, a Ty nie będziesz musiał używać podkaszarki.

DOSTOSUJ ROBOTA DO WIELKOŚCI TRAWNIKA
Jeśli posiadasz duży ogród, o skomplikowanym kształcie, z rozdzielonymi dwoma i więcej obszarami trawników, których nie możesz
połączyć skonsultuj z Autoryzowanym Dilerem wybór robota. Lepszym rozwiązaniem może być zakup dwóch mniejszych maszyn niż
jednej dużej z koniecznością jej przenoszenia.

ZNAJDŹ MIEJSCE NA STACJĘ DOKUJĄCĄ
Roboty to maszyny akumulatorowe. Niezbędną do pracy energię pozyskują w stacjach
dokujących, do których trafiają samodzielnie, gdy jest to konieczne. Dla stacji dokującej
wskazane jest miejsce zacienione, w odległości do 10 m (długość przewodu w zestawie
z robotem) od źródła zasilania (gniazdo 230 V), tak by uniknąć konieczności użycia
przedłużaczy. Zwróć również uwagę na wysokość gniazda zasilającego (różne rozmiary
zasilaczy do robotów w zależności od modelu) i jego odpowiednie klasy odporności.
Bazę najlepiej zainstalować z tyłu domu, garażu, czy warsztatu w bliskim sąsiedztwie
ściany budynku.
Roboty ładują się w stacjach przy temperaturze od +3 do +40°C. Jeśli te normy zostaną
przekroczone, inteligentna maszyna zaczeka w stacji dokującej, aż się ociepli lub schłodzi
i wówczas rozpocznie ładowanie.
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INTEGRACJA Z SYSTEMEM SMART
HOME I STEROWANIE GŁOSEM
Zintegrowaliśmy aplikację Automower® Connect z inteligentnymi asystentami Amazon Alexa i Google Home.
Pozwala ona użytkownikom posiadającym centralę sterującą inteligentnym domem na głosową interakcję
z kosiarką. Możesz kazać jej zaparkować, gdy dzieci wracają do domu ze szkoły czy idealnie dostosować
jej czas pracy do pogody. Jest również kompatybilna z rozwiązaniami otwartego API oraz apletów IFTTT,
dzięki czemu można stworzyć rozwiązania inteligentnego domu dopasowane do użytkownika.

AUTOMOWER® CONNECT

10 LAT
BEZPŁATNEJ
ŁĄCZNOŚCI*

Dzięki lokalizacji GPS i pełnej łączności możesz
z dowolnego miejsca sprawdzić, gdzie znajduje się
kosiarka Automower®, lub zaktualizować jej ustawienia.
Funkcja Automower®Connect dostępna jest we wszystkich
modelach X-Line. Dla modeli Automower z funkcją
Connect@Home (łączność Bluetooth®), dodatkowo
dostępny jest pakiet Automower®Connect.

* Usługa Automower®Connect wymaga dostępu do sieci 2G/3G
zapewnianą w miejscu pracy maszyny.
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AUTOMOWER® X-LINE
Husqvarna X-line to seria naszych najlepiej wyposażonych kosiarek
automatycznych, przeznaczonych dla klientów oczekujących maszyny
z najwyższej półki. Roboty te posiadają pakiet X-line obejmujący Automower®
Connect z funkcją śledzenia GPS w razie kradzieży, nawigację GPS, reflektory
LED, gumowy przedni zderzak i obudowę X-line.
Maksymalny obszar roboczy kosiarki
Maksymalne nachylenie terenu

MOBILE
NETWORK

AUTOMOWER® CONNECT
Wszystkie modele Automower X-Line
wyposażone są w funkcję Automower®
Connect, dzięki której można je
włączyć do systemu inteligentnego
domu, zmieniać ustawienia
oraz śledzić pozycję robota
z dowolnego miejsca na świecie.

DUŻE OGRODY

DO ZADAŃ
SPECJALNYCH /

AUTOMOWER® 435X AWD
Pierwszy w historii model Husqvarna Automower® z napędem na 4 koła,
bez trudu pielęgnuje najbardziej wymagające trawniki o powierzchni do 3500 m2.
Dzięki możliwości pokonywania wzniesień o nachyleniu do 70% (35˚), efekty koszenia
są znakomite nawet na trudnych terenach pagórkowatych.

3 500 m²  

70 %   Automower® Connect

AUTOMOWER® 450X

DUŻE
OGRODY

Najbardziej zaawansowana technologicznie i najlepiej wyposażona kosiarka na rynku.
Do dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m² i o złożonej strukturze. Obsługuje
wymagające, oddzielone od siebie obszary trawnika z kilkoma przejazdami
i o nachyleniu do 45%.

