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Meer dan 25 jaar onderzoek, innovatie en weelderige, groene 
gazons hebben Husqvarna Automower® marktleider gemaakt 
op het gebied van robotmaaiers.

We hebben wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren 
verkocht – en onze nieuwste innovatie, de Automower® met 
vierwielaandrijving, geeft ons een unieke positie in de markt. 
Ontworpen voor functionaliteit en duurzaamheid, stil, efficiënt 
en autonoom werkend, biedt deze u een betere afwerking dan 
elke andere maaier.

Dag en nacht, ongeacht de weersomstandigheden, een 
Automower® gaat altijd door met het werk. Daardoor kunt u zich 
richten op belangrijke en leuke dingen, en kunt u genieten van 
een prachtig, perfect gemaaid gazon.

WERELDLEIDER
IN ROBOT- 
MAAIERS
SINDS 1995
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WERKT IN DE REGEN
De Husqvarna Automower® zorgt voor 
geweldige maairesultaten onder alle 
weersomstandigheden. De cruciale 

onderdelen worden veilig beschermd 
tegen regen, stof en gemaaid gras.

GESCHIKT VOOR  
NAUWE DOORGANGEN

De Husqvarna Automower® signaleert 
nauwe doorgangen en vindt zijn weg 

door zelfs de smalste doorgang.

GEAVANCEERDE NAVIGATIE
Dankzij diverse navigatiemogelijkheden, 

waaronder GPS (op de X-Line-serie), 
maait de Husqvarna Automower® het 
hele gazon, zelfs in complexe tuinen.
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LAADT AUTOMATISCH OP
De Automower® vindt altijd de weg naar 
zijn laadstation terug. Daar laadt hij zijn 
accu ongeveer een uur lang op, waarna 

hij opnieuw aan de slag gaat - zonder dat 
u daarvoor ook maar iets hoeft te doen.

GEEN LAWAAI. GEEN GEDOE
U zult verbaasd opkijken hoe snel u de 
Husqvarna Automower® vergeten bent. 

U merkt nauwelijks iets terwijl de maaier 
door de tuin rolt en het gazon snel, stil 
en efficiënt maait. Geen lawaai, geen 
gedoe - gewoon een geweldig gazon.

70%

STEILE HELLINGEN
Dankzij zijn optimale ontwerp en 

intelligente werking maait Husqvarna 
Automower® AWD hellingen tot 70% 
of 35° (ter vergelijking: een zwarte 
skipiste is ca. 40-60%), terwijl onze 
andere modellen geschikt zijn voor 

hellingen tot 45%.

Dankzij de Husqvarna Automower® kunt u elk jaar opnieuw van uren extra 
vrije tijd genieten. Voortaan kunt u in plaats van het gras te maaien, meer tijd 
besteden aan uw gezin en vrienden en aan activiteiten en projecten waar u 
veel meer plezier aan beleeft. En intussen kunt u er dankzij uw robotmaaier 
zeker van zijn dat uw gazon er op elk moment perfect bijligt. Die doet zijn 
werk stil en moeiteloos, welk weer het ook is.

Elke tuin is uniek - ook die van u. Toch is er in het uitgebreide Automower®-
assortiment zeker een model dat perfect bij uw tuin past - ongeacht of dat 
een stadstuintje is of een gigantisch grasoppervlak van 5.000 m². Complexe 
gazons met afgelegen gebieden en smalle ruimten in perfecte staat houden 
is een van de troeven van de Husqvarna Automower®.

Steile hellingen en een oneffen ondergrond vormen geen enkele uitdaging 
dankzij de grote wielen, het lage zwaartepunt en de geoptimaliseerde 
gewichtsverdeling. Ook als u een tuin met extreme uitdagingen hebt, kunt 
u bij ons terecht: ons vierwielaangedreven model is zelfs niet bang voor 
hellingen van maar liefst 70%.

ROBOTMAAIERS 
VOOR ELKE TUIN
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SLIMMER  
DAN OOIT

GPS-NAVIGATIE
Een geïntegreerd GPS-systeem 

maakt een kaart van de tuin, met 
inbegrip van de plaats waar u de 

grens- en geleidingsdraden hebt gelegd. 
De Husqvarna Automower® onthoudt 
zo precies welke delen van de tuin 

moeten worden gemaaid en past het 
maaipatroon daarop aan. Zo wordt geen 
stukje van het gazon overgeslagen en is 

het maairesultaat uitstekend.

WEERTIMER
De maaitijd wordt aangepast, zodat de 
Husqvarna Automower® vaker werkt als 
het gras hard groeit en minder vaak bij 

droog, zonnig weer.

SPIRAALMAAIEN
Wanneer de Husqvarna Automower® in 

een gebied komt waar het gras langer is 
dan gemiddeld, werkt de maaier in een 

geconcentreerd systematisch spiraalpatroon 
om de verschillen weg te werken.

VOORWERPDETECTIE  
OP AFSTAND

Voor optimale veiligheid gaan de 
Husqvarna Automower® 450X en 435X 

automatisch langzamer rijden bij 
signalering van een obstakel in de buurt.

