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ŽE OD LETA 1995 ponuja Husqvarna udobne in zanesljive 
rešitve za avtomatsko košnjo. Husqvarna Automower® je že od takrat tako v svetu kot tudi v 
Sloveniji najbolj priljubljena robotska kosilnica na trgu. V več kot 20-ih letih razvoja in izkušenj 
se niso razvile samo praktične in inovativne novosti, ampak se je dodatno izpopolnil že tako 
uspešen način košnje.

ŠTEVILKA ENA 
MED ROBOTSKIMI 
KOSILNICAMI
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AUTOMOWER® CONNECT 
Omogoča nadzor, upravljanje in spremljanje
delovanja vaše kosilnice z aplikacijo na
pametnem telefonu.

NAPREDNA NAVIGACIJA
Več navigacijskih orodij, med njimi tudi 
GPS (315X, 430X in 450X), zagotavlja, 
da je celotna zelenica pokošena tudi na 
kompleksnih vrtovih.

Z LAHKOTO  
OPRAVI TUDI S 
KOMPLEKSNIMI 
POVRŠINAMI

EKSTREMNO TIHA
Robotska kosilnica dela tako tiho in učinkovito, 
da boste kmalu pozabili, da jo imate. Brez
hrupa - le popolni rezultati in zadovoljni
sosedje.

DELA V DEŽJU
Odlični rezultati košnje v vseh vremenskih
pogojih. Vitalni deli kosilnice so zaprti, tako
da voda, prah ali delci trave ne prodrejo vanjo.



5

 

NOBENIH SLEDI KOLES
Ker kosi po naključnem vzorcu, robotska 
kosilnica Husqvarna Automower® na trati ne 
pušča nobenih sledi koles.

OPRAVI TUDI Z OZKIMI 
PREHODI
Husqvarna Automower® zazna ozke prehode 
in najde pot tudi skozi tesne površine.

Z LAHKOTO  
OPRAVI TUDI S 
KOMPLEKSNIMI 
POVRŠINAMI

KOSI ENAKOMERNO
Senzor dviga in senzor nagiba
zagotavljata izvrstno pokošeno trato
tudi na neravnih terenih.

KOSI TUDI NA NAKLONIH
Husqvarna Automower® pokosi tudi
kompleksne in strme terene z naklonom
do 45 % (24°). Na voljo pa je tudi dodatna
oprema, ki to nalogo še izboljša.



S pomočjo mejnega kabla, robotska kosilnica Husqvarna Automower® natančno ve, kje mora kositi - ovire bodo 
zaznane ali dodatno omejene že pri namestitvi. Zahvaljujoč konstantni košnji bo zelenica vedno izgledala popolno 
vzdrževana, prav tako pa ne bo potrebe po odstranjevanju pokošene trave.  

PRINCIP KOŠNJE

PRINCIP DELOVANJA
• Naključni vzorec gibanja.
• Kosi malo a pogosto in učinkovito. 
• Lepo pokošena trava tudi v mokrem vremenu.

VZOREC NAKLJUČNEGA GIBANJA
• Ni potrebe po specifičnem programiranju.
• Doseže vse površine, tudi če je vrt kompleksen in/ali 

vključuje drevesa, vrtne grede, ozke prehode, ipd.
• Dopušča košnjo iz različnih smeri. Ustvarja gladko, 

tepihu podobno travnato površino. 

OBVOZI OVIRE
Če robotska kosilnica naleti na oviro, se zapelje 
vzvratno in spremeni smer vožnje.

NAVIGACIJA
• Mejni ali vodilni kabel je pritrjen površinsko ali 

vkopan 1 centimeter pod površje. 
Tudi pri površinski namestitvi kabla ga trava v nekaj 
tednih preraste in ni več viden.

• Kosilnica deluje znotraj mejnega kabla, ki je položen 
okrog delovne površine predvidene za košnjo.

• Polnilna postaja pošlje signal po kablu, ki nato 
usmeri kosilnico na površino za košenje ali jo vodi 
do polnilne postaje.

MEJNI KABEL

VODILNI KABEL

SENZORJI TRKA IN DVIGA
Senzorji trka in dviga izboljšajo varnost.  
Sprožijo vzvratno vožnjo, obrnejo, izberejo  
drugo pot ali celo izklopijo kosilnico.
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VARNOSTNE LASTNOSTI 
Z razliko od drugih kosilnic, robotske kosilnice Husqvarna 
Automower® niso opremljene s fiksnimi rezili za košnjo, ampak 
z majhnimi prostovrtečimi nožki, podobnim britvam, ki so 
nameščeni na nosilni krožnik nad drsno ploščo in se pomaknejo 
ven le kadar se krožnik vrti.   
Če rezila naletijo na kakšen trd predmet na travi, se ponovno 
pomaknejo nazaj med krožnik in drsno ploščo. 
Dodatno je bil upoštevan tudi varnostni razmak med ohišjem 
kosišča in krožnik na katerega so rezila pritrjena.   
Navsezadnje je tudi robotska kosilnica kosilnica še vedno 
kosilnica, torej je potrebna temu primerna previdnost.  

