
AUTOMOWER® 2020

ROBOTMAAIERS VOOR 
PROFESSIONEEL GEBRUIK

Husqvarna Fleet Services™

Houd uw apparatuur  
in de gaten.

BENUT AL UW POTENTIEEL

Met de Automower®  
koestert u zowel uw sportveld  
als jong voetbaltalent.

Wat zijn de voordelen voor gemeenten, facility managers, sportclubs, golfbanen en hoveniers?

EEN GEMAKKELIJKERE 

TUUR BIJ  



De Husqvarna Automower® is een flexibele, betrouwbare en waardevolle aanwinst 

voor de meest uiteenlopende bedrijven. De robotmaaier zorgt onvermoeibaar voor 

een perfect gemaaid gazon, verbetert de algemene kwaliteit van het gras en maakt 

het sterker en dichter. Dat is gebleken uit jarenlang onderzoek door de universiteit 

van Pisa en andere academische instellingen. Sinds de introductie van de 

Automower® in 1995, hebben we een hele vloot uiterst efficiënte, professionele 

robotmaaiers ontwikkeld. Hier leggen we in vijf punten uit waarom ze vanaf dag één 

en vele jaren lang een slimme investering zijn.

PERFECT GEMAAID.  
PERFECT  
GECONTROLEERD.  
ALTIJD EN OVERAL.

BREDE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

KIJK HOE GEMEENTEN, FACILITY MANAGERS, 
SPORTCLUBS, GOLFBANEN EN HOVENIERS  

VOORDEEL HALEN UIT DE AUTOMOWER®.
Zie pagina’s 8-17



PERFECT GEMAAID.  

GECONTROLEERD.  
VERAL.

SINDS 1995

24/7 ACTIEF
De Automower® werkt dag en nacht, kan tegen de regen en geeft 

geweldige resultaten, ook bij nat weer. Niet te verwonderen dus dat 

op ruim 25 jaar tijd wereldwijd al meer dan twee miljoen van onze 

robotmaaiers gebruikt zijn.

1

MAAIKWALITEIT

EEN GELIJKMATIG GRASTAPIJT
De vlijmscherpe messen maaien het gras telkens maar een klein 

beetje, met een perfect groen, mosvrij gazon als resultaat. Het fijne 

maaisel werkt bovendien als natuurlijke meststof.

2

KRACHTIGE ACCU

VOOR EEN GROENE VOETAFDRUK
De Automower® is volledig elektrisch en zo goed als geruisloos.  

U verkleint dus uw ecologische voetafdruk en hoeft nooit iemand  

te storen.

3

BESPAAR

MAAK KOSTBARE TIJD VRIJ
Uw medewerkers kunnen op andere, meer winstgevende taken 

focussen, omdat ze minder tijd besteden aan het beheren en 

maaien van gazons.

4

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

HOUD UW APPARATUUR  
IN DE GATEN
Met onze digitale beheertool kunt u uw robotmaaiers altijd 

controleren en bedienen, direct uw telefoon, tablet of laptop.

5
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GELUID EN UITSTOOT NIVEAUS

WAAROM U – EN DE BUREN – 
DE AUTOMOWER®  
OP PRIJS ZULLEN STELLEN
Grasmaaien hoeft geen geluidsoverlast of vervuilende uitstoot te veroorzaken. niet met de 

Automower®. In een van onze recente veldtesten maten we op drie meter afstand van onze 

robotmaaier een geluidsniveau van 46 dB(A)*, bij een achtergrondgeluid van 44 dB(A)*. Voor een 

grasmaaier met verbrandingsmotor maten we 86 dB(A)*. Dat is vier keer zo luid volgens onze 

subjectieve waarneming van geluid. Op vijf meter afstand was de robotmaaier onhoorbaar, omdat 

zijn geluid gelijk was aan het achtergrondgeluid. De maaier met verbrandingsmotor daarentegen 

was zelfs op 100 meter afstand nog hoorbaar. Wat de uitstoot betreft, is onderstaande grafiek niet 

mis te verstaan: de Automower® heeft geen directe uitstoot, wat bijdraagt tot een aangenamere, 

gezondere omgeving voor u en de omwonenden. Meer nog, hij helpt u uw ecologische 

doelstellingen te halen.

Het geluidsprofiel  
van de robotmaaier.

BEREKENING VAN  
DIRECTE UITSTOOT
De berekening is gebaseerd op een oppervlakte van 5000 m²,  

met een opgeladen robotmaaier en een zitmaaier met in de tank max.  

0,8 (liter) × 35 (weken) × 1 (dag) × 2,4 (emissiefactor) = 67 kg CO
2
. 

Hoewel de Automower® geen directe uitstoot produceert, heeft het 

opladen wel een indirecte impact op het milieu. Gebruik indien mogelijk 

dus groene elektriciteit.

67 KG
CO2 / JAAR

0 KG 
CO2 / JAAR

BENZINEFRONTMAAIER
Netto vermogen 13,9 kW @ 3000 tpm

AUTOMOWER® 520  
OP ACCU
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Het geluidsprofiel van de maaier 
met verbrandingsmotor.

ZET IN OP DUURZAAMHEID

BEKIJK ONS  
PROFESSIONELE  
ACCU-AANBOD 
Meer info op husqvarna.com

OVER DE GELUIDSTEST
De test werd uitgevoerd door de afdeling 

Duurzaamheid en het Sound Lab van Husqvarna in 

een open parkzone op een licht regenachtige dag bij 

een temperatuur van 10°C en een windsnelheid van 

5-10 m/s. Producten: Husqvarna Automower® 520  

en Husqvarna P 524.