5 000 m²  

45 %   Automower® Connect

AUTOMOWER® 430X
Wysokiej klasy model, znakomity do ogrodów o skomplikowanej strukturze,
o powierzchni do 3200 m², z oddzielonymi od siebie obszarami, wąskimi przejściami
(od 60 cm), drzewami, krzewami i stokami do 45%.

ŚREDNIE
OGRODY

3 200 m²  

45 %   Automower® Connect

AUTOMOWER® 315X

BESTSELLER

Najbardziej zaawansowany technologicznie model z serii 300. Kosi trawniki
o złożonej strukturze i powierzchni do 1600 m², pokonuje wąskie przejścia od 60 cm
i pochyłości o maksymalnym nachyleniu 40%.

1 600 m²  

40 %   Automower® Connect

GRATIS PODKASZARKA 115iL
Przy zakupie dowolnego modelu konsumenckiego*
robota Automower® (z wyjątkiem Automower 105) otrzymasz
podkaszarkę akumulatorową 115iL z akumulatorem BLi20
oraz ładowarką QC80 w komplecie GRATIS.
* Nie dotyczy serii 500. Oferta ważna do 31.12.2020 r.
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AUTOMOWER®
Nasze kosiarki Automower® oferują dużą wydajność pracy, niski poziom hałasu
i zaawansowane funkcje. Szeroka oferta obejmuje modele, które poradzą sobie
zarówno z niewielkimi, jak i bardzo dużymi ogrodami bez względu na stopień ich
złożoności, zawsze zapewniając doskonałe rezultaty. Można je w prosty sposób
zaprogramować za pomocą intuicyjnego, przyjaznego użytkownikowi wyświetlacza.
Maksymalny obszar roboczy kosiarki
Maksymalne nachylenie terenu

NOWOŚĆ

AUTOMOWER®
CONNECT@HOME
Roboty Automower®, z wyjątkiem
Automower® 105, wyposażone są
w funkcję Connect@Home (Bluetooth®).
Oznacza to, że można modyfikować
im ustawienia za pomocą smartfona
z odległości do 30 m. Pełną łączność
zapewnia pakiet Automower® Connect.

AUTOMOWER® 440

DUŻE OGRODY

Solidna i niezawodna, odpowiednia do dużych ogrodów. Świetnie radzi sobie na złożonych
obszarach, w wąskich przejściach (od 60 cm), w trudnym terenie i na wzniesieniach
o maksymalnym nachyleniu do 45%. Czujnik wzrostu trawy dostosowuje czas pracy
do stanu trawnika. Koszenie punktowe w miejscach wyższej trawy.

4 000 m²  

45 %   Automower® Connect@Home

AUTOMOWER® 420
Mocna i duża kosiarka automatyczna, odpowiednia do większości ogrodów. Znakomicie radzi
sobie z typowymi wyzwaniami spotykanymi w ogrodach. Automatyczna obsługa przejść,
elektryczna regulacja wysokości koszenia, czujnik wzrostu trawy oraz bardzo cichy napęd.

2 200 m²  

45 %   Automower® Connect@Home

AUTOMOWER® 315

ŚREDNIE OGRODY

Automatyczna obsługa przejść pomaga kosiarce w pokonywaniu wąskich przejazdów,
czujnik wzrostu trawy dostosowuje częstotliwość koszenia do tempa wzrostu trawy.
Do ogrodów z kilkoma przeszkodami i z niewielkimi wzniesieniami.

1 500 m²  

AUTOMOWER® 310
Dobrze radzi sobie na nierównym terenie, pomimo niewielkich rozmiarów. Wymienna
osłona umożliwia indywidualne dostosowanie wyglądu. Do małych i średniej wielkości
ogrodów z kilkoma przeszkodami.

1 000 m²  
NOWOŚĆ

MAŁE OGRODY

40 %   Automower® Connect@Home

40 %   Automower® Connect@Home

AUTOMOWER® 305
Zwarta, mocna konstrukcja. Łatwa obsługa i konserwacja. Idealna do mniejszych,
złożonych ogrodów. Pokonuje pochyłości i wąskie przejścia od 60 cm. Maksymalne
nachylenie powierzchni 40%. Robota można myć za pomocą węża ogrodowego.
W komplecie czujnik wzrostu trawy, czujnik mrozu i Automower® Connect@Home.

600 m²  

40 %   Automower® Connect@Home

AUTOMOWER® 105
Kompaktowa i lekka kosiarka do mniejszych ogrodów, o nieskomplikowanej strukturze,
z kilkoma przeszkodami. Znakomicie radzi sobie z manewrowaniem na niewielkich
przestrzeniach. Pokonuje szersze przejścia i stoki o niewielkim nachyleniu.