AUTOMATISCHE 
DOORGANGSDETECTIE

Alle modellen van de Husqvarna Automower® 
passeren probleemloos nauwe doorgangen tot  

60 cm breed. De automatische doorgangs- 
detectie is een functie die de installatie eenvoudiger 

maakt en zichtbare sporen minimaliseert.

Alle Automower®-functies werden zorgvuldig ontworpen met het oog op een 
maximale intelligentie en gebruikersvriendelijkheid. Helemaal volgens de traditie 
van Husqvarna maakt de Automower® gebruik van de recentste technologie en 
combineert hij die met de uitstekende betrouwbaarheid van Zweedse engineering.

De gps-navigatie en de ingebouwde sensoren helpen om de werking aan factoren 
zoals de groei van het gras, de weersomstandigheden en lastige zones van het 
gazon aan te passen. Hoe complex uw tuin ook is, u mag erop rekenen dat uw 
volledige gazon er altijd gezond en verzorgd zal uitzien.
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INCLUSIEF
10 JAAR  
GRATIS

CONNECTIVITEIT*

KLAAR VOOR UW SMART HOME
Dankzij Automower® Connect is uw robotmaaier klaar om 
in uw smart home-infrastructuur te worden opgenomen. 
U kunt de maaier via Amazon Alexa of Google Home met 
de stem bedienen en u kunt hem ook gebruiken 
in IFTTT-applets. Of misschien wilt u de 
robotmaaier parkeren op het moment dat uw 
kinderen na school terug thuis zijn of hem 
perfect met het weer synchroniseren?

BEDIEN UW SPROEIER  
EN MAAIER RECHTSTREEKS  
MET UW SMARTPHONE
Maak uw relatie met uw tuin nog slimmer door Husqvarna 
Automower® aan te sluiten op het geavanceerde besproeiings- 
systeem; GARDENA smart system. Automower® houdt uw 
gazon perfect gemaaid en gezond, terwijl het GARDENA smart 
system – dat de bodemvochtigheid, buitentemperatuur 
en lichtintensiteit meet en de besproeiing hierop afstemt – 
uw gazon groen en fris houdt. GARDENA smart system werkt 
met alle producten die voorzien zijn van Automower® Connect.

MOBIELE INTERACTIE  
MET AUTOMOWER® CONNECT 
Met GPS en mobiele connectiviteit kunt u uw maaier overal 
ter wereld configureren. Start, stop en plan uw Husqvarna 
Automower® vanaf uw smartphone via de Automower® 
Connect-app. U kunt ook statusupdates direct op uw  
scherm ontvangen en uw robotmaaier volgen als deze  
wordt verplaatst of gestolen.
 
Standaard op Automower 315X, 430X, 450X, 435X AWD, maar is ook verkrijgbaar als 
accessoire op de modellen 310/315/420/440. Ga naar husqvarna.com voor meer informatie.

* De inbegrepen Automower® Connect levenslange service is alleen geldig als een aanbieder 
voor 2G/3G beschikbaar is het toepassingsgebied.
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EENVOUDIG TE INSTALLEREN
De gebieden die de Husqvarna Automower® wel en niet  
moet maaien, geeft u aan met een begrenzingsdraad,  
die u eenvoudig om het gewenste maaigebied kunt leggen. 

Ga voor meer informatie naar husqvarna.com.

NAVIGATIE
• De grens- en geleidingsdraden worden in het gazon 

vastgezet of net onder het oppervlak ingegraven.  
Een vastgezette draad verdwijnt na een paar weken in 
het gazon.

• De maaier blijft binnen de grensdraad die de omtrek van 
het werkgebied aangeeft.

• Het laadstation zendt een signaal uit naar de draad 
die zorgt dat de maaier het juiste gras maait en weer 
terugkeert naar het laadstation.

ZO WERKT HET!

ONREGELMATIG  
BEWEGINGSPATROON
• Programmeren is niet nodig.

• Elk deel van het gazon wordt gemaaid, ook in een 
complexe tuin, met bijvoorbeeld bomen, bloembedden  
en smalle doorgangen.

• Het gras wordt vanuit verschillende richtingen gemaaid, 
waardoor een gazon als een glad tapijt ontstaat.

GELEIDINGSDRAAD

BEGRENZINGSDRAAD
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ZO BEREKENT U HET  
HELLINGSPERCENTAGE VAN UW GAZON
1.  Plaats het ene uiteinde van een waterpas op de grond  

en houd de waterpas horizontaal. 

2.  Meet de afstand van het uiteinde van de waterpas in de 
lucht tot de grond. Deze afstand, gedeeld door de lengte 
van de waterpas, is de hellingsgraad in %. Als de gemeten 
afstand 10 cm is en de lengte van de waterpas 50 cm,  
dan is de hellingsgraad 20%. 

y / x =  
% hellingsgraad

BOTS- EN TILSENSOREN
Bots- en tilsensoren vergroten de veiligheid. Wanneer de 
maaier een voorwerp tegenkomt, gaat hij achteruit, draait 
en kiest een andere richting. Als de maaier wordt opgetild, 
stoppen de maaimessen en de motor onmiddellijk

PERFECT MAAIRESULTAAT
De Husqvarna Automower® maait elk grassprietje met 
vlijmscherpe messen. Het resultaat is een weelderig groen 
gazon dat met conventionele messen nooit kan worden 
bereikt. Het gemaaide gras fungeert als natuurlijke meststof, 
die helpt het gazon rijk, groen en mosvrij te houden.

