
Få ut mer av dina Husqvarna 
Automower®-tillbehör 
Få ut mer av din Automower®-robotgräsklippare med 

tillbehör särskilt utformade och anpassade för din 
gräsklippare och din trädgård.



Automower®-knivar
PERFEKT KLIPPT GRÄS VARJE GÅNG

STANDARD-
KNIVAR

ENHANCE 
HSS-KNIVAR

ENDURANCE- 
KNIVAR

ENDURANCE 
HSS-KNIVAR

Rekommenderad användning Allmänt
Systematisk klippning,  
låg klipphöjd/fairway

Allmänt Allmänt

Rekommenderad användnings-
frekvens 

korta intervall dagliga och långa intervall dagliga och långa intervall dagliga och långa intervall 

Livslängd �        

Antal knivar per förpackning 9 st. (blister), 45 st., 300 st. 45 st., 300 st. 6 st. (blister), 45 st., 300 st. 6 st. (blister), 45 st., 300 st.

Skäreggar 2 2 4 4

Pivåterande � � � �

Rörlig knivdesign – ovalt hål � �

Mindre risk för att knivarna går av 
och mindre frekvent byte av knivar

�       

Material Kolstål med hög kolhalt
Kolstål + 

svetsade eggar i snabbstål *
Kolstål med hög kolhalt

Kolstål + 
svetsade eggar i snabbstål *

HRC-kanthårdhet enligt Rock-
well-metoden **

58 HRC 63 HRC 61 HRC 63 HRC

Husqvarnas varumärke � � � �

* Snabbstål (HSS) ger hårdare eggar med utmärkta skärresultat och förlängd livslängd.

** Högkvalitativa material, särskilt anpassade för klippaggregat. Kolets HRC-värde: Högre värde ger högre hårdehet.

FYRA SKÄRANDE DELAR

Endurance- och Endurance HSS-knivarna har fyra skäreggar 
för ett utmärkt klippresultat. Jämfört med standardknivarna har 
Endurance-kniven tre gånger längre livslängd och Endurance 
HSS-kniven har fyra gånger längre livslängd.

RÖRLIG KNIVDESIGN

Den långa ovala fästpunkten på 
Endurance- och Endurance HSS-
knivarna gör dem självjusterande, 
vilket minimerar risken för att 
kniven går av.

VRIDBAR 
KNIVKONSTRUKTION

För extra säkerhet fälls knivarna 
tillbaka in i knivdisken om de 
stöter på ett hårt föremål.

HUSQVARNA-MÄRKTA

Äkta Husqvarna-knivar uppfyller alla 
säkerhetsstandarder som krävs och har 
utformats för att säkerställa att din 
robotgräsklippare alltid klipper perfekt.

HÄRDADE KANTER

Nya härdningstekniker ger alla våra 
robotgräsklipparknivar extra styrka och långvarig 
skärpa med utmärkt tillförlitlighet.

TVÅ SKÄRANDE DELAR

Standard- och Enhance-knivarna 
har två skäreggar.

KVALITETSMATERIAL

Alla knivarna är tillverkade av kolstål med hög kolhalt, ett material 
med goda skäregenskaper, hårdhet och styrka.

HSS-varianten har vassare kanter av snabbstål (HSS, High Speed 
Steel) som ger extra skärpa och tålighet.

TESTADE OCH CERTIFIERADE (EN 50636-2-107)  
Alla Husqvarna Automower®-knivar är godkända och 
testade av Intertek för säkerhet, hållbarhet och kvalitet 
enligt gällande standarder för robotgräsklippare

ENDURANCE HSS-KNIVAR

ENHANCE HSS-KNIVAR



Automower® hus

Skyddar laddstationen och robotgräs-
klipparen mot sol, regn och hagel.

Automower® väggfäste

Smidig lösning för förvaring av robot-
gräsklippare och laddstation när de 
inte används eller under vintern.

Automower®-skin

Möt våren genom att ge din Husqvarna 
Automower® ett unikt utseende. Dessa 
högkvalitativa dekaler finns i en mängd 
olika utföranden som passar de flesta 
Automower®-modeller.

Automower®  
utbytbar toppkåpa

Ändra utseende på din robotgräs-
klippare och skapa en personlig stil 
genom att byta färg på kåpan. Finns i 
polarvit, Husqvarna orange samt grå.

Hybridgräs

Hybridgräs ger robotgräsklipparen 
bättre grepp i trånga och branta 
områden.

Automower® terräng kit

Ger utmärkt grepp på ojämna och 
sluttande gräsmattor. Lätt att installera 
och tillgänglig för de flesta Automower®-
modeller

Automower® hjulborstkit

Håller drivhjulen rena för 
bibehållet grepp.

Mjuk bärväska

En särskild bärväska som underlättar 
manuell transport av Automower®.



Automower®  
rengörings- och underhållskit

Utrustning för lättare rengöring och 
underhåll av robotgräsklipparen 
under sommarsäsongen.

Automower®  
Care and Shine-spray

För glänsande plastdelar. 
Används tillsammans 
med rengörings- och 
underhållskitet för bästa 
resultat.

450X Automower®-leksak

Batteridriven Automower® 
leksaksgräsklippare. Fjärrstyrd leksak 
som både kan köras och styras, med 
lampor som blinkar vid start. Nu kan 
barnen ha lika roligt som de som äger 
en riktig Husqvarna Automower®!

Automower® Connect Kit

Styr och konfigurera robotgräsklipparen 
var du än befinner dig med Automower® 
Connect-appen. Den har stöldskydd 
med GPS-spårning. Automower® 
Connect är standard på Husqvarna 
Automower® 315X, 405X, 415X, 430X, 
450X och 435X AWD. Finns som tillbehör 
till Husqvarna Automower® 305, 310, 
310 Mark II, 315, 315 Mark II, 420 och 440.