*  Het gemeten geluidsniveau in een natuurlijke omgeving is niet  
te vergelijken met het gecertificeerde gemeten geluidsniveau.

85-90 dB(A) | Dieselvrachtwagen

75-85 dB(A) | Stofzuiger

60-75 dB(A) | Gewoon gesprek

40-50 dB(A) | Rustige buurt
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AUTOMOWER® CLUB SOLUTION – NIEUW!

LAAT UW 
ROBOTMAAIERS 
SAMENWERKEN
Tot nu toe moest u grote gazons opdelen in twee of drie werkzones met telkens 

een Automower® per zone. Dankzij onze nieuwe Automower® Club Solution kunt 

u nu met grote installaties werken in niet-complexe zones, zoals voetbalvelden, 

en meerdere robotmaaiers laten samenwerken in dezelfde zone. 

Zo gaat de installatie sneller en loopt u minder risico op schade aan de 

begrenzingsdraden tijdens het grasonderhoud. Wanneer u maar wil, kunt u de 

capaciteit gemakkelijk opdrijven, bijvoorbeeld door van twee naar drie maaiers 

te gaan. Het veld is dan sneller klaar, zodat de spelers extra veel tijd hebben om 

hun vaardigheden te trainen.
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U hoeft alleen maar de 
software te downloaden 
om aan de slag te gaan.
Automower® Club Solution werkt met  

de Automower® 550. Download gewoon de 

software voor deze nieuwe functie in elke maaier. 

Vervolgens kunt u de installatie opzetten en uw 

robotmaaiers laten samenwerken.

Eenvoudig, 
probleemloos 
grasonderhoud.
Omdat er geen begrenzingsdraad door het 

sportveld loopt, is het gras gemakkelijker te 

beluchten, te verticuteren en te renoveren. 

Ook het risico op beschadigde draden en 

tijdrovende storingen daalt.

Extra  
maaicapaciteit.
Met Automower® Club Solution kunt u tot drie  

van onze professionele robotmaaiers inzetten 

binnen dezelfde installatie. U kunt het gras dus 

sneller maaien, waardoor de zone langere tijd 

beschikbaar is voor andere toepassingen.

TOT  
3 MAAIERS  

PER  
WERKZONE
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MOOIE  
RESULTATEN
Zorg in uw parken en tuinen voor 

gazons van hogere kwaliteit, met 

lagere kosten. Zowel de inwoners en 

de bezoekers als uw boekhouders 

zullen het op prijs stellen.

IN ALLE  
RUST
De Automower® maait het gras  

zo goed als geruisloos, waardoor  

u discreet kunt maaien in 

woonzones en openbare parken.

ZONDER  
DIRECTE UITSTOOT
Onze robotmaaiers stoten  

geen uitlaatgassen of CO
2
 uit, 

waardoor u gemakkelijker uw 

ambitieuze ecologische 

doelstellingen kunt halen.

DE 3 GROOTSTE VOORDELEN VOOR GEMEENTEN:

2 31
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Een groene stad is een mooie stad. In de meeste steden en stedelijke gebieden gelden er 

beperkingen voor uitstoot en verontreiniging. Voor een aantrekkelijke omgeving is het 

belangrijk om te focussen op duurzaamheid. Dankzij de aanzienlijk lagere CO
2
-uitstoot kan  

een robotmaaier uw algemene voetafdruk helpen verkleinen. De lage materiaalkosten en 

werkinspanningen maken er een winstgevende oplossing van voor gemeenten die inzetten  

op weelderige groene grasvelden en duurzaamheid op lange termijn.

GEMEENTEN

OP WEG NAAR ECHT 
GROENE STEDEN

KOSTENRAMING OVER 6 JAAR

Jaarlijkse investeringskosten inclusief aankoop, bedrading en installatie € 667

Jaarlijkse onderhoudskosten inclusief reserveonderdelen, onderhoud en elektriciteit € 396

Totale jaarlijkse kosten € 1.063

5.000 m²
Automower® 550 × 1 € 0,21

M²/JAAR

Graeme Craig
TUINBOUWMANAGER 
EDINBURGH, SCHOTLAND

“ Parken en groene ruimten zijn belangrijk voor de burgers en 

bezoekers van Edinburgh. De tuinen worden hier druk bezocht, 

dus dat de Automower® de mensen niet stoort tijdens hun picknick, 

is een groot voordeel. De maaier is betrouwbaar en uiteraard heel 

stil. Normaal zouden we in deze drukke periode moeten stoppen 

met maaien.”
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Als facility manager staat u dagelijks voor de meest uiteenlopende taken. Wanneer u het 

gazononderhoud kunt overlaten aan een robotmaaier, maakt u waardevolle werkuren vrij 

en besteedt u minder tijd aan management. Ondertussen zorgt de maaier in alle stilte en 

zonder uitlaatgassen voor indrukwekkende, gezonde en keurig gemaaide grasvelden, die 

uw klanten, gasten en personeel ongetwijfeld weten te waarderen.

FACILITY MANAGERS

EEN ONBERISPELIJKE 
EERSTE INDRUK

DE 3 GROOTSTE VOORDELEN VOOR FACILITY MANAGERS:

MINDER WERK, 
LAGERE KOSTEN
Aangezien de Automower® 

autonoom werkt, blijft er meer tijd 

over voor andere taken en besteedt 

u minder tijd aan management, wat 

de kosten verlaagt.

VERSTOOR  
DE RUST NIET
De Automower® werkt zo goed als 

geruisloos, zonder uw bewoners, 

gasten of personeel te storen.