UČINKOVITA TEHNIKA STRIŽENJA
• Trava je odrezana s tremi, kot britev, ostrimi nožki.
• Trije prosto gibljivi nožki so pritrjeni na nosilec in jih je 

enostavno menjati.
• Ob trku s trdimi predmeti (kamenje, veje ipd) nožki 

zarotirajo v notranjost kosilnice in tako se zmanjša 
nevarnost poškodb.

• Odrezki trave so tako fini in majhni, da njihovo 
odstranjevanje ni potrebno.

PODROČJE KOŠNJE
Delovne površine in površine za katere ne želite, da jih 
Husqvarna Automower® kosi, lahko omejite z mejnim kablom, ki 
ga enostavno položite okrog teh površin. 

POLNJENJE
Ko je čas polnjenja, kosilnica najde polnilno 
postajo na enega od treh načinov.
1. Prejme signal preko antene polnilne 

postaje.
2. Sledi vodilnemu kablu do polnilne 

postaje.
3. Sledi mejnemu kablu, dokler ne zazna 

signala polnilne postaje.

MERJENJE NAKLONA
1. Vzemite 100 cm dolgo vodno tehtnico in en konec položite na tla 

in jo držite horizontalno (glede na naklon).
2. Nato izmerite višino od tal do spodnjega roba vodne tehtnice. To 

razdaljo nato delite z dolžino vodne tehtnice. 
3. Dobljena vrednost predstavlja naklon v %. Primer: če izmerjena 

vrednost znaša 10 cm in je dolžina vodne tehtnice 50 cm, znaša 
naklon 20%.

KOSILNI CIKEL
•  Koncept je, da nizka trava zmeraj ostane nizka.
• Avtomatsko iskanje polnilne postaje.
• Polnjenje približno 60 minut.
• Nadaljevanje košnje iz dneva v dan, ne glede na 

vreme.

y = 20 cm = 20 % 

x = 100 cm 
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VELIK ZASLON
Zaslon z visoko ločljivostjo  
za udobno programiranje  
posameznih nastavitev. 

IZREDNO 
ZMOGLJIVA 
TEHNOLOGIJA

PREMIUM LASTNOSTI

GPS-PODPRTA NAVIGACIJA
S pomočjo GPS funkcije si kosilnica 
naredi digitalni zemljevid vrta vklj. 
z omejitvenim in vodilnim kablom. 
Tako robotska kosilnica natanko ve, 
katere dele vrta je že pokosila in s 
tem samodejno optimizira vzorec 
košnje.   
 
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Automower® Connect@Home 
omogoča enostavno upravljanje 
vaše robotske kosilnice 
Automower® s pametnim 
telefonom. Z Bluetooth® 
komunikacijo lahko kosilnico 
nadzirate, spreminjate nastavitve 
in pridobivate sporočila na 
razdalji do 10 metrov. Standardna 
oprema pri modelih Automower® 
310/315/420/440. 

AUTOMOWER® CONNECT
Z aplikacijo Husqvarna Automower® 
Connect lahko robotsko kosilnico 
Husqvarna Automower® upravljate 
s pametnim telefonom od koder 
koli. Aplikacija omogoča zagon, 
zaustavitev in spreminjanje 
nastavitev. Preko GPS-a pa 
lahko pridobite tudi podatke o 
lokaciji kosilnice. Standardno pri 
Automower® 315X/430X/450X.
 
ULTRAZVOČNI SENZOR
S pomočjo ultrazvočnih senzorjev 
Husqvarna Automower® zazna 
ovire in tako upočasni hitrost 
vožnje. (model 450X)
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NOSILNI KROŽNIK 
Prosto vrteča se rezila so pritrjena na nosilni krožnik. Ko se ta prične 
vrteti, se rezila obrnejo navzven.   
V kolikor rezila naletijo na oviro, se ponovno skrijejo pod nosilni 
krožnik. To pomeni, da kosilnica ne poškoduje na travi ležečih 
predmetov. 

TOČKOVNA KOŠNJA
Ročni vklop spiralne košnje. 
Uporabna funkcija, če je potrebno 
pokositi posamezna področja, ki 
niso v dosegu košnje robotske 
kosilnice Automower®.  
 
OSVETLJENA TIPKOVNICA
S tem lahko kosilnico enostavno 
nastavljate tudi v temi.  
 
ZAMENLJIV ZGORNJI 
POKROV KOSILNICE
Z različnimi barvnimi zamenljivimi 
pokrovi lahko svojo kosilnico 
Automower® opremite popolnoma 
individualno. Pokrovi so dobavljivi 
v polarno beli ali Husqvarna 
oranžni barvi kot opcija za 
doplačilo.  
 
TIPKA ZA PRIKLIC KOSILNICE 
V POLNILNO POSTAJO
S pritiskom na eno samo tipko 
lahko robotsko kosilnico pošljete v 
polnilno postajo. 

GUMIJASTI ODBIJAČ
Za zaščito pokrova pred udarci in 
poškodbami. 
 
ODDALJENE TOČKE ZAGONA 
Funkcija omogoča, da kosilnica 
prične s košnjo tudi v oddaljenih 
delih vrta. S tem so tudi pri 
kompleksnih travnatih površinah 
zagotovljeni popolni rezultati 
košnje. 
 