600 m²  

25 %  
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PEŁNA OFERTA KOSIAREK AUTOMOWER®



AUTOMOWER®
MODEL

DOSKONALE
UTRZYMAY TRAWNIK

Max. powierzchia ogrodu
Wydajność na wzniesieniach

Standard

105

305

310

315

420

440

315X

430X

450X

435X AWD

600 m²

600 m²

1 000 m²

1 500 m²

2 200 m²

4 000 m²

1 600 m²

3 200 m²

5 000 m²

3 500 m²

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

45 %

45 %

70 %

Ochrona prze mrozem



Metody szukania

1

3

3

3

4

5

3

4

5

4

Przewód doprowadzający

1

1

1

1

2

3

1

2

3

2

Zdalne punkty startowe

×2

×3

×3

×3

×5

×5

×3

×5

×5

×5









Elektryczna regulacja
wysokości koszenia



















Automower® Connect@Home



















Otwarte API











NIEZAWODNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

INNOWACYJNOŚĆ

GPS

ECOSMART




Automower® Connect ze śledzieniem
GPS w przypadku kradzieży

Możliwość integracji
z Gardena Smart System



Profile (pamięć ustawień)



Kontrola nachylenia





Automatyczna obsługa przejść



Systematyczne koszenie
wąskich przejść



Integracja z systemem Smart Home
Koszenie po spirali
Koszenie punktowe



Kontrola głosem



Czujnik pogody



Kontrola noży












































































































































































Światła LED
Zdalne wykrywanie obiektów
Gumowy zderzak

















Obrotowe ostrza



















Ochrona przed kradzieżą

























Podświetlany wyświetlacz
Łatwe czyszczenie



Duży wyświetlacz

















Tryb ekologiczny



























Osłona podwozia



Napęd Ultra Silent

MODEL
Średni czas ładowania
Średni czas pracy na 1 ładowaniu
Poziom hałasu, dB(A) gwarantowany *
Minimalna szerokość przejścia
Maksymalne nachylenie wewnątrz
instalacji
Maksymalne nachylenie przy
przewodzie ograniczającym
Alarm / PIN / śledzenie GPS
Wydajność powierzchni na godzinę
Szerokość / wysokość koszenia
Rodzaj akumulatora
Średnie zużycie energii przy
maksymalnnym wykorzystaniu robota
Waga, kg
Dodatkowe noże w zestawie

Opcja

AUTOMOWER® X-LINE

Automower® Access

PARAMETRY TECHNICZNE























105

305

310

315

420

440

315X

430X

450X

435X AWD

50 min

60 min

60 min

60 min

55 min

75 min

60 min

65 min

75 min

30 min

70 min

70 min

70 min

70 min

105 min

260 min

70 min

135 min

260 min

100 min

61 dB(A)

59 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

56 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

62 dB(A)

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

45 %

45 %

70 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

50 %

//-

//

//

//

//

//

//

//

//

//

43 m²

55 m²

56 m²

68 m²

92 m²

167 m²

68 m²

133 m²

208 m²

146 m²

17 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–6 cm 22 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 3–7 cm
Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

5 kWh
/miesiąc

5 kWh
/miesiąc

8 kWh
/miesiąc

10 kWh
/miesiąc

19 kWh
/miesiąc

20 kWh
/miesiąc

10 kWh
/miesiąc

20 kWh
/miesiąc

24 kWh
/miesiąc

24 kWh
/miesiąc

6,7 kg

9,4 kg

9,0 kg

9,0 kg

11,5 kg

12,0 kg

9,0 kg

13,2 kg

13,9 kg

17,3 kg

9 sztuk

9 sztuk

9 sztuk

9 sztuk

9 sztuk

9 sztuk

9 sztuk

9 sztuk

9 sztuk

9 sztuk

* Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE.
Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, oraz wahania wyników pomiarów w przedziale 1-3 dB(A).
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DOSKONALE UTRZYMANY TRAWNIK

POD MASKĄ
KRYJE SIĘ 25 LAT
INNOWACJI, INŻYNIERII
I DOŚWIADCZENIA
NAPĘD NA CZTERY KOŁA
Imponująca zdolność do pokonywania
wzniesień naszej kosiarki z napędem
na cztery koła oznacza, że użytkownik
nie musi się już męczyć z trudnymi
pochyłościami, gdzie niemal
niemożliwe jest użycie podkaszarki czy
kosiarki poduszkowej.
UNIWERSALNE NOŻE
Cienkie noże mają dwie krawędzie
tnące, a silnik noży obraca się w obu
kierunkach, tak by zmaksymalizować
ich trwałość.