BEHEER VAN  
OP AFSTAND
Met Husqvarna Fleet Services™ kunt 

u het gazononderhoud gemakkelijk 

beheren en controleren vanaf uw 

telefoon, tablet of laptop (zie ook op 

pagina 19).

2 31

KOSTENRAMING OVER 6 JAAR

Jaarlijkse investeringskosten inclusief aankoop, bedrading en installatie € 667

Jaarlijkse onderhoudskosten inclusief reserveonderdelen, onderhoud en elektriciteit € 396

Totale jaarlijkse kosten  € 1.063

5.000 m²
Automower® 550 × 1 € 0,21

M²/JAAR
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Jesper Nielsen
PROPERTY MANAGER CIVICA 
ODENSE, DENEMARKEN

“ We hebben een 10-tal Automowers® voor onze complexe, hellende 

grasvelden. Zij zorgen ervoor dat we meer tijd hebben om onze bewoners 

te helpen met meer gespecialiseerde taken. Dat de robotmaaiers de 

hellingen onderhouden is bovendien veiliger voor het hele team. We 

kunnen het gras nu ook een maand langer maaien, zelfs als het nat is. 

Ons terrein is 3,5 hectare groot en in de toekomst willen we 95% daarvan 

met Automowers® onderhouden.”
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Een sportveld wordt vaak intensief gebruikt, waardoor het gras extra aandacht en zorg 

verdient, of het nu voor voetbal is of atletiek. Het onderhoud van de grasmat vergt veel 

arbeid. Bemesting, besproeiing en nauwgezette verzorging zijn zowel tijdrovend als 

duur. Een Automower® past zich aan uw planning aan, zonder andere activiteiten te 

verstoren, en maait het gras elke dag en/of nacht. Het fijne maaisel hoeft niet te 

worden verzameld en dient zelfs als compost. Zo werkt het maaisel als een natuurlijke 

meststof om het gazon te versterken en slijtvaster te maken.

SPORTCLUBS

ALTIJD PERFECT 
GEMAAID VOOR DE 
VOLGENDE 
WEDSTRIJD

HET PERFECTE 
SPORTVELD
Een gelijkmatig compact, dicht,  

groen en gezond sportveld met 

diepere wortels die bestand zijn 

tegen intensief gebruik, dat minder 

onderhoudstijd en -kosten vergt.

WERKT WANNEER 
U DAT WILT
De Automower® werkt op elk 

moment van de dag en/of nacht, 

precies zoals het in uw planning 

past, met een goed onderhouden 

sportveld als resultaat.

DUURZAAMHEID OP 
DE EERSTE PLAATS
De Automower® werkt  

op accu en verlaagt uw  

CO
2
-uitstoot aanzienlijk,  

voor duurzamer onderhoud.

DE 3 GROOTSTE VOORDELEN VOOR SPORTCLUBS:

2 31

KOSTENRAMING OVER 6 JAAR

Jaarlijkse investeringskosten inclusief aankoop, bedrading en installatie € 1.237

Jaarlijkse onderhoudskosten inclusief reserveonderdelen, onderhoud en elektriciteit € 792

Totale jaarlijkse kosten € 2.029

8.000 m²
Automower® 550 × 2€ 0,25

M²/JAAR
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Maik Grimm
HOOFD GREENKEEPING, 
TSG 1899 HOFFENHEIM, 
SINSHEIM, DUITSLAND

“ Wij staan in voor het onderhoud van 8.000 vierkante meter en 

hebben drie Automowers® 550. Ze gaan elke nacht aan de slag, 

zodat we dagelijks op een netjes gemaaide grasmat kunnen spelen. 

De spelers zijn dol op de maaiers. Het lijken wel huisdieren voor hen. 

En omdat de Automowers® op accu werken, hebben we minder 

benzine en diesel nodig. De club TSG streeft naar duurzaamheid, 

dus dat is heel belangrijk voor ons.”
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GOLFBANEN

TEVREDEN SPELERS  
– EN BOEKHOUDERS 

HOGE KWALITEIT, 
LAGE KOSTEN
Met de Automower® zijn uw semi-roughs 
en fairways altijd perfect gemaaid, met 
veel lagere kosten dan bij conventioneel, 
arbeidsintensief maaien met 
verbrandingsmotoren.

MEER TIJD VOOR 
ANDERE TAKEN
De Automower® werkt zelfstandig,  
dag en/of nacht, en vereist maar weinig 
aandacht. Zo kunt u meer personeel  
en tijd besteden aan andere belangrijke 
taken op en rond de baan.

MILIEU-
VRIENDELIJK
De Automower® werkt op accu, is zo 
goed als geruisloos en verlaagt uw CO

2
 

voetafdruk. Omdat het gras telkens maar 
een beetje gemaaid wordt, groeit er 
minder mos tussen en moet u minder 
chemische stoffen gebruiken. Bovendien 
moet u minder sproeien, omdat het 
maaisel vocht aanbrengt.