 

ZMOGLJIVOSTNE 
LASTNOSTI 

ZAŠČITA PRED KRAJO
Robotska kosilnica Husqvarna 
Automower® je opremljena z 
alarmom in je ni možno uporabljati 
brez osebne PIN kode. Z aplikacijo 
Automower® Connect prejemate 
na vaš pametni telefon sporočila 
in lahko v primeru kraje izsledite 
lokacijo vaše kosilnice.

KOT BRITEV OSTRA REZILA
Rezultat kot britev ostrih 
rotirajočih rezil, je popolno 
pokošena trava. In to pri zelo 
nizki ravni hrupa in nizki porabi 
energije.  
 
MENJAVA SMERI KOŠNJE 
Automower® pri vsaki ponovni 
vožnji iz polnilne postaje zamenja 
smer vrtenja krožnika rezil, na 
katero so pritrjena rezila. S tem 
zagotovi, da se rezila obrabljajo 
enakomerno iz obeh strani in tako 
odpade ročno obračanje. 
Dodatna prednost je tudi ta, da s 
spreminjanjem smeri košnje, trava 
ne bo potlačena v eno stran.   
 
PRIVLAČEN UPORABNIŠKI 
VMESNIK
Popolna nastavitev vaše kosilnice 
Husqvarna Automower®, glede na  
potrebe vrta in vaše individualne 
želje.  
 
GUMIJASTA KOLESA 
Dobra odpornost proti obrabi in 
nizka raven hrupa pri vožnji po 
trdih tleh.  
 
DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA
Kakovostne komponente, kot 
so brezkrtačni motor, ležaji iz 
nerjavečega jekla in gumijasta 
tesnila, zagotavljajo vrhunsko 
učinkovitost skozi daljše časovno 
obdobje. 

AVTOMATSKO ZAZNAVANJE 
PREHODOV
Vsi modeli Husqvarna Automower® 
se lahko zapeljejo skozi ozke 
prehode do 60 cm. Avtomatsko 
zaznavanje prehodov dodatno 
pomaga pri gibanju skozi ozke 
prehode in olajša namestitev. 

VREMENSKI ČASOVNIK
Glede na upor na kot britev ostre 
nožke, ki so pritrjeni na krožnik,  
kosilnica meri hitrost rasti trave in 
s tem prilagodi intervale košnje. Ko 
trava raste hitreje, kosilnica kosi 
pogosteje, npr. v sušnih obdobjih, 
ko trava raste počasneje, pa 
kosilnica tudi kosi bolj poredko.  

ŽAROMETI
Učinkovit set LED-žarometov, 
s katerim lahko svojo kosilnico 
Automower® vidite tudi v temi 
(serijsko pri modelih 315X, 430X 
in 450X). 
 
POGONSKI MOTORJI Z 
ULTRASILENT TEHNOLOGIJO
Inovativen Ultrasilent pogon, 
pri določenih modelih kosilnic 
Automower®, poskrbi za izredno 
tiho delovanje. 
 
ELEKTRONSKA NASTAVITEV  
VIŠINE KOŠNJE
Višina košnje se spremeni s tipko 
na tipkovnici. Standardno pri 
modelih Automower®
420/430X/440/450X  
 
VODILNI KABEL
Izjemen vodilni kabel omogoča 
robotski kosilnici Husqvarna 
Automower® direktno in zanesljivo 
pot nazaj k polnilni postaji. Pri 
nekaterih modelih je pot do 
polnilne postaje možna tudi ob 
omejitvenem kablu. 

ISKANJE POLNILNE POSTAJE 
Husqvarna Automower® lahko 
najde polnilno postajo na različne 
načine:  

 + Prejme signal preko antene 
polnilne postaje (doseg do 7 
metrov).

 + Sledi vodilnemu kablu (1-3 
kosi, odvisno od modela).

 + Sledi mejnemu kablu, dokler 
ne zazna signala polnilne 
postaje.

 
ZMOGLJIVOSTNE 
LASTNOSTI GLEDE  
NA MODEL 

POVRŠINA/NAKLON
Husqvarna Automower®  
premaguje naklone do 45 % (24 °). 
Opcionalno dobavljiv set koles za 
zahtevne terene dodatno izboljša 
zmogljivost pri oteženih pogojih. 
Kosilnica zagotavlja enakomerno 
košnjo tudi na neravnih površinah.   
 
NASTAVITEV PROFILOV
Pomnilnik za košnjo na različnih 
lokacijah. Posebej uporabna 
funkcija, če robotska kosilnica 
Automower® kosi na različnih 
vrtovih.

SPIRALNA KOŠNJA
Na področju, kjer je trava višja, 
kot je povrpečna višina trave 
na ostalih področjih vrta, lahko 
Husqvarna Automower® kosi 
to področje sistematično po 
spiralnem vzorcu, da skrajša višino 
trave na tem območju.  