EFFICIËNTE MAAITECHNIEK
• Het gras wordt gemaaid met drie kleine, 

vlijmscherpe messen.

• De drie vrij roterende messen zijn aan een schijf  
bevestigd en kunnen eenvoudig worden vervangen.

• De messen kunnen terugdraaien in de schijf om 
beschadiging te voorkomen als ze in aanraking komen  
met harde voorwerpen, zoals stenen of takken.

• Het gemaaide gras wordt zo fijn en klein dat het niet  
hoeft te worden verzameld.

MAAICYCLUS
• Het idee is om kort gras kort te houden.

• Husqvarna Automower® zoekt 
automatisch naar het laadstation.

• Laadt in ongeveer 60 minuten op.

• Hervat het maaien, dag in, dag uit, 
ongeacht het weer (behalve sneeuw).

OPLADEN
Wanneer het tijd is om op te laden, vindt de maaier  
de lader op een van de drie volgende manieren:

1. Door het signaal van de antenne  
van het laadstation op te pikken. 

2. Door de geleidingsdraad te volgen  
naar het laadstation.

3. Door de grens te volgen totdat het signaal  
van het laadstation wordt opgepikt.



MOBILE  
NETWORK
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AUTOMOWER® X-LINE-SERIE

AUTOMOWER® 450X
Het meest geavanceerde en rijkst uitgeruste 2WD-model op de markt. 
Voor grote tuinen tot 5000 m² met grotere uitdagingen, en geschikt voor 
veeleisende, complexe en gescheiden gazongebieden met meerdere 
doorgangen en steilere hellingen.

 5,000 m²   45 %  Automower® Connect 

AUTOMOWER® 430X
Premium model en de perfecte keuze voor elke tuin, met inbegrip van bijzonder 
complexe tuinen tot 3200 m², met gescheiden gazons, smalle doorgangen, bomen, 
struiken en steile hellingen.

 3,200 m²   45 %  Automower® Connect 

AUTOMOWER® 315X
Het meest geavanceerde model van de 300-serie. Maait ingewikkelde gazons  
tot 1600 m², kan smalle doorgangen en hellingen tot 40% nemen en kan op ruiger 
terrein uit de voeten.

 1,600 m²   40 %  Automower® Connect 

AUTOMOWER®  
CONNECT

AUTOMOWER® 435X AWD
's Werelds eerste Husqvarna Automower® AWD werkt eenvoudig op de meest
veeleisende gazons tot 3500 m2. Hij kan hellingen tot wel 70% (35˚) aan en levert
geweldige resultaten, zelfs op de meest uitdagende, heuvelachtige gazons.

 3,500 m²   70 %  Automower® Connect 

Maximaal werkgebied van de maaier De maximale helling die hij aankan

Met zijn strakke en premium X-Line-ontwerp en led-koplampen ziet uw 
maaier er net zo goed uit als uw gazon. Alle modellen zijn uitgerust met 
Automower® Connect, inclusief diefstal-opsporingsfunctie met GPS.
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NIEUW AUTOMOWER® 305
De perfecte keuze voor kleinere gazons met complexe gebieden. Beschikt over de nieuwste 
technologie, is tegelijkertijd compact en gemakkelijk te gebruiken.

 600 m²   40 %  Automower® Connect@Home 

ALTIJD TOT UW DIENST
Er is een Husqvarna Automower® voor elk type gazon. Van kleinere, 
duidelijk afgebakende gazons tot uiterst complexe tuinen met steile 
hellingen en smalle doorgangen.

AUTOMOWER® 105
Ontworpen voor kleinere gazons. Het compacte formaat en lage gewicht maken het 
manoeuvreren op kleine gedeelten gemakkelijker. Voor open en vlakke tuinen tot 600 m²  
met weinig obstakels. Geschikt voor bredere doorgangen en niet te steile hellingen.

 600 m²   25 %  No connectivity available 

AUTOMOWER® 440
Robuust en betrouwbaar, geschikt voor gazons tot 4000 m². Hij navigeert door complexe 
gebieden, nauwe doorgangen, ruw terrein en hellingen tot 45%. De weertimer past het maaien 
aan de groei aan. Intens maaien rekent af met gebieden met hoger gras. Uitgerust met 
Automower® Connect@Home.

 4,000 m²   45 %  Automower® Connect@Home 

AUTOMOWER® 310
Ontworpen op een betrouwbaar platform met 4 wielen is hij nog steeds compact, maar beter 
geschikt voor een oneffen ondergrond. Dankzij de verwisselbare kap kan hij eenvoudig worden 
gepersonaliseerd. Voor kleine tot middelgrote tuinen tot 1000 m² met diverse obstakels. Uitgerust 
met Automower® Connect@Home.