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY
W SKOMPLIKOWANYCH OGRODACH
Zapewnia prostą i pewną drogę
powrotu. Niektóre modele do powrotu
do stacji ładującej wykorzystują także
przewód ograniczający.
ODLEGŁE PUNKTY POCZĄTKOWE
Umożliwiają uruchamianie kosiarki
Automower® z dala od stacji ładującej,
co zapewnia równomierne rezultaty
koszenia, gdy trawnik przedzielony jest
wąskimi przejściami.

CZUJNIK NISKIEJ TEMPERATURY
Zapobiega pracy kosiarki w niskiej
temperaturze i uszkodzeniom
zmrożonego trawnika.
RÓŻNE METODY SZUKANIA
Aby zminimalizować ryzyko
rozładowania akumulatora przed
dotarciem do stacji dokującej
Automower wykorzystuje kilka metod
szybkiego i skutecznego odnajdywania
drogi do stacji ładującej:
• sygnał z anteny w stacji ładującej
(zasięg ok. 7 metrów)
• podążanie za przewodem
doprowadzającym (1-3 przewody,
w zależności od modelu)
• podążanie za przewodem
ograniczającym.
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NIERÓWNY / POCHYŁY TEREN
Husqvarna Automower® radzi sobie
z terenem o nachyleniu do 70% (35°).
Opcjonalny zestaw do trudnego terenu
w pewnych warunkach poprawia
wydajność pracy. Wbudowana
kompensacja nachylenia terenu
umożliwia perfekcyjne przycięcie
trawnika, nawet na wzniesieniach
i innych trudnych powierzchniach.
ELEKTRYCZNA REGULACJA
WYSOKOŚCI KOSZENIA
Aby ustawić wysokość koszenia,
wystarczy przycisnąć przycisk na
klawiaturze, użyć pokrętła wyboru
Automower® Access lub aplikacji
Automower® Connect.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

NAWIGACJA GPS
Wbudowany system GPS tworzy mapę
ogrodu, uwzględniając położenie
przewodów ograniczającego i
doprowadzających. Kosiarka Husqvarna
Automower® zapamiętuje, które
części ogrodu już zostały skoszone i
dostosowuje odpowiednio swój plan
pracy. W ten sposób trawnik koszony jest
optymalnie, efekty pracy są doskonałe.
AUTOMOWER® ACCESS
Husqvarna Automower® 435X AWD ma
nowoczesne, proste w obsłudze pokrętło
wyboru oraz wyświetlacz o wysokiej
rozdzielczości, umożliwiający łatwą
obsługę. Wszystkie pozostałe modele
posiadają intuicyjne menu graficzne.
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Funkcja Automower® Connect@Home
ułatwia zarządzanie automatyczną
kosiarką. Darmowa łączność Bluetooth®
z zasięgiem do 30 m umożliwia
sterowanie i konfigurowanie kosiarki,
a także otrzymywanie powiadomień.
Wyposażenie standardowe kosiarek
Automower® z wyłączeniem modelu 105.
AUTOMOWER® CONNECT
Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚLEDZENIA
W PRZYPADKU KRADZIEŻY
Aplikacja Automower® Connect zapewnia
użytkownikowi pełną kontrolę nad
kosiarką Husqvarna Automower®
z dowolnego miejsca na świecie dzięki
łączności mobilnej. Możesz również
śledzić kosiarkę, jeśli znajdzie się poza
terem pracy lub zostanie skradziona standard w modelach Automower X-Line
i jako opcja w pozostałych modelach.