DE 3 GROOTSTE VOORDELEN VOOR GOLFBANEN:

2 31

De Automower® is de perfecte oplossing voor golfbanen. Met een aantal robotmaaiers op de 

semi-roughs en fairways bent u altijd zeker van kwaliteitsvolle grasvelden. Zo is de golfbaan 

steeds tiptop in orde voor de spelers, met aanzienlijk lagere kosten dan wanneer u het gras 

handmatig zou maaien. Het resultaat is dus bevredigend voor zowel de spelers als de 

boekhouders. Met onze digitale tool Husqvarna Fleet Services™ kunt u uw maaiervloot 

bovendien gemakkelijk controleren en beheren. Met andere woorden, de toekomst van het 

grasonderhoud ligt in uw handen.
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TEVREDEN SPELERS  
– EN BOEKHOUDERS 

Oliver Stuhldreier
HOOFDGREENKEEPER, GOLFRANGE 
MÜNCHEN-BRUNNTHAL, DUITSLAND

“ Elke Automower® heeft een eigen zone met een aangepaste 

maaihoogte. De fairway wordt op 15 millimeter gemaaid, terwijl het 

gras van de semi-rough 4,5 centimeter lang is. Voor mij is het 

resultaat perfect. Tijdens hete zomers hoeven we bovendien 

amper te sproeien. Het fijne maaisel bevat water, dat samen met 

de voedingsstoffen terugkeert naar de bodem.”
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KOSTENRAMING OVER 6 JAAR

Jaarlijkse investeringskosten inclusief aankoop, bedrading en installatie € 1.844

Jaarlijkse onderhoudskosten inclusief reserveonderdelen, onderhoud en elektriciteit € 811

Totale jaarlijkse kosten  € 2.655

7.200 m² fairway
Automower® 550 × 2€ 0,37

M²/JAAR
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ALTIJD VERS 
GEMAAIDE GAZONS
Vertrouw op ons assortiment 

professionele Automower®-maaiers 

om in alle omstandigheden de 

buitengewone kwaliteit te leveren  

die uw klanten verwachten.

MEER BESCHIKBARE 
WERKKRACHTEN
De Automower® neemt de  

tijdrovende maaiklussen over van  

uw personeel. Dat is onder andere 

interessant wanneer u personeel  

tekort hebt in drukke periodes.

BEHEER VAN  
OP AFSTAND
Beheer en controleer uw robot-

maaiers altijd en overal vanop  

uw telefoon, tablet of laptop  

met Husqvarna Fleet Services™  

(zie ook op pagina 19).

DE 3 GROOTSTE VOORDELEN VOOR HOVENIERS:

Als hovenier hebt u vaak te maken met beperkingen en regionale regelgeving met 

betrekking tot uitstoot en/of lawaai. Met een aantal Automower®-robotmaaiers 

kunt u perfecte resultaten halen in uitgestrekte zones. Bovendien werkt u zo heel 

duurzaam. De kosten per vierkante meter gemaaid gazon zijn veel lager. En u hebt 

meer tijd over voor gespecialiseerde, meer winstgevende taken.

HOVENIERS

BESTEED MINDER 
TIJD AAN MAAIEN 
EN VERDIEN MEER

2 31
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“ Het voordeel van de Automower®? Hij bezorgt ons nieuwe klanten 

en een goede reputatie omdat we de meest geavanceerde 

technologie van de sector gebruiken. Tot nu toe hebben we alleen 

nog maar uitstekende, positieve feedback gekregen. De vraag 

naar de Automower® blijft groeien. Elk jaar verdubbelen we het 

aantal installaties.”

Daniel de Bruycker
HOOFD KLANTENDIENST  
DELTOUR PAYSAGE, CAMBRAI, 
FRANKRIJK
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KOSTENRAMING OVER 6 JAAR

Jaarlijkse investeringskosten inclusief aankoop, bedrading en installatie € 441

Jaarlijkse onderhoudskosten inclusief reserveonderdelen, onderhoud en elektriciteit € 303

Totale jaarlijkse kosten  € 744

2.200 m²
Automower® 520 × 1 € 0,34

M²/JAAR
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HOE WERKT HET?

EEN EENVOUDIGE,  
DOELTREFFENDE MANIER  
OM GAZONS TE MAAIEN
Uw Automower®-robotmaaier installeren en aan het werk zetten is eenvoudig. Hier leggen  

we uit hoe dat in z’n werk gaat. Met onze professionele robotmaaiers hebt u toegang tot 

Husqvarna Fleet Services™, een digitale tool waarmee u ze allemaal gemakkelijk kunt 

controleren en bedienen vanop uw smartphone, tablet of laptop. Eenvoudiger kan het niet.

“ Wat als iets of iemand  
de Automower® verstoort?”
Wanneer de maaier een voorwerp tegenkomt, zorgen  

de sensoren ervoor dat hij achteruitrijdt, omkeert en van 

richting verandert. Wanneer de maaier wordt opgetild, 

schakelt hij automatisch uit, gaat er een alarm af en krijgt  

u een melding.

“ Hoeveel maaiers  
heb ik nodig?”
Welke Automower® en hoeveel maaiers u nodig 

hebt, hangt af van de complexiteit en de grootte 

van het gazon. Vraag advies aan uw erkende 

Husqvarna-dealer om de oplossing te kiezen  

die het best aansluit op uw behoeften.

“ Kunnen er meerdere 
maaiers in dezelfde  
zone werken?”
Automower® Club Solution is een nieuwe functie waarmee 

u tot drie van onze robotmaaiers tegelijk kunt gebruiken in 

een zone die is afgebakend door een gemeenschappelijke 

begrenzingsdraad. U vindt hierover meer informatie op 

pagina 6-7.

“ Werken ze ook in 
smalle doorgangen  
en op hellingen?”
Al onze maaiers zijn geschikt voor doorgangen van 

minstens 60 cm breed en hellingen tot 45%. Onze 

nieuwe modellen met vierwielaandrijving kunnen 

zelfs hellingen tot 70% aan.

“ Hoe weet ik zeker dat ze 
naar behoren werken?”
Het systeem waarschuwt u automatisch wanneer een 

maaier tot stilstand komt en meldt ook de locatie, zodat 

u de installatie kunt aanpassen om de frequentie van 

dit soort incidenten te verlagen.