 1,000 m²   40 %  Automower® Connect@Home 

AUTOMOWER® 420
Een krachtige, complete robotmaaier die geschikt is voor de meeste tuinen tot 2200 m². 
Is geschikt voor alle veelvoorkomende uitdagingen in een verzorgde tuin. Voorzien van 
automatische doorgangsdetectie, elektrische hoogteafstelling, weertimer en ultrastille 
aandrijving. Uitgerust met Automower® Connect@Home.

 2,200 m²   45 %  Automower® Connect@Home 

AUTOMOWER® 315
De automatische doorgangsdetectie helpt bij het passeren van nauwe doorgangen, terwijl de weertimer 
het maaien aanpast aan de groei. Voor middelgrote tuinen tot 1500 m² met diverse obstakels. Geschikt 
voor algemeen voorkomende hellingen. Uitgerust met Automower® Connect@Home.

 1,600 m²   40 %  Automower® Connect@Home 

AUTOMOWER®  
CONNECT@HOME

Met Automower® Connect@Home kunt 
u gemakkelijk uw robotmaaier met uw 
smartphone bedienen. Met een gratis 
Bluetooth®-verbinding met een bereik 
tot 30 m, kunt u uw maaier bedienen, 

configureren en meldingen ontvangen.

Maximaal werkgebied van de maaier De maximale helling die hij aankan

®



OVERZICHT VAN SERIE
AUTOMOWER® SERIES AUTOMOWER® X-LINE SERIES

SERIE 105 305 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X AWD
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Gebiedscapaciteit 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

Max. hellingsgraad binnen 
installatie 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Frost guard �

Zoekmethoden 1 3 3 3 4 5 3 4 5 4

Geleidingsdraad 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2

Punten voorop afstand starten ×1 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×3 ×5 ×5 ×5

Elektrische maaihoogteafstelling � � � � �
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Automower® Access �

Automower® Connect met GPS
diefstal-opsporingsfunctie � � � � � � � � �

Automower® Connect@Home � � � � � � � � �

Open API � � � � � � � � �

GPS-navigatie � � � �

Te combineren met  
Gardena smart system � � � � � � � � �

Profielen (geheugeninstellingen) � � � � � � �

Hellingsregeling � � � � � � � � �

Automatische doorgangsdetectie � � � � � � � � �

Systematisch maaien  
van smalle doorgangen �

Smart Home integratie � � � � � � � � �

Spiraalmaaien � � � � � � � �

Intens maaien � � � � � � �

Spraakbesturing � � � � � � � � �

Weertimer � � � � � � � �

V
EI

LI
G

Blade disc balance control � � � � � � � � �

LED-koplampen � � � �

Voorwerpdetectie op afstand � �

Rubberen bumper � � � �

Wegdraaiende messen � � � � � � � � �

Diefstalbeveiliging � � � � � � � � �

BE
TR
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W

-
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R

Display met achtergrondverlichting � � �

Gemakkelijk schoonmaken �

Groot display � � � � � � � �

EC
O

- 
SM

A
R

T Eco-modus � � � � � � � � �

Glijplaat � � � � � � � � � �

Ultrastille aandrijving � � � � �

AUTOMOWER® SERIES AUTOMOWER® X-LINE SERIES

SERIE 105 305 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X AWD
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Normale laadtijd 50 min 60 min 60 min 60 min 55 min 75 min 60 min 65 min 75 min 30 min

Normale maaitijd op één lading 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 260 min 70 min 135 min 260 min 100 min

Geluidsniveau, dB(A) gegarandeerd* 61 dB(A) N/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)

Min. doorgang 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Max. hellingsgraad  
binnen installatie 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Max. hellingsgraad  
bij begrenzingsdraad 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %

Alarm / pincode / GPS-tracking � / � / - � / � / - � / � / - � / � / – � / � / - � / � / - � / � / �  � / � / �  � / � / �  � / � / � 

Gebiedscapaciteit per uur 43 m² 55 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m² 68 m² 133 m² 208 m² 146 m²

Maaibreedte/-hoogte 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

Accutype Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Gemiddeld energieverbruik  
bij maximaal gebruik

5 kWh 
/maand

5 kWh 
/maand

8 kWh 
/maand

10 kWh 
/maand

19 kWh 
/maand

20 kWh 
/maand

10 kWh 
/maand

20 kWh 
/maand

24 kWh 
/maand

24 kWh 
/maand

Gewicht, kg 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

Extra messen inbegrepen 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st

*  Emissie van geluid naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG. 
Het gewaarborgde geluidsvermogensniveau bestaat uit verschillen in productie, alsmede wijziging van de testcode met 1-3 dB(A).

� Standaard � Optioneel
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VIERWIELAANDRIJVING (AWD)
De indrukwekkende prestaties op 
hellingen van onze maaier met 
vierwielaandrijving bieden meerdere 
voordelen. Omdat hij hellingen maait 
tot 70% hoeft u deze nooit meer 
met de hand te maaien. Husqvarna 
Automower® 435X AWD is geschikt 
voor extreme hellingen die vrijwel 
onmogelijk te maaien zijn met een 
bosmaaier of een zweefmaaier.

DUBBELE MAAIRICHTING
De dunne messen hebben twee 
snijkanten en de motor draait in 
beide richtingen, voor een optimale 
levensduur van de messen.