Automower® skyddsbox

Skydda dina Automower®-
installationstillbehör under lågsäsong. 
Den här tätade skyddslådan är 
utformad för säker förvaring 
av kontakter, kabeländar och 
ankarskruvar och för att hålla dem 
borta från fukt, regn, is och snö. 
Den praktiska förvaringen av upp till 
fem kablar hjälper också till att hålla 
gräsmattan prydlig. Passar Husqvarnas 
begränsningskablar. (Ø 2,7 –3,4 mm)

Automower® områdesväljare

Ett tillbehör som kan användas för 
att kortsluta begränsningskabeln, 
vilket på ett effektivt sätt skapar 
zoner som enkelt kan slås på eller av. 
Utöka eller begränsa din gräsmatta, 
skapa öar eller skydda områden som 
är årstidsbundna – flexibilitet och 
kontroll säsong efter säsong.

Automower® avskärmningsstaket

De här robusta stålbågarna är 
den perfekta lösningen när du 
tillfälligt behöver se till att en viss 
del av gräsmattan inte klipps av 
robotgräsklipparen. De är enkla 
att installera, exempelvis när 
vårblommorna blommar, när barnens 
uppblåsbara sommarpool används 
eller när du nyligen har sått gräs.



Automower®-installation

Automower®  
installationskit

Stort kit – för öppna gräsmattor 
på max 5 000 m² eller komplexa 
gräsmattor på max 2 500 m². 
Medelstort kit – för öppna gräsmattor 
på max 2 000 m² eller komplexa 
gräsmattor på max 1 000 m². Litet 
kit – för öppna gräsmattor på max 
800 m² eller komplexa gräsmattor på 
max 400 m².

Stort – med slingkabel på 400 m, 600 märlor, 
5 skarvdon och 5 kontaktdon

 
Medelstort – med slingkabel på 250 m, 
400 märlor, 3 skarvdon och 5 kontaktdon

 
Litet – med slingkabel på 150 m, 300 märlor, 
3 skarvdon och 5 kontaktdon

Automower®  
reparationskit

Ett praktiskt kit 
för reparation av 
begränsningskabeln 
eller mindre justeringar 
av arbetsområdet.

Automower®  
extra kraftig begränsningskabel

Tillförlitlig kvalitetskabel med kärna 
i 100 % koppar och isolerad yta 
med längre hållbarhet för stora och 
komplexa områden.

Enkel installation – 
särskilt om du låter våra 
återförsäljare göra den

Våra auktoriserade återförsäljare har den erfarenhet 

och utbildning som krävs för att installera Automower®-

robotgräsklippare på ett effektivt och tillförlitligt sätt. 

De anpassar layouten efter din trädgård och tar hänsyn till 

terräng, lutningar och olika arbetsområden.

Om du vill installera Automower®-robotgräsklipparen själv 

bör du titta på instruktionsvideorna i spellistan på Husqvarna 

Worldwide YouTube-kanal. Det är inte särskilt svårt när du 

väl känner till grunderna. Installation av en auktoriserad 

återförsäljare är obligatorisk för Husqvarna Care™.

TITTA PÅ SPELLISTAN

”Hur installeras Husqvarna Automower®”  
på Husqvarna Worldwide på YouTube



Vinterservice
För att hålla robotgräsklipparen i gott skick 
är det viktigt med regelbunden service. När 
klippsäsongen är slut tar du den till din Husqvarna-
återförsäljare för programvaruuppdateringar, 
elektronisk diagnostik, rengöring, knivbyte, 
test av batterifunktioner och laddning, test av 
säkerhetsfunktioner och funktionskontroll.
Våra auktoriserade återförsäljare följer en fast 
serviceplan och de använder bara originaldelar från 
Husqvarna för att säkerställa drifttid och kvalitet.

Vinterförvaring
Låt din Husqvarna-återförsäljare ta hand 
om din Automower®-robotgräsklippare 
under vintern så behöver du inte oroa dig 
för var och hur du ska förvara den.

Automower®-service

Husqvarna Care™
Det kan inte bli enklare att sköta din Husqvarna-

utrustning eftersom vi kan göra det åt dig. Vårt 

servicekoncept Husqvarna Care™ har utvecklats 

för att ge dig ett verkligt bekymmersfritt ägande.

WARRANTY PLUS

Med Warranty Plus kan du förlänga fabriksgarantin för din 
Automower® med upp till fem år. Det här alternativet kan läggas 
till upp till tolv månader efter köpet.

SERVICE PLUS

Service Plus är ett tre- eller femårigt heltäckande servicepaket 
för din robotgräsklippare. Vi tar hand om service, reparationer 
och vinterförvaring till en fast månadskostnad.

LEASE PLUS

Lease Plus är den ultimata ägandeformen. Vi tar hand om 
installation, årsbesiktningen, vintervård med mera – i tre eller 
fem år! . I slutet av leasingperioden kan du köpa din gräsklippare 
till restvärdet eller byta in den och uppgradera till en ny modell 
med ett leasingerbjudande.

WARRANTY  
PLUS

SERVICE  
PLUS

LEASE  
PLUS

Garantireparationer •• – –

Reparationer* – •• ••

Årlig service ( ) •• ••

Vinterförvaring** – •• ••

Äkta knivar från Husqvarna – •• ••

INSTALLATION ( ) ( ) ••

Försäkring – – ••

 = ingår i serviceerbjudandet ( ) = krävs men ingår inte  
* Enligt gällande villkor ** Om tillämpligt