POLNILNA POSTAJA
Ko je delo opravljeno ali Automower® potrebuje polnjenje, se 
avtomatsko in popolnoma samostojno zapelje v polnilno postajo.   
Da bi še dodatno podaljšali življenjsko dobo baterije in polnilne postaje, 
priporočamo, da se polnilna postaja namesti v senčni prostor. 
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NOVA SERIJA
AUTOMOWER® X-LINE 
Prestižne lastnosti nove serije robotskih kosilnic Husqvarna 
Automower® X-Line postavljajo avtomatsko košnjo na nov nivo.  
Z aplikacijo Automower® Connect lahko robotsko kosilnico preko 
pametnega telefona upravljate, spreminjate nastavitve, ji sledite ali jo 
celo vidite natančnen položaj s pomočjo GPS funkcije.  
Z GPS podprta navigacija košnje tudi pri kompleksnih travnatih 
površinah zagotavlja enakomerno pokošeno površino.  
S svojim novim X-Line dizajnom in LED žarometi pa bo vaša robotska 
kosilnica izgledala prav tako dobro kot vaša trata!



MOBILNA INTERAKCIJA
Nadzor in upravljanje kosilnice od 
kjer koli na svetu z mobilno aplikacijo 
Automower®Connect. Nudi tudi zaščito pred 
krajo z GPS-sledenjem.

PREMIUM DIZAJN
Nova serijaAutomower® X-Line se lahko pohvali z izjemnim dizajnom, ki vključuje 
LED žaromete, ki povečajo vidljivost kosilnice pri slabih svetlobnih razmerah. 
Gumijasti odbijač ščiti ohišje in zmanjšuje sledi poškodb. Edinstveni oranžno 
obarvani detajli na pokrovih koles serije X-Line bodo izstopali v vsakem okolju. 

INTELIGENTNA NAVIGACIJA
Z GPS-podprta navigacija košnje poskrbi, 
da bodo tudi najkompleksnejše travnate 
površine vedno enakomerno pokošene - 
za popoln izgled zelenice  in enostavno 
nastavitev ter upravljanje robotske kosilnice 
Husqvarna Automower®.



ZA VSAK VRT PRIMERNA KOSILNICA AUTOMOWER®

AUTOMOWER® 105
• Trikolesni model
•  Maksimalen naklon 25 %
•  Enostavni meni za nastavljanje
• Za površine do 600 m² (+/– 20 %)
• 6,5 kg

AUTOMOWER® 420
•  Za kompleksne travnate površine  

in kratke čase košnje
•  Automower® Connect@Home
   Bluetooth-komunikacija serijsko
•  Vremenski časovnik
• Samodejno zaznavanje prehodov
•  Pogonski motorji z Ultra silent 

tehnologijo
• Maksimalen naklon 45 %
• Za površine do 2.200 m² (+/– 20 %)
• 11,5 kg

AUTOMOWER® 310
•  Automower® Connect@Home 

Bluetooth-komunikacija serijsko
• Samodejno zaznavanje prehodov
•  Maksimalen naklon 40 %
•  Za površine do 1.000 m² (+/– 20 %)
• 9,2 kg

AUTOMOWER® 430X
•  Za zelo kompleksne travnate površine 

in kratke čase košnje
•  Automower® Connect serijsko
•  Izredno tihi pogonski motorji z 

Ultrasilent tehnologijo
• LED žarometi
• Z  GPS podprta navigacija
• Maksimalen naklon 45 %
• Za površine do 3.200 m² (+/– 20 %)
• 13,0 kg

NOVO AUTOMOWER® 315X
•  Za zelo kompleksne travnate površine  

in kratke čase košnje
• Automower® Connect serijsko
•  Izredno tihi pogonski motorji z 

Ultrasilent tehnologijo
• LED žarometi
• Z  GPS podprta navigacija
• Maksimalen naklon 45 %
• Za površine do 1.600 m² (+/– 20 %)
• 9,5 kg

AUTOMOWER® 315

•  Automower® Connect@Home 
Bluetooth-komunikacija serijsko

•  Vremenski časovnik
• Samodejno zaznavanje prehodov
•  Maksimalen naklon 40 %
• Za površine do 1.500 m² (+/– 20 %)
• 9,2 kg

AUTOMOWER® 450X
•  Za zelo kompleksne travnate površine 

in kratke čase košnje
•  Automower® Connect serijsko
•  Izredno tihi pogonski motorji z 

Ultrasilent tehnologijo
• LED žarometi
• Z  GPS podprta navigacija
•  Maksimalen naklon 45 %
• Za površine do 5.000 m² (+/– 20 %)
• 13,9 kg

AUTOMOWER® 440
• Za kompleksne travnate površine  
   in kratke čase košnje
•  Automower® Connect@Home 

Bluetooth-komunikacija serijsko
•  Vremenski časovnik
• Samodejno zaznavanje prehodov
•  Pogonski motorji z Ultra silent 

tehnologijo
• Maksimalen naklon 45 %
• Za površine do 4.000 m² (+/– 20 %)
• 12,9 kg

AUTOMOWER® - SERIJA X-LINE
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KATERI MODEL NAJ  

IZBEREM ZA SVOJ VRT? 