FROST GUARD
Voorkomt dat de maaier op een 
bevroren gazon werkt (en het 
beschadigt).

ZOEKMETHODEN
De maaier kan op verschillende 
manieren de snelste en efficiëntste 
weg terug naar het laadstation 
vinden om opnieuw te worden 
opgeladen: 
•  Signaal van de antenne van het 

laadstation (bereik 0-7 meter)
•  Geleidingsdraad volgen (1-3 stuks,  

afhankelijk van het model)
• Begrenzingsdraad volgen

GELEIDINGSDRAAD
De unieke geleidingsdraad zorgt voor 
een directe, betrouwbare terugweg 
voor de Husqvarna Automower®. 
Bepaalde modellen gebruiken de 
geleidingsdraad ook om de weg terug 
naar het laadstation te vinden.

PUNTEN VOOR OP  
AFSTAND STARTEN 
Hiermee kunt u de Husqvarna 
Automower® op een andere plek 
starten dan op het laadstation. 
Handig als er smalle doorgangen zijn 
tussen de gazons, om te zorgen voor 
een gelijkmatig maairesultaat.

PRESTATIES OP TERREIN/HELLING
De Husqvarna Automower® kan 
hellingen aan tot 70% (35°). Onder 
bepaalde omstandigheden kunnen de 
prestaties met de optionele terreinset 
worden verbeterd. De ingebouwde 
functies voor hellingcompensatie 
zorgen voor een perfect gemaaid 
gazon, zelfs op hellingen en andere 
lastige gedeelten.

ELEKTRISCHE 
MAAIHOOGTEAFSTELLING
Pas de hoogte van uw gras 
eenvoudig aan met een toets op 
het toetsenblok, het draaiwiel op 
de Automower® Access of via de 
Automower® Connect-app.

ONDER DE MOTORKAP
BEVINDT ZICH
VERBLUFFENDE
TECHNOLOGIE
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AUTOMOWER® ACCESS
Husqvarna Automower® 435X AWD  
is voorzien van een moderne en 
vereenvoudigde gebruikersinterface 
met draaiwiel en een display methoge 
resolutie voor eenvoudige interactie. 
Alle modellen hebben een eenvoudig 
te begrijpen grafische menustructuur.

AUTOMOWER® CONNECT
Met Automower® Connect hebt u altijd 
volledig controle over uw Husqvarna 
Automower® dankzij de GPS-functie 
en de verbinding via het mobiele 
telefoonnetwerk. Zo kunt u de maaier 
bijvoorbeeld starten of stoppen en 
traceren als hij is gestopt of verplaatst.

AUTOMOWER® CONNECT@HOME 
Met Automower® Connect@Home kunt 
u gemakkelijk uw robotmaaier met uw 
smartphone bedienen. Met een gratis 
Bluetooth®-verbinding met een bereik 
tot 30 m, kunt u uw maaier bedienen, 
configureren en meldingen ontvangen.

OPEN API
Alle gegevens van uw maaier  
zijn beschikbaar als u alles zelf  
wilt programmeren.

GPS-NAVIGATIE
Een geïntegreerd GPS-systeem 
maakt een kaart van de tuin, met 
inbegrip van de plaats waar u de 
grens- en geleidingsdraden hebt 
gelegd. De Husqvarna Automower® 
onthoudt zo precies welke delen van 
de tuin moeten worden gemaaid en 
past het maaipatroon daarop aan. 
Zo wordt geen stukje van het gazon 
overgeslagen en is het maairesultaat 
uitstekend.

KAN MET HET GARDENA SMART 
SYSTEM WORDEN GECOMBINEERD
Via Automower® Connect kunt u uw 
robotmaaier in uw Gardena Smart 
System integreren en de werking van 
het maai- en het sproeisysteem op 
elkaar afstemmen.

PROFIELEN
Geheugens voor groepen instellingen. 
Bijzonder handig als u de maaier op 
meerdere locaties gebruikt.

HELLINGSREGELING
Intelligent gedrag op steile hellingen 
voor betere tractie en minder slijtage 
van het gazon.

AUTOMATISCHE 
DOORGANGSDETECTIE

Alle modellen van de Husqvarna 
Automower® passeren probleemloos 
nauwe doorgangen tot 60 cm breed. 
De automatische doorgangsdetectie 
is een functie die de installatie 
eenvoudiger maakt en zichtbare 
sporen minimaliseert.

SYSTEMATISCH MAAIEN  
VAN SMALLE DOORGANGEN
Om overal uitstekende 
maairesultaten te verkrijgen, kunt 
u de robotmaaier zo instellen dat 
hij zijn maaipatroon automatisch 
omschakelt van de willekeurige 
modus naar de systematische modus 
in smalle doorgangen.

INTEGRATIE IN SMART HOME
Met Automower® Connect kunt u uw 
robotmaaier volledig in uw smart 
home integreren. Op die manier kunt u 
hem onder meer via Alexa en Google 
Home met uw stem bedienen en in 
IFTTT-routines gebruiken.

SPIRAALMAAIEN 
Wanneer de Husqvarna Automower® in 
een gebied komt waar het gras langer 
is dan gemiddeld, werkt de maaier 
in een geconcentreerd systematisch 
spiraalpatroon om de verschillen weg 
te werken.

