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ŚWIATOWY LIDER W KOSZENIU 
AUTOMATYCZNYM OD 1995 R.
Ponad 20 lat badań i wprowadzania innowacji z myślą o bujnych, zielonych 
trawnikach pozwoliło nam stworzyć kosiarkę Husqvarna Automower® — światowego 
lidera w dziedzinie zautomatyzowanego koszenia. Sprzedaliśmy już ponad milion 
jej egzemplarzy na całym świecie. Aktualna generacja jest najnowocześniejszym 
rozwiązaniem na rynku! Stworzone z myślą o funkcjonalności i wytrzymałości 
zapewniają cichą, wydajną i autonomiczną pracę, dzięki czemu trawnik skoszony jest 
lepiej niż jakąkolwiek inną kosiarką.
Kosiarka Husqvarna Automower® może pracować nieustannie, niezależnie od pogody. 
Dzięki temu możesz skupić się na istotniejszych i ciekawszych zajęciach, ciesząc oczy 
pięknym, idealnie skoszonym trawnikiem.
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NIE ZOSTAWIA ŚLADÓW
Kosiarka Husqvarna Automower® ma różne 
metody odnajdywania stacji ładującej, dzięki 
czemu nie zostawia brzydkich śladów na 
trawie. Koszenie w pozornie losowy sposób 
skutkuje pięknym, przypominającym dywan 
trawnikiem w całym ogrodzie.

RADZI SOBIE Z WĄSKIMI 
PRZEJŚCIAMI
Kosiarka Husqvarna Automower® wykrywa 
wąskie korytarze i potrafi przez nie 
przejechać.

AUTOMOWER® CONNECT 
Steruj pracą swojej kosiarki Husqvarna 
Automower® ze swojego smartfona 
z systemem Android lub iOS, korzystając 
z lokalizacji i zabezpieczenia przed kradzieżą.

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

BEZ HAŁASU BEZ PROBLEMÓW
Zdziwisz się jak łatwo zapomnisz, że masz 
kosiarkę Husqvarna Automower®. Prawie nie 
zauważysz maszyny, która będzie szybko, 
cicho i efektywnie wykonywać swoją pracę. 
Bez hałasu, bez problemów — po prostu 
świetnie wyglądający trawnik.

DZIAŁA RÓWNIEŻ W DESZCZU
Husqvarna Automower® zapewnia doskonałą 
jakość koszenia niezależnie od pogody. Jej 
najważniejsze elementy są zabezpieczone 
przed deszczem, jak również przed pyłem 
i ścinkami trawy.

DO KOSZENIA
RÓŻNORODNYCH TRAWNIKÓW 
Duże koła, przemyślana konstrukcja 
podwozia i optymalne wyważenie gwarantują 
doskonałe rezultaty nawet na trawnikach 
dalekich od ideału.

PRACUJE NAWET 
NA STROMYCH ZBOCZACH 
Dzięki kompaktowej konstrukcji 
i inteligentnemu systemowi pracy kosiarka 
Husqvarna Automower® radzi sobie 
na zboczach o nachyleniu do 45% (24°).

SKOMPLIKOWANY 
TRAWNIK
DOSKONAŁE 
REZULTATY
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JAK TO DZIAŁA?
Zdrowsza trawa i ładniejszy trawnik? 
Sekretem jest częste koszenie małych 
przyrostów.

NAJWAŻNIEJSZE
FUNKCJE

 + Samodzielne koszenie.
 + Kosi niewiele, ale wydajnie i często.
 + Dobre rezultaty nawet w deszczowe dni.

WYDAJNA TECHNIKA KOSZENIA
 + Trawa jest ścinana przez trzy cienkie i ostre noże.
 + Noże są mocowane na obwodzie tarczy, każdy z nich ma własną oś 

obrotu. Bardzo łatwo je wymienić.
 + W razie uderzenia w twardą przeszkodę – kamień, gałęzie, itp. – 

noże chowają się pod tarczą, co zapobiega ich uszkodzeniu.
 + Ścinki skoszonej trawy są tak drobne, że nie ma potrzeby zbierania.

NIEREGULARNY SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ
 + Nie trzeba programować specjalnych rozwiązań.
 + Kosiarka dotrze w każde miejsce trawnika, nawet w przypadku jego złożonego kształtu,       

występowania drzew, rabatek, wąskich przejść itp.
 + Umożliwia ścinanie trawy podczas jazdy w różnych kierunkach. Tworzy trawnik równy niczym dywan.

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

PROSTA INSTALACJA
Obszary pracy oraz obszary, które kosiarka Husqvarna 
Automower® ma omijać, są otoczone przewodem ograniczającym, 
układanym w prosty sposób wokół nich. Więcej informacji 
znajdziesz na stronie husqvarna.pl. 

NAWIGACJA
 + Przewody ograniczający i doprowadzające mogą być przymocowane do podłoża lub wkopane 

pod powierzchnią ziemi. Przymocowany przewód wkrótce stanie się niewidoczny w trawie.
 + Kosiarka nie opuszcza przestrzeni wytyczonej przez przewód ograniczający.
 + Stacja ładująca wysyła sygnały do przewodów. Dzięki nim kosiarka osiąga cały obszar 

koszenia, jak i powraca do stacji ładującej.

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

ŁADOWANIE
Gdy nadejdzie pora ładowania, kosiarka sama znajdzie stację 
ładującą, korzystając z jednej z trzech metod.
1. Odbierając sygnał z anteny stacji ładującej. 
2. Podążając do stacji ładującej wzdłuż przewodu 

doprowadzającego.
3. Podążając wzdłuż przewodu ograniczającego, aż do 

znalezienia się w zasięgu sygnału z anteny stacji.