AUTOMATYCZNA OBSŁUGA PRZEJŚĆ
Wszystkie modele kosiarki Husqvarna
Automower® mogą pracować się w
przejściach o szerokości zaledwie 60 cm
(między przewodami ograniczającymi).
Automatyczna obsługa przejść ułatwia
instalację i minimalizuje ryzyko
powstawania śladów kół kosiarki.
INTEGRACJA Z SYSTEMEM
INTELIGENTNEGO DOMU
I STEROWANIE GŁOSOWE
Dzięki funkcji Automower®Connect
kosiarkę automatyczną można w pełni
zintegrować z systemem inteligentnego
domu, a także sterować nią głosowo za
pomocą systemów Alexa i Google Home,
korzystać z apletów IFTT itp. Wszystkie
modele z funkcją Automower®Connect są
kompatybilne z systemami Amazon Alexa
i Google Home. Dzięki temu wystarczy
wydać inteligentnemu głośnikowi
komendę głosową, a Automower®
ruszy do pracy. Kosiarce można zlecić
wykonanie typowych zadań, takich jak
rozpoczęcie i zakończenie pracy czy
zaparkowanie oraz uzyskać informacje
na temat jej statusu.
MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z GARDENA
SMART SYSTEM
Dzięki funkcji Automower®Connect
kosiarkę automatyczną można
zintegrować z Gardena Smart System,
by skoordynować podlewanie i koszenie.
PROFILE
Robot zapamiętuje zestaw ustawień.
Bardzo przydatna funkcja, jeśli
korzystamy z kosiarki w kilku różnych
miejscach.
KONTROLA NA ZBOCZACH
Inteligentna praca na stromych zboczach
zapewnia lepszą przyczepność i
zachowanie dobrego stanu trawnika.
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KOSZENIE PO SPIRALI
Gdy kosiarka Husqvarna Automower®
wjedzie na obszar porośnięty trawą
wyższą niż średnia wysokość trawnika,
zacznie pracować po spirali, aby
wyrównać różnicę.
SYSTEMATYCZNE KOSZENIE
W BARDZO WĄSKICH PRZEJŚCIACH
Aby zapewnić wszędzie doskonałe
efekty, kosiarkę automatyczną można
skonfigurować tak, by w wąskich
przejściach do 20 cm automatycznie
zmieniała sposób pracy z nieregularnego
na systematyczny (dotyczy
Automower® 305).
KOSZENIE PUNKTOWE
Kosiarka na życzenie rozpoczyna
koszenie po spirali. Idealna opcja,
jeśli chcemy, aby kosiarka Husqvarna
Automower® skoncentrowała się na
niewielkim obszarze.
CZUJNIK POGODY
Dostosowuje czas koszenia i może
skrócić godziny pracy robota, gdy
koszenie nie jest potrzebne.
OTWARTE API
Użytkownicy chcący samodzielnie
skonfigurować maszynę z własną
aplikacją mają do dyspozycji wszystkie
dane z kosiarki.

BEZPIECZEŃSTWO
NIEZAWODNOŚĆ
ECO-SMART

KONTROLA RÓWNOWAGI DYSKU
TNĄCEGO
Automatyczne wykrywanie braku
równowagi w systemie tnącym
w przypadku braku noża, nieprawidłowego montażu lub jego wygięcia.
REFLEKTORY
Wydajny zestaw świateł LED pozwoli
Ci obserwować pracę Twojej kosiarki
— nawet w ciemności. W przypadku
wystąpienia usterki lub kradzieży światła
zaczną migać.

GUMOWE OPONY
Duża trwałość i cicha praca podczas
jazdy po twardej nawierzchni.
PODŚWIETLANA KLAWIATURA
Łatwiejsza obsługa kosiarki Husqvarna
Automower® gdy jest ciemno.

TRYB ECO
Przy uruchomionym trybie ECO sygnał
pętli w przewodzie ograniczającym
i doprowadzającym zostanie
automatycznie wyłączony na czas,
gdy kosiarka się ładuje lub stoi w stacji
ze względu na ustawienia czasu pracy.

ZDALNE WYKRYWANIE OBIEKTÓW
Kosiarka Automower® zwalnia, gdy tylko
wykryje w pobliżu obiekt, co zmniejsza
ryzyko uszkodzeń wskutek kolizji.
NOŻE OSTRE JAK BRZYTWA
Ostre, obracające się noże tną, a nie
rozrywają trawę, co obniża poziom
hałasu i zużycie energii. W przypadku
zderzenia z twardą przeszkodą, noże
chowają się w dysku tnącym, by uniknąć
uszkodzenia.
GUMOWY ZDERZAK

STWORZONE Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI
Wysokiej jakości silniki bezszczotkowe,
łożyska ze stali nierdzewnej i gumowe
uszczelki zapewniają działanie przez
długi czas.

Chroni obudowę kosiarki przy zderzeniu.
OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ
Kosiarka Husqvarna Automower®
jest wyposażona w alarm, a do jej
obsługi wymagane jest wprowadzenie
indywidualnego kodu PIN. A dzięki
aplikacji Automower® Connect można
odbierać alarmy i śledzić położenie
urządzenia w przypadku kradzieży.

DUŻY WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz o dużej rozdzielczości
zapewnia wygodne programowanie
poszczególnych ustawień.

ŁATWE CZYSZCZENIE
Wszystkie powierzchnie zewnętrzne
można łatwo oczyścić za pomocą węża
ogrodowego, co ułatwia konserwację.

TARCZA OSŁANIAJĄCA
Tarcza osłaniająca chroni także tarczę
koszącą przed uszkodzeniami.

BARDZO CICHY NAPĘD
Innowacyjna konstrukcja silników
dodatkowo obniża poziom hałasu
w układzie napędowym, dzięki czemu
robot może pracować również
w nocy nie zakłócając nikomu spokoju.