INTENS MAAIEN
Start onmiddellijk met spiraalvormig 
maaien. Handig wanneer u de 
Husqvarna Automower® een klein 
gebied wilt laten maaien.

SPRAAKBESTURING
Alle robotmaaiers met Automower® 
Connect zijn compatibel met 
Amazon Alexa en Google Home. 
U kunt uw slimme speaker dus 
een spraakopdracht geven en 
de Husqvarna Automower® gaat 
onmiddellijk aan de slag. Hiervoor 
kunt u de meest voorkomende 
opdrachten gebruiken, zoals start, 
stop en parkeren. Bovendien vraagt u 
uw slimme speaker heel eenvoudig om 
een status-update van uw maaier.

WEERTIMER
De maaitijd wordt aangepast, zodat de 
Husqvarna Automower® vaker werkt 
als het gras hard groeit en minder 
vaak bij droog, zonnig weer.
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BALANSCONTROLE MAAISCHIJF
Detecteert automatisch een onbalans 
in het maaisysteem veroorzaakt door 
ontbrekende, dubbel gemonteerde of 
verbogen messen.

KOPLAMPEN
Met de effectieve LED-verlichting kunt 
u de maaier ook in het donker zien 
werken. Als een storing optreedt, zal 
de verlichting gaan knipperen.

VOORWERPDETECTIE OP AFSTAND 
De Husqvarna Automower® gaat 
langzamer als er een obstakel in de 
buurt wordt gesignaleerd, dat beperkt 
het risico op schade door een botsing.

RUBBEREN BUMPER 
Beschermt de behuizing  
tegen botsingen.

DRAAIENDE MESSEN
De scherpe draaiende messen 
snijden het gras in plaats van 
het af te scheuren, waardoor het 

toestel niet alleen stiller, maar ook 
zuiniger werkt. Wanneer ze een hard 
voorwerp raken, draaien de messen 
terug in de maaischijf, zodat ze niet 
beschadigd raken. 

BESCHERMING TEGEN DIEFSTAL
De Husqvarna Automower® is voorzien 
van een alarm en kan niet worden 
gebruikt zonder de persoonlijke 
pincode. Met Automower® Connect 
ontvangt u in geval van diefstal een 
waarschuwing en kunt u de positie van 
de maaier traceren.

BE
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W
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VOLLEDIG RUBBEREN BANDEN  
Goed bestand tegen slijtage en 
geluidsarm bij het rijden over een 
harde ondergrond.
 
TOETSENBLOK MET 
ACHTERGRONDVERLICHTING
Ook 's avonds eenvoudig 
communiceren met de  
Husqvarna Automower®.

ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID 
Hoogwaardige borstelloze motoren, 
roestvrijstalen lagers en rubberen 
afdichtingen staan garant voor een 
lange levensduur..
 
GEMAKKELIJK SCHOONMAKEN
U kunt alle externe oppervlakken 
gemakkelijk met een waterslang 
reinigen, waardoor het toestel zeer 
onderhoudsvriendelijk is.

GROTE DISPLAY
Voor extra gebruiksgemak.

EC
O-

SM
A

RT

ECO-MODUS
Wanneer de ECO-modus is 
geactiveerd, wordt het lussignaal in 
de begrenzings- en geleidingsdraad 
automatisch uitgeschakeld wanneer 
de robotmaaier terugkeert naar het 
laadstation of niet mag maaien op 
basis van timerinstellingen.

GLIJPLAAT 
Zorgt voor minder energieverbruik en 
helpt de messen schoon te houden.

ULTRASTILLE AANDRIJVING 
Het innovatieve motorontwerp zorgt 
ervoor dat het wielaandrijfsysteem 
nog minder geluid maakt.

Opmerking: Niet alle vermelde functies zijn beschikbaar op alle Husqvarna Automower®-modellen.  
Zie pagina 12 voor de technische specificaties van de diverse modellen.
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ACCESSOIRES
De vele accessoires en reserveonderdelen die beschikbaar zijn voor 
uw Husqvarna Automower®, dragen bij aan de ervaring en zorgen ervoor 
dat u altijd de perfecte resultaten en hoge prestaties krijgt waarvoor het 
toestel is ontworpen.

BESTURINGSSET VOOR 
GARDENA BESPROEIING 
Meet automatisch bodemvochtigheid, 
buitentemperatuur en lichtintensiteit 
en laat het GARDENA smart system de 
besproeiing hierop afstemmen, zodat 
uw gazon altijd groen en fris blijft.

BEKIJK ONZE
FILM OVER 

VEILIGHEIDSMESSEN
OP HUSQVARNA.

COM

Gebruik uitsluitend originele messen van 
Husqvarna. Getest en goedgekeurd door
de onafhankelijke partij Intertek wat betreft 
veiligheid, werking en geluidsniveaus,
volgens de machinerichtlijn.

NIEUWE GENERATIE  
AUTOMOWER® MESSEN
De nieuwe duurzame messen beschikken 
dankzij hun pendelende ontwerp over een twee 
keer zo lange levensduur als onze duurzame 
veiligheidsmessen. Het ontwerp maakt hardere 
en scherpere snijranden mogelijk zonder 
concessies te doen aan de veiligheidsnormen. 
Voldoet aan de veiligheidsnorm voor 
robotmaaiers IEC 60335-2-107.