ZA DODATNA VPRAŠANJA IN 
SVETOVANJE OBIŠČITE SVOJEGA 
POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA 

ROBOTSKIH KOSILNIC HUSQVARNA 
AUTOMOWER®. SEZNAM LE TEH 

NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI  
WWW.HUSQVARNA.SI



Opis 105 310 315 420 440 315X 430X 450X

Neobvezujoča priporočena 
maloprodajna cena z ddv 1.297,00 € 1.797.00 € 1.997,00 € 2.497,00 € 3.297,00 € 2.397,00 € 3.197,00 € 4.197,00 €

GPS navigacija košnje l l l

Upravljanje na daljavo z 
Automower® Connect

¡ ¡ ¡ ¡ l l l

Automower® Connect@Home l l l l

Ultrazvočni senzor l

Samodejno zaznavanje prehodov l l l l l l l

Vremenski časovnik l l l l l l

LED žarometi l l l

Pogonski motorji Ultrasilent l l l l

Električna nastavitev višine košnje l l l l

Število vodilnih kablov 1 1 1 2 3 1 2 3

Sistem iskanja 1 3 3 4 5 3 4 5

Področje/naklon/zmogljivost 25% 40% 40% 45% 45% 40% 45% 45%

Nastavitev profilov l l l l l l

Spiralna košnja l l l l l l l

Točkovna košnja l l l l l l

Velik zaslon l l l l l l

Osvetljena tipkovnica l l

Zamenljiv zgornji pokrov ohišja l l l l l l l

Gumijasti odbijač l l l

Oddaljene točke zagona x2 x3 x3 x5 x5 x3 x5 x5

Nadzor košnje v nagibih l l l l l l l

Drsna plošča l l l l l l l l

PREGLED MODELOV
NAŠA SERIJA X-LINE

l standardna oprema   ¡ opcija za doplačilo

Opis 105 310 315 420 440 315X 430X 450X

Zmogljivost košnje do (+/- 20 %) 600 m² 1000 m² 1500 m² 2200 m² 4000 m² 1600 m² 3200 m² 5000 m²

ø Čas polnjenja 50 min 60 min 60 min 55 min 75 min 60 min 65 min 75 min

ø Čas delovanja z enim polnjenjem 70 min 70 min 70 min 105 min 260 min 70 min 135 min 260 min

Raven hrupa, dB(A) zajamčena * 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 56 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)

Najožji prehod 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Maksimalen naklon 
- znotraj strmine

25% 40% 40% 45% 45% 40% 45% 45%

Maksimalen naklon 
- ob vodilnem kablu

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Alarm / PIN koda / GPS sledenje • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / • • / • / • • / • / •

Zmogljivost na uro 46 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m² 73 m² 133 m² 210 m²

Širina košnje / Višina košnje 17 / 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

Tip akumulatorja Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

ø Poraba energije  
pri maksimalni uporabi

5 kWh/
mesec

8 kWh/
mesec

10 kWh/
mesec

19 kWh/
mesec

20 kWh/
mesec

10 kWh/
mesec

18 kWh/
mesec

22,5 kWh/
mesec

Teža 6,5 kg 9,2 kg 9,2 kg 11,5 kg 12,9 kg 9,5 kg 13,0 kg 13,9 kg

Dodatna rezila 9 kosov 9 kosov 9 kosov 9 kosov 9 kosov 9 kosov 9 kosov 9 kosov

*  Emisije hrupa v okolje merjene kot moč zvoka (LWA) v skladu z direktivo 2000/14/EG.  
Zajamčena moč zvoka vključuje variacijo v proizvodnji kot tudi odstopanje pri merjenju z 1-3 dB(A).

TEHNIČNE LASTNOSTI
NAŠA SERIJA X-LINE
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POPOLNA  
KONTROLA  
PREKO  
PAMETNEGA  
TELEFONA
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S pomočnikom za nakup robotske kosilnice Automower® lahko 
enostavno najdete model, ki bi najbolje ustrezal vašemu vrtu. 
Preprosto označite svoj vrt in pustite izbiro programu. Obiščite 
www.husqvarna.si in preizkusite.

Na voljo na spletni strani husqvarna.si od maja 2018.

UPORABITE POMOČNIKA ZA NAKUP 
IN NAJDITE ZASE PRIMERNO 
KOSILNICO AUTOMOWER®

AUTOMOWER® CONNECT 
Z aplikacijo Automower® Connect lahko svo-
jo robotsko kosilnico Husqvarna Automower® 
310, 315, 420, 430X, 440 in 450X upravljate s 
pametnim telefonom. Preko aplikacije lahko  
kosilnico zaženete, zaustavite ali parkirate ter preverite in spremenite 
nastavitve. V primeru kraje lahko svojo kosilnico izsledite preko vgra-
jene GPS funkcije.
Standardno pri modelih 315X, 430X, 450X  
Opcija za doplačilo pri modelih 310/315/420/440

* Desetletni brezplačni prenos podatkov vključuje prenos podatkov med robotsko kosilnico Automower® in strežnikom za aplikacijo Automower® Connect (brez gostovanja v tujini). 
Aplikacija Automower® Connect potrebuje prenos podatkov 2G / 3G preko nacionalne telekomunikacijske mreže (drugi ponudniki). Husqvarna zagotavlja samo tehnično fukncionalnost produkta, ki pa je 
lahko omejena zaradi omejenega prenosa podatkov. 