BEGRENZINGSDRAAD  
De begrenzingsdraad vormt een lus 
om de werkzone af te bakenen. De 
installatie is eenvoudig. U kunt deze 
overlaten aan uw Husqvarna-dealer.
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

VOLLEDIGE CONTROLE EN PLANNING – 
WAAR U OOK BENT
   AFSTANDSBEDIENING Vergeet handmatige bediening. Met Husqvarna Fleet Services™ 

hebt u, en alleen u, al uw robotmaaiers volledig onder controle, waar en wanneer u 

maar wilt. U kunt bijvoorbeeld de maaitijden en -hoogten aanpassen. 

  MELDINGEN Zodra er iets gebeurt, zoals een maaier die onverwacht uitvalt of een 

poging tot diefstal, ontvangt u een melding op uw telefoon, tablet of laptop. U kunt  

uw robotmaaiers dus met een gerust hart alleen laten.

  KAART Wilt u al uw Automower®-robotmaaiers in één oogopslag controleren? Dat kan 

met de kaartweergave. Dankzij de ingebouwde gps kent u altijd de exacte locatie en 

status van elke robotmaaier.

  OPERATIONELE INZICHTEN Zodra er iets gebeurt, zoals een maaier die onverwacht 

uitvalt, ontvangt u een melding op uw telefoon. U krijgt waardevolle informatie over 

waar en hoe vaak problemen zich voordoen. Op basis daarvan kunt u de installatie 

voortdurend aanpassen en verbeteren, voor een naadloze, efficiënte werking. 

  CONNECTIVITEIT Wanneer u investeert in een van onze robotmaaiers uit de 500-serie, 

krijgt u er een 10-jarig 2G/3G-dataplan bij, zodat u Husqvarna Fleet Services™ en de 

Automower Connect-app gedurende de hele levensduur van het product kunt 

gebruiken.

   GECONNECTEERDE SENSOREN U kunt ook de rest van uw machinevloot gemakkelijk in 

de gaten houden door Husqvarna Fleet Services™-sensoren toe te voegen. Meer 

informatie vindt u op husqvarna.nl/husqvarnafleetservices

HUSQVARNA FLEET SERVICES™-APP

MOEITELOZE CONTROLE 
BINNEN HANDBEREIK
Deze app is een handige aanvulling voor uw 

abonnement op Husqvarna Fleet Services™. U kunt  

er de status van uw Automower®-robotmaaiers mee 

controleren en de maaihoogten en -tijden aanpassen. 

De app is beschikbaar in de App Store en in Google Play 

voor smartphones en tablets.

GELEIDINGSDRAAD Deze draad, een gepatenteerde oplossing 
van Husqvarna, begeleidt uw maaier naar de verst afgelegen 
delen van de installatie en zorgt ervoor dat hij tijdig terugkeert 
naar het laadstation. Het station zendt een signaal naar de 
draad om de maaier naar zijn maailocatie te begeleiden en 
eventueel terug naar het laadstation.

Plaats voor een zorgeloze werking  
een bord om werknemers en bezoekers  
te waarschuwen dat er robotmaaiers  
aan de slag zijn in de zone.

LAADSTATION Wanneer het tijd is om op te 
laden, vindt de maaier automatisch de weg 
terug naar het laadstation. De laadtijd 
bedraagt ongeveer 1 uur.
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MAAIKWALITEIT

KEURIGE GRASTAPIJTEN MET STERK, GEZOND GRAS
Waar u de Automower® ook aan het werk zet, het resultaat is altijd uitmuntend. De drie vlijmscherpe mesjes maaien het gras slechts een beetje bij elke 

maaibeurt, voor een perfect gemaaid, mosvrij gazon zoals u het met een normale gazonmaaier niet kunt verkrijgen. Bovendien vormt het maaisel een 

natuurlijke meststof, die het gras versterkt en slijtvaster maakt. En met ons nieuwe model met vierwielaandrijving kunt u zelfs zeer steile grashellingen,  

die er voorheen verwaarloosd bij lagen, omtoveren tot weelderige, groene gazons.

DRAAICIRKEL VAN

180°
 

UW MAAIER  
GAAT BERGOP, UW 
KOSTEN BERGAF
Automower® staat voor efficiënt maaien en onberispelijke gazons. Met onze nieuwe  

Husqvarna Automower® 535 AWD tillen we robotmaaien naar een hoger niveau. Letterlijk. Dit 

zijn de belangrijkste functies en voordelen waardoor u nog meer tijdrovende, dure taken van 

uw planning kunt schrappen. Hij bereikt plekken waar andere robotmaaiers niet bij kunnen.
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INNOVATIEF DESIGN

TOPPRESTATIES OP HELLINGEN  
VOOR MEER VEILIGHEID
Sommige gazons zijn moeilijker te onderhouden dan andere. Gelukkig 
bieden onze robotmaaiers op heuvelachtig terrein de beste prestaties  
van de markt. Vooral de Automower® 535 AWD, die hellingen tot maar  
liefst 70% (35°) aankan, terwijl al onze andere modellen geschikt zijn voor 
hellingen tot 45%. U hoeft dus niet langer met handbediende trimmers of 
maaiers te werken op steile hellingen, wat de dagelijkse veiligheid ten 
goede komt. U kunt zelfs grasvelden onderhouden die vroeger gewoon te 
steil waren om ze te maaien.