Uwaga: Nie wszystkie wymienione cechy dotyczą wszystkich modeli Husqvarna Automower®.
Parametry techniczne poszczególnych modeli można znaleźć na stronie 10.
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PRZYDATNE AKCESORIA
SPERSONALIZUJ
SWOJEGO ROBOTA
Ulubiony styl, modny wzór, a może ekstrawagancki motyw...
Wybierz unikalną naklejkę na robota Husqvarna Automower®
i dostosuj ją do siebie lub swojej rodziny.
ZAPYTAJ DILERA I ZAMÓW NIEPOWTARZALNĄ GRAFIKĘ.

AUTOMOWER® CONNECT

NOŻE HUSQVARNA AUTOMOWER®
ENDURANCE

Dzięki aplikacji Automower® Connect można kontrolować
i konfigurować kosiarkę z każdego miejsca na świecie.
Zapewnia ochronę przed kradzieżą
z opcją śledzenia GPS. Standard
w modelach Husqvarna Automower®
315X, 430X, 450X i 435X AWD.
Opcja w Husqvarna Automower®
305/310/315/420/440

Dzięki nowej konstrukcji noże Husqvarna Automower®
Endurance zapewniają ponad dwukrotnie większą trwałość
w porównaniu z nożami klasycznymi. Ich konstrukcja sprawia,
że ostrza mogą być twardsze i ostrzejsze, a przy tym równie
bezpieczne, z czterema krawędziami tnącymi.
ODWIEDŹ
HUSQVARNA.COM,
BY ZOBACZYĆ
NASZ FILM NA TEMAT
BEZPIECZEŃSTWA
NOŻY

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Husqvarna. Pod względem
bezpieczeństwa, działania i poziomu hałasu testowane i zatwierdzone przez
niezależną jednostkę Intertek zgodnie z Dyrektywą Maszynową.

6 szt., 595 08 44‑01

Zestaw Automower® Connect modele 305, 310, 315, 420 i 440

14

ZESTAWY INSTALACYJNE
Zawierają przewód na pętlę, szpilki, złączki oraz łączniki, o różnych długościach
i w różnych ilościach. Zestaw duży – do otwartych trawników o pow. do 5000 m²
lub skomplikowanych trawników o pow. do 2500 m². Zestaw średni – do otwartych
trawników o pow. do 2000 m² lub skomplikowanych trawników o pow. do 1000 m².
Zestaw mały – do otwartych trawników o pow. do 800 m² lub skomplikowanych
trawników o pow. do 400 m².
Duży - Zawiera przewód na pętlę x 400 m / szpilki x 600 szt. / złączki x 5 szt. / łączniki x 5 szt.
967 97 23‑01
Średni - Zawiera przewód na pętlę x 250 m / szpilki x 400 szt. / złączki x 3 szt. / łączniki x 5 szt.
967 97 22‑01
Mały - Zawiera przewód na pętlę x 150 m / szpilki x 300 szt. / złączki x 3 szt. / łączniki x 5 szt.
967 97 21‑01

NOWOŚĆ

ZESTAW
SZCZOTEK
DO KÓŁ
ZESTAW NAPRAWCZY
Poręczny zestaw do naprawy przewodu
ograniczającego lub drobnych
poprawek w obszarze pracy.
597 53 95‑01

Utrzymuje koła napędowe w czystości,
zapewniając dobrą przyczepność.

ZESTAW
DO CZYSZCZENIA
I KONSERWACJI

305, 597 70 54‑01
310/315/315X, 587 23 57‑01
420/430X/440/450X, 581 90 31‑01

Narzędzia do oczyszczania i konserwacji
kosiarek Automower® w trakcie sezonu.

435X AWD, 505 13 28‑03

590 85 51‑01

ZESTAW
DO TRUDNEGO
TERENU
OSŁONA STACJI
ŁADUJĄCEJ
Chroni stację ładującą oraz automatyczną
kosiarkę przed słońcem i deszczem.
305/310/315/315X, 587 23 61-01
420/430X/440/450X, 585 01 94‑01

Ułatwia krótkotrwałe przechowywanie
kosiarki.

Zapewnia doskonałą przyczepność
na nierównych i pochyłych trawnikach,
dzięki czemu Twoja automatyczna
kosiarka Automower® pracuje zgodnie
z Twoimi oczekiwaniami.