SET VOOR RUIG TERREIN
Speciale wielen voor betere tractie op 
het wat ruigere gazon, bijvoorbeeld 
met veel oneffenheden en hellingen. 
Levert tot 5 procentpunt betere 
prestaties op hellingen.

AUTOMOWER® CONNECT KIT
Regel en configureer uw Automower® waar u zich ook bevindt 
met behulp van de Automower® Connect-app. Voorzien van een 
diefstalbeveiligingssysteem met gps-trackingfunctie. Automower® 
Connect is standaard voorzien op de Husqvarna Automower® 315X, 
430X, 450X en 435XAWD. Verkrijgbaar als accessoire voor de 
Husqvarna Automower® 305, 310, 315, 420 en 440. Connect kit 
voor de Automower®-modellen 305, 310, 315, 420 en 440
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INSTALLATIESETS
Met lusdraad, klemhaken, 
koppelingen en aansluitingen, 
in verschillende aantallen en 
lengtematen. 
SET LARGE - voor open gazons van 
max 5000 m² of complexe gazons 
van max 2500 m². 
SET MEDIUM - voor open gazons van 
max 2000 m² of complexe gazons 
van max 1000 m². 
SET SMALL - voor open gazons van 
max 800 m² of complexe gazons van 
max 400 m².

WIELBORSTELSET
Houdt de aandrijfwielen schoon om 
goede tractie te behouden.

REPARATIESET
Een handige set waarmee u de 
begrenzingsdraad kunt repareren 
of kleinere aanpassingen aan het 
werkgebied aanbrengen.

REINIGINGS- EN 
ONDERHOUDSSET
Complete set voor regelmatig onderhoud 
aan uw Automower®. Twee speciale 
borstels, een schroevendraaier 
voor vervangen van mesjes, een 
schuurspons, een handdoek en een fles 
onderhoudsspray voor de kunststof delen.

STANDAARD 
BEGRENZINGSDRAAD
Originele draad van Husqvarna 
waarmee u het maaigebied kunt 
afbakenen en de maaier in alle 
omstandigheden veilig kunt geleiden. 
Geschikt voor de meeste installaties 
en gemakkelijk te installeren.

BESCHERMHUIS 
Beschermt het laadstation en de 
robotmaaier tegen zonlicht en regen.

MUURHOUDER
Hang de maaier en het 
laadstation gewoon aan de 
muur als ze niet in gebruik zijn, 
of tijdens de wintermaanden.

HEAVY DUTY 
BEGRENZINGSDRAAD
Met zijn 100% koperen kern 
en geïsoleerd oppervlak 
staat deze premium draad 
garant voor een langdurige 
betrouwbare werking op grote 
en complexe gazons.

NIEUW

VERWISSELBARE KAP
Geef uw maaier een uniek en persoonlijk 
tintje door een andere kleur te kiezen. 
Verkrijgbaar in Polar White en  
Husqvarna-oranje voor 310, 315,  
315X, 430X, 450X en 435X AWD. 

TIJDELIJKE OMHEINING
Deze stevige stalen bogen bieden 
de ideale oplossing wanneer u 
een bepaald gebied van uw gazon 
tijdelijk wilt afsluiten, zodat daar niet 
wordt gemaaid.

NIEUW

NIEUW
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NIEUW! 
2+2 JAAR  
GARANTIE
Met uw Husqvarna Automower® kunt u genieten van vele jaren zorgeloos maaiplezier.  
Nieuw is het unieke Husqvarna Waarborgplan met 2+2 jaar garantie.

2+2 JAAR GARANTIE  
OP HET HUSQVARNA AUTOMOWER® ASSORTIMENT
Wat is gegarandeerd? De 2+2 jarige beperkte garantie is een garantie die een 
verlenging van 2 jaar biedt op de wettelijke garantie van 2 jaar. De verlengde 
garantie is van toepassing op de volgende Husqvarna modellen: 105, 310, 
315, 420, 440, 315X, 430X, 435X AWD, 450X. De verlengde garantie is 
van toepassing indien uw Automower® is geregistreerd via de website van 
Husqvarna Nederland BV.

Onze speciaal getrainde 
servicemonteurs weten precies 
wat ze moeten controleren, 
afstellen en vervangen om  
uw machine de komende jaren 
veilig, soepel en krachtig te laten 
werken. Zij gebruiken originele 
onderdelen van Husqvarna voor 
een perfecte compatibiliteit en 
duurzaamheid. Niemand is meer 
vertrouwd met uw Husqvarna  
dan Husqvarna.