BLUETOOTH POVEZLJIVOST Z 
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Enostaven način komunikacije z robotsko kosilnico  
Automower®. Vse kar potrebujete je pameten telefon s 
funkcijo Bluetooth®, in že lahko svojo kosilnico upravljate, jo 
zaženete ali pošljete v polnilno postajo oziroma prilagodite 
nastavitve košnje. Prejmete pa tudi sporočila o stanju 
kosilnice. Automower® Connect@Home deluje na daljavo do 
10 m. 

Standardno pri modelih 310, 315, 420 in 440.

VKLJ. Z 
10-LETNIM 

BREZPLAČNIM 
PRENOSOM 

PODATKOV*
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* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z ddv.

INŠTALACIJSKI SET

Sestavljen iz mejnega kabla, kavljev za pritrditev,  
konektorjev in spojk, v različnik količinah in dolžinah.

Set Large – Za enostavne travnate površine do maks. 5.000 m² ali  
kompleksne površine do maks. 2.500 m2.                        251,49 €*

Set Medium – Za enostavne travnate površine do maks. 2.000 m² ali  
kompleksne površine do maks. 1.000 m2.    160,59 €*     

Set Small – Za enostavne travnate površine do maks. 800 m² ali  
kompleksne površine do maks. 400 m².       99,99 €*

ORIGINALNA  
DODATNA OPREMA  
IN PRIBOR
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GARAŽNA HIŠKA
Garažna hiška ščiti polnilno postajo 
in robotsko kosilnico pred soncem in 
dežjem.

200,98 €*

ZAMENLJIV POKROV OHIŠJA
Za modele Automower® 310, 315, 315X, 430X in 450X so na voljo zamenljivi zgornji pokrovi 
ohišja v dveh različnih barvah. 

od 45,01 €*

TORBA
Praktična torba za enostavno prenašanje 
ali shranjevanje robotske kosilnice.

52,13 €*

STENSKI NOSILEC
Enostavno shranjevanje robotske 
kosilnice in polnilne postaje, ko nista v 
uporabi ali pozimi. 

43,63 €*

BELO OHIŠJE
Modeli 105, 420, 440 in 430X se lahko 
opremijo z belih ohišjem robotske 
kosilnice. 

60,00 €* (AM 105)
150,00 €* (AM 420/440/430X)

AUTOMOWER® CONNECT
Aplikacija Husqvarna Automower® 
Connect omogoča nadzor in 
konfiguracijo vaše robotske kosilnice 
preko pametnega telefona. 

Serijsko pri modelih Automower® 
315X/430X/450X. Opcionalno kot 
dodatna oprema za doplačilo pri ostalih 
modelih (razen AM 105). 

 259,00 €*

VISOKO KAKOVOSTNA REZILA
9 kosov jeklenih rezil, ki se ne zlomijo. 
Ustrezajo varnostnemu standardu 
robotskih kosilnic. 

      16,46 €*

PRIBOR ZA ZAHTEVEN TEREN
Zagotavlja odličen oprijem na grobih in 
neravnih travnatih površinah. Poveča 
se zmogljivost na strmini, predvsem ob 
mejnem kablu. Na voljo za vse modele, 
razen 105.

 od 80,80 €*

KOMPLET ŠČETK ZA KOLESA
Za čiščenje koles in za najboljši oprijem 
za vse modele robotskih kosilnic 
Automower® razen 105.

od 26,26 €*



Trije koraki do vaše sanjske robotske kosilnice Husqvarna Automower®
Naročite sedaj: www.myHusqvarna.com

1. KORAK
Najprej izberite jezik zgoraj desno.
Izberite svoj model robotske kosilnice 
Automower® in zaženite konfigurator.

2. KORAK
Izberite enega izmed predlaganih 
motivov ali naložite svojo lastno 
fotografijo. 

3. KORAK
Potrdite naročilo, izvedite plačilo in po 
pošti boste prejeli svojo visokokakovostno 
folijo za polepljenje vaše robotske 
kosilnice Automower®. 

KOMPLET FOLIJ 
ZA POLEPLJENJE 

ROBOTSKE KOSILNICE 

od 29,90 €
+ stroški pošiljanja
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S spletnim konfiguratorjem Husqvarna Automower® imate sedaj 
možnost, da svojo robotsko kosilnico Automower® opremite  
popolnoma po svojih željah.

NOVO!

POSKRBITE ZA BARVE NA SVOJEM VRTU!
Naredite iz svoje robotske kosilnice Husqvarna Automower® pravi unikat - z nalepkami myHusqvarna. 
Vseeno ali se odločite za katerega od predlogov ali izberete popolnoma individualen motiv - nad novo podobo kosilnice boste navdušeni!

my



SVETOVANJE  Vaš pooblaščeni prodajalec vam bo z 
veseljem svetoval pri izbiri popolnega modela Automower®. 

OGLED VAŠEGA VRTA  Za upoštevanje vseh dejavnikov 
za izbiro in namestitev modela, bo strokovnjak Automower® 
že pred odločitvijo opravil ogled vašega vrta. 