305, 597 70 36‑01
310/315/315X, 587 22 40‑01
420/430X/440/450X, 585 01 97‑01

305, 597 70 46‑01
310/315/315X, 587 23 53‑01
420/430X/440/450X, 581 88 97‑01

WIESZAK

WYMIENNA OSŁONA GÓRNA

NOWOŚĆ

Zmieniając kolor, możesz sprawić,
że Twoja kosiarka stanie się bardziej
wyjątkowa i bardziej Twoja. Dostępna
w kolorze bieli polarnej i pomarańczowym
dla modeli 310, 315, 315X, 430X i 450X.
Biała, 305, 597 70 31‑01
Pomarańczowa, 305, 597 70 31‑02

Biała, 430X, 590 87 70‑02
Pomarańczowa, 430X, 590 87 70‑03

Biała, 310/315, 587 23 58‑02
Pomarańczowa, 310/315, 587 23 58‑03

Biała, 450X, 588 79 91‑02
Pomarańczowa, 450X, 588 79 91‑03

Biała, 315X, 590 87 69‑02

Biała, 435X AWD, 596 30 00‑02

Pomarańczowa, 315X, 590 87 69‑03

Pomarańczowa, 435X AWD, 596 30 00‑03
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OGRODZENIE
TYMCZASOWE
Wytrzymałe stalowe łuki to idealne
rozwiązanie, gdy trzeba tymczasowo
wyłączyć określonyobszar trawnika
z koszenia.
597 98 70‑01

HUSQVARNA CARE™

WIĘCEJ NIŻ
ZWYKŁY SERWIS

5 LAT

GWARANCJI

Husqvarna Care™ oferuje obsługę po zakupie robota, bez względu na to, czy jesteś dumnym posiadaczem
jednej kosiarki Automower®, czy szukasz rozwiązań z myślą o bezproblemowym użytkowaniu wielu
maszyn. Firma Husqvarna i nasza sieć dilerska oferują pełne wsparcie posprzedażowe,
od regularnych przeglądów, napraw pogwarancyjnych po przechowywanie maszyn poza sezonem.

PRZECHOWYWANIE ZIMĄ

PRZEGLĄD ZIMOWY

Pozwól nam zadbać o Twoją kosiarkę
Automower® zimą. Większość
Autoryzowanych Dilerów oferuje
usługę przechowywania w okresie
zimowym, obejmującą coroczny serwis,
dzięki czemu nie musisz się martwić
przechowywaniem maszyny. Przed
sezonem odbierasz naładowanego,
gotowego do pracy robota Automower®.

Robot Husqvarna Automower® ciężko
pracuje, często w brudnym i wilgotnym
środowisku. Aby utrzymać go w dobrym
stanie konieczne są regularne przeglądy.
Nasza rozległa sieć dilerska posiada
wykwalifikowanych techników, którzy
przestrzegają planu serwisowego
i stosują wyłącznie oryginalne części
zamienne Husqvarna, co zapewnia
bezawaryjne działanie maszyn.

ROZSZERZONA
GWARANCJA
Na kosiarki Husqvarna Automower®
udzielamy standardowej gwarancji.
Teraz możesz ją rozszerzyć, zapewniając sobie
spokój do końca piątego roku eksploatacji.
Warunkiem gwarancji jest montaż
kosiarki i coroczny serwis robota
przez Autoryzowanego Dilera Husqvarna.

o 3* lub 4* lata więcej spokoju
W sumie 5 lat gwarancji
Bezpłatne naprawy gwarancyjne
Więcej informacji i możliwość zakupu przedłużonej gwarancji u Autoryzowanego Dilera Husqvarna
Adresy najbliższych punktów znajdziesz na www.husqvarna.com/pl/wyszukiwarka-dilerow.
*3 lata dodatkowej gwarancji przy zakupie robota przez osobę fizyczną lub 4 lata dodatkowej gwarancji przy zakupie przez podmiot gospodarczy.
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STWÓRZ
CICHE
SĄSIEDZTWO
#CicheSąsiedztwo
Linia produktów akumulatorowych Husqvarna została stworzona, aby zapewnić Ci moc, doskonałe
rezultaty pracy oraz intuicyjną obsługę, których oczekujesz.

NOWOŚĆ

Czy może być coś gorszego w sobotni poranek niż dźwięk spalinowych maszyn ogrodniczych?
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu i zerowej emisji spalin, gama maszyn akumulatorowych Husqvarna
dba o ciszę i spokoj w Twojej okolicy. Trwałe akumulatory oraz ta sama wydajność pracy jak sprzętu
spalinowego oznacza, że możesz wykonać swoją pracę przy mniejszym obciążeniu ciała i mniejszym
wpływie na środowisko.
Jeden system akumulatorów pasuje do wszystkich narzędzi, dzięki czemu możesz szybko i prosto
przechodzić od jednego zadania do drugiego.
Zadbaj o swój ogród i zminimalizuj poziom hałasu dzięki maszynom akumulatorowym Husqvarna.