ROBUUST DESIGN

GEMAAKT VOOR LANGDURIG, 
INTENSIEF GEBRUIK
Rubberen bumpers, kwaliteitsvolle borstelloze motoren, roestvrij 

stalen lagers en rubberen pakkingen... De lijst van grote en kleine 

details die een langere levensduur garanderen, is lang. Net als onze 

andere robotmaaiers is de Automower® 535 AWD opgewassen 

tegen de zwaarste omstandigheden.

INTELLIGENTE BESTURING  
EN VIERWIELAANDRIJVING

ONKLOPBARE WENDBAARHEID  
OP RUIG TERREIN
Het gloednieuwe design met twee afzonderlijke behuizingen en gelede 
besturing, in combinatie met krachtige vierwielaandrijving, geeft onze 
nieuwe robotmaaier meer grip, vooral op natte en gladde gazons. Maar 
wat misschien nog belangrijker is: dankzij deze technische kenmerken 
kan de Husqvarna Automower® 535 AWD ook op ruige, hobbelige 
grasvelden onvermoeibaar perfecte resultaten blijven leveren.

70%
KAN HELLINGEN TOT 35° AAN
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ONREGELMATIG MAAIPATROON

GAZONS ZONDER SPOREN  
EN STREPEN 
U hoeft de Automower® niet te programmeren. Druk gewoon op ‘start’ 

en de maaier zal het volledige gazon maaien, zelfs als het een 

complexe vorm heeft of hindernissen zoals bomen, bloemperken en 

doorgangen. Het gras wordt in verschillende richtingen gemaaid, 

waardoor het eruitziet als een zacht tapijt. Dankzij het willekeurige 

maaipatroon en het lage gewicht, laat de maaier geen zichtbare 

strepen of sporen achter.

VEILIGHEIDSFUNCTIES

ONTWORPEN OM ANDEREN  
EN ZICHZELF TE BESCHERMEN
Een Automower®-robotmaaier zit boordevol veiligheidsvoorzieningen. De 

draaiende messen klappen snel naar binnen als ze een hindernis raken en 

zitten op een veilige afstand van de buitenrand. En wanneer de til- en 

kantelsensoren geactiveerd worden, komt de maaischijf onmiddellijk tot 

stilstand. Verder wordt de Automower® vanop afstand bediend, waardoor hij 

beschermd is tegen elke poging tot sabotage. Moest de maaier toch 

gestolen worden, wordt hij onmiddellijk geblokkeerd en nutteloos gemaakt. 

Er gaat een alarm af en dankzij de ingebouwde gps kunt u hem opsporen.

WEERTIMER

HOE SNELLER HET GRAS GROEIT, 
HOE MEER HIJ MAAIT
Op nat gras werkt de Automower®-robotmaaier even goed. 

Dankzij de ingebouwde weertimer maait hij zelfs vaker wanneer 

het geregend heeft en het gras sneller groeit, dan wanneer 

droogte de groei vertraagt. Dat zorgt steevast voor consistente 

resultaten in elk seizoen.

AUTOMATISCH BEHEER VAN DOORGANGEN

KAN MOEITELOOS DOOR SMALLE 
OPENINGEN VAN 60 CM
De robotmaaiers zijn uitgerust met een functie die smalle openingen 

detecteert, zodat ze zelfs in doorgangen van slechts 60 cm passen. Dat  

is bijzonder handig wanneer ze onbereikbare delen van het gazon moeten 

maaien, of snel hun weg terug naar het laadstation moeten vinden.
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GPS-ONDERSTEUNDE NAVIGATIE

SNEL THUIS OP ELK GAZON
Naast de begeleidingsdraden hebben de Automower® 520 en 550 

een ingebouwde gps waarmee ze een interne kaart van de zone 

kunnen maken. Zo weten ze waar ze geweest zijn en waar ze extra 

moeten maaien om een gelijkmatig gazon te verkrijgen.

MAAITECHNIEK

MAAIEN EN MULCHEN  
IN EEN BEWEGING 
Onze robotmaaiers zijn uitgerust met onze nieuwe, slijtvaste messen.  

Ze zijn enorm duurzaam en scherp, met een indrukwekkend lange 

levensduur. De drie vrij draaiende messen zijn op een schijf gemonteerd 

en gemakkelijk te vervangen. Ze snijden echt elk grassprietje en het 

maaisel is zo fijn dat het niet verzameld hoeft te worden. Meer nog, het 

maaisel is een constante bron van mulch en bevat ook veel water, waardoor 

robotgemaaide grasvelden minder gesproeid moeten worden dan 

conventioneel gemaaide gazons en bijna geen meststoffen nodig hebben.

VOORWERPDETECTIE VAN OP AFSTAND 

HOGERE GEMIDDELDE SNELHEID 
DANKZIJ BOTSSENSOR
De ultrasone bots sensor doet de robotmaaier vertragen wanneer  

hij een hindernis nadert. Op die manier kan de maaier een hogere 

gemiddelde snelheid aanhouden en efficiënter werken in open zones.
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HUSQVARNA AUTOMOWER 500-SERIE

VOOR VEELEISEND  
PROFESSIONEEL WERK
We hebben de 500-serie ontworpen voor intensief professioneel gebruik. 

Kwaliteitsvolle borstelloze motoren, roestvrij stalen lagers en rubberen 

pakkingen garanderen een langdurige werking in ruige omstandigheden.  

De rubberen bumpers verhogen de duurzaamheid, terwijl een robuustere 

gebruikersinterface met afstandsbediening het risico op sabotage beperkt. 

Bovendien krijgt u er een levenslang abonnement op 

Husqvarna Fleet Services™ bij (zie ook op pagina 19).