INŠTALACIJA  Na vašo željo bodo usposobljeni prodajalci 
prevzeli tudi namestitev vaše robotske kosilnice Automower®.  

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA  Izobraženi  
pooblaščeni serviserji poskrbijo za vzdrževanje, servisne 
posodobitve in popravila, če je to potrebno.   

PRIBOR IN NADOMESTNI DELI  
Bodite pozorni na originalni pribor in nadomestne dele, ki  
jih lahko dobite pri vašem pooblaščenem prodajalcu. 

ZIMSKA HRAMBA  Povprašajte pri svojem   
Automower® strokovnjaku po ponudbi za zimsko hrambo  
vaše robotske kosilnice. 

STROKOVNJAK

Popolnoma avtomatske in samostojne robotske kosilnice  
Husqvarna Automower® se prodajajo izključno pri naših 
AUTORIZIRANIH IN USPOSOBLJENIH PRODAJALCIH.   
Vaš “Automower® strokovnjak” vam bo z veseljem stal 
ob strani in vam nudil popolno servisno ponudbo. 

PREPUSTITE SKRB 
STROKOVNJAKOM
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    Naši strokovno izšolani servisni strokovnjaki 
natančno vedo kaj je potrebno preveriti, 

nastaviti in nadomestiti, da bo vaša 
kosilnica Automower® delovala 

varno, nemoteno in zmogljivo 
tudi v naslednjih letih. 

LETNI SERVIS 
Ključne kontrolne točke vašega letnega servisa 
vključujejo:*

• Nadgradnja programske opreme 
• Popolna diagnoza elektronskih in 

akumulatorskih sistemov za ohranitev 
zmogljivosti

• Zamenjava tesnil, za zaščito vaše kosilnice 
Automower® pred vlago

• Kosilna oprema, za dolgotrajno kvaliteto 
košnje

• Kontrola koles
• Pregled polnilne postaje
• Popolno čiščenje

ZIMSKI SERVIS 
Vzdrževanje podaljša življenjsko dobo vaše kosilnice 
Automower® in vključuje:*

• Čiščenje
• Elektronska diagnoza
• Posodobitev programske opreme
• Zamenjava rezil
• Test delovanja akumulatorja
• Polnjenje akumulatorja
• Pregled varnostnih funkcij in njihovega 

delovanja

Po servisnem pregledu prejmete podrobno poročilo o 
opravljenih servisnih storitvah.

*   primeri kontrolnih točk. Dejanske servisne točke so odvisne od modela, opreme  
in starosti kosilnice.

LETNI SERVIS
Glede na dogovor z nekaterimi prodajalci, 
vas bodo le ti pravočasno obvestili, ko bo 
potreben servis vaše robotske kosilnice in 
vas povabili da se dogovorite za termin.

ZIMSKA HRAMBA
Veliko Automower® strokovnjakov v 
svoji ponudbi nudi tudi primerno zimsko 
hrambo vaše kosilnice. Povprašajte o tem 
svojega Automower® strokovnjaka.

POPRAVILO
Če bi prišlo do potrebe po popravilu, se 
lahko zanesete na strokovno 
usposobljenost in izkušnje vašega 
Automower® strokovnjaka, ki uporablja le 
ORIGINALNE rezervne dele Husqvarna.

AUTOMOWER®
SERVIS & 
VZDRŽEVANJE
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AUTOMOWER®
GARANCIJA      
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TOVARNIŠKA GARANCIJA
Husqvarna je poznana po svojih dodelanih in kakovostnih strojih za 
delo v gozdu ter vrtnih strojih in zagotavlja 2 leti garancije za fizične 
osebe - tudi za robotske kosilnice Husqvarna Husqvarna  
Automower®.  
Tovarniška garancija zajema stroške popravil in nadomestne dele 
vključno z akumulatorjem, a brez potrošnega materiala (npr. nožki 
za travo).

Podrobnosti o garancijskih pogojih najdete na naši spletni strani  
www.husqvarna.si.

Za robotske kosilnice Husqvarna Automower®, prodane 
od leta 2018, imate sedaj možnost podaljšanja garancije 
z opravljanjem rednih letnih servisov pri pooblaščenem 
prodajalcu Husqvarna. Za fizične osebe velja tovarniška 
garancija za robotske kosilnice Automower® 2 leti in jo je z 
rednimi letnimi servisi mogoče podaljšati na 5 let. Za pravne 
osebe pa velja tovarniška garancija 1 leto in jo je mogoče 
podaljšati na 3 leta.  
Za podrobnosti o možnosti podaljšanja garancije na 5 let 
lahko povprašate svojega pooblaščenega prodajalca ali si jih 
ogledate na naši spletni strani  
www.husqvarna.com/si/5-Let-garancije/. 

DO 5 LET GARANCIJE PRI 
REDNIH LETNIH SERVISIH 
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Ne glede na veliko prednosti kot so nizek nivo hrupa in tresljajev, nobenih direktnih škodljivih 
emisij in edinstvena, enostavna možnost upravljanja, nudijo akumulatorski stroji Husqvarna, ki jih 
poganjajo Litium Ionski akumulatorji, primerljivo zmogljivost kot bencinski stroji. 