WYKASZARKA
COMBI 325iLK
Dwuczęściowy wał tej potężnej
wykaszarki akumulatorowej Combi
otwiera przed użytkownikiem cały
szereg możliwości. Maszyny można
używać jako wykaszarki, nożyc do
żywopłotu, dmuchawy, czy pilarki na
wysięgniku. Wysoka wydajność sprawia,
że można szybciej wykonywać cięższe
zadania.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

AKUMULATOR
BLi30

DMUCHAWA 120iB

Niezawodny akumulator o wysokiej
pojemności 7,5 Ah (270 Wh) zapewnia
dłuższy czas pracy i wyższą moc
wyjściową na potrzeby najbardziej
wymagających zadań.

Ta poręczna i lekka dmuchawa
akumulatorowa posiada łatwą w użyciu
klawiaturę z trzema trybami i oferuje
duże przyspieszenie oraz doskonałą
ergonomię.

PODKASZARKA 115iL

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
115iHD45

AERATOR S138i
Kompaktowy aerator akumulatorowy
o dużej mocy z funkcją 2w1 i prostą
wymianą noży pozwala trawnikowi
odetchnąć. Dwa wejścia
akumulatorów
zapewniają dłuższy
czas pracy. Funkcja
napowietrzania
i wertykulacji.

Lekka, poręczna i łatwa do uruchomienia
podkaszarka do użytku przydomowego.
Cicha praca dzięki akumulatorowi
litowo-jonowemu. Znakomicie wykasza
krawędzie trawnika.
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Znakomite do żywopłotów małej i średniej
wielkości. Proste w obsłudze, lekkie,
o znacznie obniżonym poziomie hałasu
dzięki technologii litowo-jonowej.

PROFESJONALNI
MECHANICY
DO USŁUG

Nasi mechanicy dokładnie wiedzą co mają sprawdzić,
aby Twoja kosiarka pracowała bezawaryjnie przez
wiele lat. Wieloletnie doświadczenie, zdobyta podczas
specjalistycznych szkoleń wiedza, stały dostęp
do oryginalnych akcesoriów oraz części zamiennych,
gwarantują wykonanie usługi serwisowej na najwyższym
poziomie. W kwestii urządzeń Husqvarna i serwisu
nie uznajemy kompromisów! Możesz nam zaufać!
WYBÓR PRODUKTU
Wykwalifikowany personel Dilera
pomoże dobrać kosiarkę Automower ®
w zależności od Twoich potrzeb oraz
uksztaltowania i powierzchni ogrodu.

INSTALACJA
Chociaż kosiarkę można zainstalować
samodzielnie, dysponujemy
przeszkolonym personelem,
który chętnie udzieli wsparcia.

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Jesteśmy przygotowani, aby w sposób
profesjonalny i zgodny z wytycznymi
producenta wykonać przegląd
okresowy. Korzystając z naszych
usług możesz być pewny, że Twoja
kosiarka nigdy Cię nie zawiedzie.

PRZECHOWYWANIE
W SEZONIE ZIMOWYM
W razie potrzeby udostępniamy
opcję przechowywania Twojej kosiarki
automatycznej Automower® w sezonie
zimowym. Jest to doskonała okazja,
aby jednocześnie wykonać przegląd
okresowy maszyny i przygotować
ją do nadchodzącego sezonu.

NAPRAWA
Zdobyte doświadczenie,
specjalistyczna wiedza oraz stały
dostęp do oryginalnych części
zamiennych gwarantują szybki
powrót Twojej kosiarki do pracy,
do której została ona stworzona.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE
OBSŁUGI I KONSERWACJI
Najważniejsze punkty rocznego przeglądu, które
pozwolą utrzymać maszynę w doskonałym stanie:
Aktualizacja oprogramowania, aby uzyskać
najnowsze wersje oprogramowania
Pełna diagnostyka akumulatorów i układów
elektronicznych zapewnia niezmiennie wysoki
poziom pracy
Wymiana uszczelek, aby chronić maszynę przed
wilgocią
Osprzęt tnący, aby zapewnić stałą jakość koszenia
Sprawdzenie kół, aby zapewnić sprawną jazdę
Stacja dokująca, sprawdzanie bezusterkowej pracy
Pełne czyszczenie, zapewniające lepszą trwałość

SERWIS W OKRESIE ZIMOWYM
Serwis wydłuża żywotność kosiarki Automower®,
obejmuje następujące usługi:
Czyszczenie/mycie
Diagnostyka elektroniczna (autotest)
Aktualizacje oprogramowania
Wymiana noży
Test pojemności akumulatora
Ładowanie akumulatora
Test systemów bezpieczeństwa oraz kontrola
działania.
Po przeprowadzeniu przeglądu otrzymasz
szczegółowy raport z listą kontrolną.

Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych
oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części
ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać
się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje
o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy Husqvarna. Parametry techniczne
maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań.
Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
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