COMMERCIËLE GEBRUIKERSINTERFACE

GEMAKKELIJKE EN VEILIGE 
PROFESSIONELE BEDIENING
Onze professionele robotmaaiers zijn uitgerust met een  

led-controlelampje en een robuuste, gebruiksvriendelijke  

start- en stopknop. Ook minder ervaren gebruikers kunnen  

er dus gemakkelijk mee aan de slag. De commerciële 

gebruikersinterface beperkt de effecten van sabotage- 

pogingen en vermijdt ernstige schade door vandalisme.
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Prijs excl. BTW € 3.800,83

Prijs excl. BTW € 4.296,69

Prijs excl. BTW € 2.478,21

*  Vereist een mobiele dataverbinding van een lokale telecomprovider. Een dataplan voor de hele levensduur van het product (10 jaar) is inbegrepen.  

(We kunnen alleen de werking van het product zelf garanderen, niet de uptime of dekking van de dataverbinding van derden.)

 Maximaal werkoppervlak in m² (+/– 20%)  Maximale helling, binnenkant, in %

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 535 AWD

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520

Volledig uitgeruste robotmaaier voor professionele vloten. Hij is geschikt voor complexe gazons tot 

5.000 m² en rijdt moeiteloos door smalle doorgangen, langs hindernissen, over ruig terrein en op 

hellingen tot 45%. Hij houdt elk gazon groen, vers en keurig gemaaid, met een hoge snelheid in open 

zones. Hij vertraagt wanneer hij voorwerpen detecteert.

Robotmaaier met vierwielaandrijving, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. Geschikt voor 
ruig terrein, met indrukwekkende prestaties op hellingen tot 70%. Vereenvoudigt het onderhoud van 
complexe gazons tot 3.500 m² en rijdt moeiteloos door smalle doorgangen. Zijn slimme functies 
houden elk gazon groen, fris en keurig gemaaid, terwijl u alles vanuit uw kantoor feilloos controleert.

Robotmaaier voor een professioneel machinepark. Hij is geschikt voor complexe gazons tot 
2.200 m² en rijdt moeiteloos door smalle doorgangen, langs hindernissen, over ruig terrein  
en op hellingen tot 45%. Zijn slimme functies houden elk gazon groen, fris en keurig gemaaid,  
terwijl u alles vanuit uw kantoor feilloos controleert.

5.000 m² 

45 % 

3.500 m² 

70 % 

2.200 m² 

45 % 

 ■ Uitstekende maairesultaten

 ■ Gps-ondersteunde navigatie

 ■ Weertimer

 ■ Kit voor ruig terrein

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *

 ■ Voorwerpdetectie van op afstand

 ■ Uitstekende prestaties op hellingen

 ■ Gps-ondersteunde navigatie

 ■ Uitstekende maairesultaten

 ■ Superieure prestaties op ruig terrein

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *

 ■ Voorwerpdetectie van op afstand

 ■ Uitstekende maairesultaten

 ■ Gps-ondersteunde navigatie

 ■ Weertimer

 ■ Kit voor ruig terrein

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *
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WANDHOUDER CONNECTORBESCHERMING

VERVANGBARE BOVENKAP

Handige wandhouder voor maaier en laadstation 
wanneer ze niet in gebruik zijn of tijdens de winter.

550 / 520, 585 01 97-02 prijs excl. BTW € 66,11

Beschermt de connector en de uiteinden van de 
begrenzingsdraad wanneer u de maaier en het 
laadstation opbergt in de winter.

590 85 50-01 prijs excl. BTW € 8,26

PRO BEGRENZINGSDRAAD

Extra stevige begrenzingsdraad met een diameter 
van 5,5 mm, bijvoorbeeld voor zones die last 
hebben van knaagdieren of die sterk blootgesteld 
worden aan uv-stralen. De dubbel geïsoleerde 
kabel maakt de draad zeer stevig en minder 
gevoelig voor krassen zonder dat het elektrische 
signaal verstoord wordt.

593 29 77-02, 300 m prijs excl. BTW € 285,12

ACCESSOIRES VOOR ROBOTMAAIERS

Verander de look van uw Automower®-robotmaaier 
door de bovenkap te vervangen.

Grijs, 520, 591 49 60-01  prijs excl. BTW € 90,90
Grijs, 550, 591 49 61-01 prijs excl. BTW € 90,90
Grijs, 535 AWD, 596 30 02-01 prijs excl. BTW € 90,90

BESCHERMHUIS

VEILIGHEIDSMES

FAIRWAYKIT

Beschermt het laadstation en uw Automower®-
robotmaaier tegen de effecten van langdurige 
blootstelling aan regen en zon.

550 / 520, 585 01 94-01 prijs excl. BTW € 164,46
535 AWD, 597 63 53-01 prijs excl. BTW € 164,46

SLIJTVASTE MESSEN

EXTRA STEVIGE 
BEGRENZINGSDRAAD

De slijtvaste Automower®-messen van Husqvarna  
gaan meer dan twee keer zolang mee dan klassieke 
messen, dankzij hun vormgeving. Ze hebben een 
hardere, scherpere snee en snijden langs de vier 
kanten, maar voldoen toch aan alle veiligheidsnormen.

6 stuks, 595 08 44-01 prijs excl. BTW € 20,65
45 stuks, 595 08 44-02 prijs excl. BTW € 107,43
300 stuks, 595 08 44-03  prijs excl. BTW € 660,33

Gebruik alleen originele messen van Husqvarna. Getest en goedgekeurd door 

de aangemelde instantie Intertek voor veiligheid, werking en geluidsniveaus, in 

overeenstemming met EN 50636-2-107 en IEC 60335-2-107.