WINTERBEURT 
Zorg ervoor dat uw Automower® in perfecte conditie blijft met onze winterbeurt. 
Servicebeurten verlengen de levensduur van uw Automower® en zorgen ervoor 
dat uw maaier gereed is voor het aanstaande seizoen. Een winterbeurt omvat: 

 De laatste software-updates
 Elektronische diagnose (automatische test)
 Reinigen/wassen
 Messen vervangen
 Functionele test accu (automatische test)
 Accu opladen 
 Testen van de veiligheidsfuncties
 Controle van de werking

Na de servicebeurt ontvangt u een gedetailleerd rapport met de servicecontrolelijst. 
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OP HUSQVARNA 
WORLDWIDE OP 

YOUTUBE

BEKIJK  
DE AFSPEELLIJST

“HOE UW HUSQVARNA 
AUTOMOWER 
INSTALLEREN”

EENVOUDIGE INSTALLATIE - 
ZEKER ALS U DAARVOOR EEN 
BEROEP DOET OP UW DEALER
Onze erkende dealers beschikken over de nodige ervaring en 
kennis om uw Automower® op een efficiënte en betrouwbare manier 
te installeren. De lay-out wordt dan perfect aan uw tuin aangepast - 
waarbij ook rekening wordt gehouden met de topografie, hellingen, 
hindernissen en afzonderlijke werkgebieden.

Als u uw Automower® zelf wilt installeren - wat vrij eenvoudig 
is zodra u de basiskennis hebt - kunt u met behulp van de 
instructievideo's van Husqvarna op YouTube de klus zelf klaren.

SERVICE DOOR EEN GEAUTORISEERDE 
HUSQVARNA-DEALER: 
• Staat garant voor probleemloos gebruik
•  Zorgt voor een langere levensduur van het product
• Verhoogt de waarde bij doorverkoop 

INSTALLATIE
Hoewel u de installatie ook zelf kunt uitvoeren, zijn onze 
dealers altijd bereid u professioneel te ondersteunen 
voor een probleemloze start met uw Automower®.

WINTEROPSLAG
De meeste dealers bieden winteropslag aan als 
onderdeel van de winterbeurt, zodat u zonder 
problemen van uw maaier kunt genieten.



GROENE ENERGIE 
IN UW TUIN

De accugereedschappen van Husqvarna zijn de 
perfecte bondgenoten van uw Automower® -  

ze zijn sterk en werken stil, ze hebben 
geen benzine nodig en ze veroorzaken ook 
geen rechtstreekse emissies. Ons volledige 

assortiment accuproducten biedt langdurige 
prestaties, een hoge betrouwbaarheid en 

intuïtieve functies.

De krachtige accu's kunnen in het hele 
assortiment worden gebruikt, zodat u 

gemakkelijk van de ene taak naar de andere 
taak kunt overschakelen en uw hele tuin  

in één keer perfect kunt onderhouden.  
Dit is nog maar eens een upgrade van uw  

dagelijkse taken - met dank aan Husqvarna.
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COMBITRIMMER 325iLK
Dankzij de demonteerbare steel kan deze krachtige accucombitrimmer voor meerdere 
toepassingen worden ingezet. U kunt hem gebruiken als trimmer, heggenschaar, 
blazer, stokzaag enz. Dankzij zijn hoge prestaties kunt u ook lastiger werk aan en bent 
u sneller klaar.

TRIMMER 115iL
Lichte, handige en gemakkelijk te 
starten trimmer voor particulier 
gebruik. Werkt stil op een Li-ion-accu. 
Fantastisch om de randen van een 
gazon te trimmen.
3,5 kg excl. accu, savE™ voor maximale bedrijfs-
tijd, telescopische steel, verstelbaar stuur.

HEDGE  
TRIMMER 115iHD45
Ideaal voor kleine tot middelgrote 
hagen. Eenvoudig te gebruiken, 
licht van gewicht en de Li-ion-
technologie brengt het geluidsniveau 
aanzienlijk omlaag.
3,2 kg excl. accu, knipbalk 45 cm, savE™  
voor maximale bedrijfstijd.

NIEUW

S138i 
VERTICUTEERMACHINE
Deze compacte en krachtige 
accu-verticuteermachine met een 
2-in-1 functie en gemakkelijk te  
vervangen messen zorgt ervoor  
dat uw gazon voldoende  
kan ademen. Dubbele  
accusleuven voor  
langere autonomie. Kan  
zowel verluchten als harken.

VIND MET ONZE  
ACCU-ADVISEUR 

DE JUISTE 
GEREEDSCHAPPEN OP 

HUSQVARNA.COM/
BATTERIJ

BLi30 ACCU
Een betrouwbare accu met een hoge 
capaciteit met 7,5 Ah (270 Wh) voor 
extra autonomie en vermogen voor 
de lastigste taken. 

NIEUW

120iB BLAZER
Deze gebruiksvriendelijke en lichte 
accublazer is voorzien van een 
gemakkelijk te gebruiken toetsenbord 
met drie modi en onderscheidt zich 
verder door zijn snelle acceleratie en 
zijn goede ergonomie.

NIEUW

HOUD ALLES IN  
DE GATEN MET  
HUSQVARNA CONNECT
Met Husqvarna Connect kunt u 
nauwkeurig bepalen hoeveel werktijd 
u hebt. De app biedt toegang tot 
alles wat u nodig hebt om op een 
slimmere manier te werken - met 
inbegrip van live meldingen, 
productgegevens en digitale gidsen. 
Lees meer over Husqvarna Connect 
op husqvarna.com.
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