Zato ni presenetljivo, da se vedno več domačih, kakor tudi profesionalnih uporabnikov odloča za 
nakup akumulatorskih strojev. Akumulatorski stroji Husqvarna so izjemno enostavni za uporabo - 
en pritisk na tipko in že lahko pričnete s čistim delom, brez goriva. Poleg tega so stroji izredno tihi, 
lahko in dobro uravnoteženi za ergonomsko delo. Polnilno postajo in akumulator je potrebno kupiti 
le pri prvem produktu, saj se lahko enak akumulator uporablja za vse Husqvarnine akumulatorske 
produkte (razen pri akumulatorski sedežni kosilnici Rider Battery).

AKUMULATORSKI  
STROJI - TIHI,  
LAHKI IN BREZ  
EMISIJ

EN AKUMULATOR ZA VSE STROJE
Naši akumulatorji se hitro napolnijo in še hitreje zamenjajo. Z 

uporabo drugega akumatorja bo delo potekalo nemoteno in brez 
nepotrebnih časovnih izpadov zaradi polnjenja – med uporabo 

enega akumulatorja, se drugi polni.

BREZ EMISIJ, NIZEK NIVO HRUPA
Akumulatorski produkti Husqvarna ne proizvajajo dima 

in škodljivih emisij. So čisti in udobni za uporabo. S tihimi, 
zmogljivimi akumulatorskimi stroji lahko z delom pričnete bolj 

zgodaj, ne da bi pri tem motili sosede.
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VISOKA ZMOGLJIVOST
Več moči, kot je verjetno pričakujete. 
Zahvaljujoč zmogljivim električnim 
motorjem z dolgo življenjsko dobo 
in nizko težo boste dobili moč, ki jo 

potrebujete za dobro opravljeno delo.

UPORABA V VSAKEM 
VREMENU*

Akumulatorski stroji Husqvarna 
zagotavljajo popolne rezultate dela v 

vsakem vremenu. Najpomembnejši deli 
so varno zaščiteni pred dežjem.  

ENOSTAVNO ROKOVANJE
Zagon in upravljanje sta mogoča 
preko intuitivne tipkovnice z LED 
prikazovalnikom napolnjenosti 

akumulatorja. Nizka teža in odlična 
uravnoteženost dodatno olajšajo delo.

SERIJA AKUMULATORSKIH STROJEV 
ZA DOMAČE IN PROFI UPORABNIKE.
Akumulatorski stroji Husqvarna so primerni za vse, ki želijo urejati svoj vrt s profesionalnimi 
tehnikami, brez emisij in zelo tiho. Zaradi tega so idealna in sodobna dopolnitev k robotskim 
kosilnicam Husqvarna Automower®.

*vsi modeli razen modelov serije 100

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO  115iHD45  |  536LiHD60X  |  536LiHD70X  |  536LiHE3

AKUMULATORJI  
BLi10   |  BLi20 
BLi100  |  BLi200  |  BLi300

AKUMULATORSKI TRIMERJI IN KOSE  115iL  |  336LiC  |  536LiLX  |  536LiRX

AKUMUALTORSKI VIŠINSKI OBREZOVALNIKI  536LiPX  |  536LiPT5  |  536LiP4

POLNILCI QC80  |  QC80F

POLNILNE POSTAJE QC330  |  QC500

AKUMULATORSKE ŽAGE  120i  |  436Li  |  536Li XP®  |  T536Li XP®

AKUMULATORSKI PIHALNIKI  436LiB  |  536LiB  |  540iBX

NAHRBTNI AKUMULATORJI & PASI ZA 
AKUMULATORJE  OD JESENI 2018 
BLi550X   |  BLi950X 
Pas za akumulator Flexi
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Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane. Husqvarna in ostale produktne lastnosti so registrirane blagovne znamke Husqvarna AB (publ) kot prikazano na www.international. 
Iz navedb in prikazov tega prospekta ni moč uveljavljati nobenih zahtevkov. Pridružujemo si pravico do sprememb oblike, tehnike, opreme in cene. Za tiskarske napake v tem prospektu ne  

prevzemamo odgovornosti. Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv veljavne za leto 2018. 

www.husqvarna.si

Kot proizvajalec visoko zmogljivih tehničnih proizvodov za gozdarstvo in urejanje okolja se Husqvarna počuti odgovorno, da dobavlja proizvode, ki  
presegajo pričakovanja naših uporabnikov, v smislu varnosti izdelkov in njihovo uporabnost. Mreža naših izkušenih in tehnično izobraženih pooblaščenih 
trgovcev nam pomaga dosegati ta cilj s kontrolnimi pregledi pred dobavo (PDI), napotki za uporabo in predajo  strojev.

To je prednost za vas, saj ste lahko prepričani, da boste prejeli primeren stroj, ki je na voljo za takojšnjo uporabo. Prav tako lahko pričakujete pomembne, 
strokovne napotke in popolno funkcionalnost vseh ustreznih varnostnih funkcij. Pomembno za vas: pravilno izveden kontrolni pregled pred dobavo stroja 
je predpogoj za uveljavljanje garancije proizvajalca.