Extra stevige begrenzingsdraad voor veeleisende 
installaties met Automower®-robotmaaiers.  
100% koperdraad met geïsoleerd oppervlak  
om signaalverlies te beperken.

522 91 41-02, 500 m prijs excl. BTW € 329,75

Koolstofstalen veiligheidsmes van Husqvarna. 
Uiterst sterk en langdurig scherp.

9 stuks, 577 86 46-03 prijs excl. BTW € 14,87
45 stuks, 577 60 65-05 prijs excl. BTW € 66,11
300 stuks, 577 60 66-04 prijs excl. BTW € 425,62

Gebruik alleen originele messen van Husqvarna. Getest en goedgekeurd door 

de aangemelde instantie Intertek voor veiligheid, werking en geluidsniveaus, in 

overeenstemming met EN 50636-2-107 en IEC 60335-2-107.

Verlaagt de minimale maaihoogte tot 10 mm. Maakt 
het mogelijk om met uw Husqvarna Automower® zelfs 
de meest veeleisende grasvelden te maaien, zoals 
fairways op golfbanen en andere korte gazons. 

520 / 550, 597 49 63-02 prijs excl. BTW € 12,40

NIEUW NIEUW



NOMINAAL VERMOGEN De Europese machinerichtlijn (2006/42/EG) is van kracht sinds 1 januari 2010 en verplicht fabrikanten om het nominale vermogen van motoren te vermelden in kilowatt (kW). Het vermelde vermogen van de 

motoren is het gemiddelde netto vermogen tijdens normale bedrijfsomstandigheden en voldoet aan de geluidsreglementen (bij een specifiek toerental, zie gebruikershandleiding) die van toepassing zijn op standaard productiemotoren, 

voor het motormodel gemeten volgens de SAE-norm J 1349/ISO 1585. In massa geproduceerde motoren kunnen afwijken van deze waarde. Het reële vermogen van de motor in de afgewerkte machine hangt af van de werkingssnelheid, 

de omstandigheden en andere variabelen.

AUTOMOWER® 550 AUTOMOWER® 535 AWD AUTOMOWER® 520

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maximaal werkoppervlak in m² (+/– 20%) 5000 3500 2200

Gemaaid oppervlak per uur, in m² 210 146 92

Maximale dagelijkse werktijd, in uur 24 24 24

Maximale helling, binnenkant/per kant, in % 45/15 70/50 45/15

Laadstroom, in A 7,0 7,0 2,2

Zoeksysteem en startpunten Onregelmatig/5 Onregelmatig/5 Onregelmatig/5

Aantal geleidingsdraden, stuks 3 3 3

Laadsysteem Automatisch Automatisch Automatisch

Zoeksysteem Penta Quad Penta

Motor met borstelloze aandrijving Ultrastille aandrijving, DC Ultrastille aandrijving, DC Ultrastille aandrijving, DC

Motor met borstelloze messen 3-fasig, DC 3-fasig, DC 3-fasig, DC

Type batterij Li-ion Li-ion Li-ion

Batterijcapaciteit, in Ah 10,4 5 3,2

Batterijspanning, in V 18 18 18

Verbruik tijdens het maaien, in W 35 35 30

Maaihoogte, in cm 24 22 24

Maaihoogte, min.-max., in mm 20-60 30-70 20-60

Maaihoogte met fairwaykit, min.-max., in mm 10-50 10-50 

Geluidsniveau, in dB(A) (gemeten/gegarandeerd) 60/61 60/62 58/59

Alarm Luid Luid Luid

Extra messen, stuks 9 9 9

Gewicht, in kg 13,5 17,0 13,3

FUNCTIES

Automatisch beheer van doorgangen  • •  ••  • •

Gps-ondersteunde navigatie  • •  • •  • •

Gps-tracering bij diefstal  • •  ••  • •

Antidiefstalsysteem  • •  ••  • •

Vergrendeling met pincode  • •  ••  • •

Tilsensor  • •  ••  • •

Kantelsensor  • •  ••  • •

Weertimer  • •  • •  • •

Rubberen bumper  • •  ••  • •

Kit voor ruig terrein  • • —  • •

Borstelkit voor wielen  • • —  • •

Mobiele dataverbinding (3G/2G)  • •  ••  • •

Dataplan inbegrepen (10 jaar)  • •  ••  • •

Husqvarna Fleet Services™  • •  ••  • •

Automower® Connect  • •  ••  • •

Elektrische instelling van maaihoogte  • •  ••  • •

Ultrasone sensor  ••  •• —

( ) = Accessoire * Geluidsemissies in de omgeving, gemeten als het geluidsvermogen (LWA) overeenkomstig de EG-richtlijn 2000/14/EG. Het gewaarborgde geluidsvermogensniveau houdt rekening met verschillen van 1-3 dB(A), zowel in de 
productie als door de tekstcode. ** Gemeten met wielborstels op de maaier.



Verbind al uw machines (zelfs van andere fabrikanten) 
met Husqvarna Fleet Services™ om ze in de gaten te 
houden vanaf een telefoon, tablet of laptop.

Vraag uw dealer hoe te beginnen. husqvarna.com/fleetservices

EEN GEMAKKELIJKERE 
MANIER OM UW 
APPARATUUR BIJ  
TE  HOUDEN

 Volledige controle voorraad

 Locatie van alle apparatuur

 Bijgewerkte gebruiksgegevens

 Basis voor service/vervanging

*  Lees meer op husqvarna.com/fleetservices voor voorwaarden en bepalingen.

3 MAANDEN  
GRATIS OP PROEF
Geen abonnementskosten en een 
geld-terug-garantie op sensoren 

binnen de proefperiode*