JAK OBLICZYĆ NACHYLENIE TRAWNIKA?
1. Umieść jeden koniec poziomicy na ziemi i ustaw ją poziomo.
2. Zmierz odległość pomiędzy ziemią a końcem poziomicy 

znajdującym się w powietrzu. Wynik dzielenia tej odległości 
przez długość poziomicy daje nachylenie w %. Jeżeli wynik 
pomiaru wynosi 10 cm a długość poziomicy 50 cm, nachylenie 
wynosi 20%.

PRZEWÓD 
DOPROWADZAJĄCY

PRZEWÓD OGRANICZAJĄCY

CYKL KOSZENIA
Husqvarna Automower®

 + Znajduje samodzielnie stację ładującą.
 + Ładuje się przez około 60 minut.
 + Kontynuuje koszenie, w dzień czy w nocy, 

niezależnie od warunków pogodowych  
(za wyjątkiem śniegu). 
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POD MASKĄ KRYJE SIĘ NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI TECHNOLOGIA
NAWIGACJA GPS
Wbudowany system GPS tworzy mapę 
ogrodu, uwzględniając położenie 
przewodów ograniczającego i dopro-
wadzających. Kosiarka Husqvarna 
Automower® zapamiętuje, które części 
ogrodu już zostały skoszone i dostoso-
wuje odpowiednio swój plan pracy. 
W ten sposób trawnik koszony jest 
optymalnie, efekty pracy są doskonałe.

AUTOMOWER® CONNECT 
Aplikacja Automower® Connect 
zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę 
nad kosiarką Husqvarna Automower® 
z dowolnego miejsca dzięki łączności 
mobilnej. Możesz również śledzić 
kosiarkę, jeśli została zatrzymana lub się 
przemieściła. Wyposażenie standardowe 
kosiarek Automower® 315X/430X/450X.

AUTOMOWER® 
CONNECT@HOME 
Funkcja Automower® Connect@Home 
ułatwia zarządzanie automatyczną 
kosiarką. Darmowa łączność Bluetooth® 
z zasięgiem do 10 m umożliwia 
sterowanie i konfigurowanie kosiarki, 
a także otrzymywanie powiadomień. 
Wyposażenie standardowe kosiarek 
Automower® 310/315/420.

ZDALNE WYKRYWANIE 
PRZESZKÓD 
Kosiarka Husqvarna Automower® 
zwalnia natychmiast po wykryciu 
obiektu w pobliżu, ograniczając ryzyko 
uszkodzenia w wyniku zderzenia 
z dużą prędkością.

AUTOMATYCZNA 
OBSŁUGA PRZEJŚĆ
Wszystkie modele kosiarki Husqvarna 
Automower® mogą przemieszczać się 
przez przejścia o szerokości zaledwie 
60 cm (między przewodami ogranicza-
jącymi). Automatyczna obsługa przejść 
ułatwia instalację i zmniejsza ryzyko 
powstawania śladów kół kosiarki. 

REFLEKTORY
Wydajny zestaw świateł LED pozwoli 
Ci obserwować pracę Twojej kosiarki — 
nawet w ciemności. W przypadku wystą-
pienia usterki światła zaczną migać.

CZUJNIK WZROSTU 
TRAWY
Dostosowuje czas pracy kosiarki 
do prędkości wzrostu trawy, skracając 
go w okresie suszy i upałów.

NAPĘD ULTRA SILENT 
Innowacyjna konstrukcja silników 
znakomicie ogranicza hałas układu 
napędowego kół.

ELEKTRYCZNA 
REGULACJA WYSOKOŚCI 
KOSZENIA
Reguluj wysokość koszenia za pomocą 
przycisków na klawiaturze lub za pomo-
cą aplikacji Automower® Connect.

PRZEWÓD 
DOPROWADZAJĄCY
Wyjątkowy przewód doprowadzający 
zapewnia kosiarce Husqvarna Automo-
wer®prostą i niezawodną komunikację 
między stacją a terenami odległymi. 
Większość modeli może również 
w tym celu wykorzystywać przewód 
ograniczający.
  

METODY SZUKANIA 
Istnieje kilka metod szybkiego i skutecz-
nego odnajdywania przez kosiarkę drogi 
do stacji ładującej:
+    sygnał z anteny w stacji ładującej   
      (zasięg ok. 7 metrów)
+    podążanie za przewodem
       doprowadzającym (1-3 przewody, 
       w zależności od modelu)
+    podążanie za przewodem ograni-      
       czającym.

PROFILE 
Pamięć grup ustawień. Przydatna, jeżeli 
kosiarka pracuje w kilku ogrodach.

PRACA W TERENIE /
NA ZBOCZU 
Kosiarka Husqvarna Automower® radzi 
sobie ze zboczami o nachyleniu do 45% 
(24°). Dostępny opcjonalnie zestaw 
akcesoriów do terenów nierównych 
może jeszcze usprawnić pracę urządze-
nia. Wbudowana funkcja kompensacji 
nachylenia zapewnia idealnie skoszony 
trawnik nawet na zboczach i innych 
wymagających powierzchniach.

KOSZENIE PUNKTOWE
Ręczne uruchamianie koszenia po 
spirali. Funkcja idealna, jeśli Husqvarna 
Automower® ma popracować w konkret-
nym miejscu.

OCHRONA 
PRZED KRADZIEŻĄ
Kosiarka Husqvarna Automower® jest 
wyposażona w alarm, a do jej obsługi 
wymagane jest wprowadzenie indywi-
dualnego kodu PIN. A dzięki aplikacji 
Automower® Connect można odbierać 
alarmy i śledzić położenie urządzenia 
w przypadku kradzieży. 

NOŻE OSTRE 
JAK BRZYTWA
Ostre, obracające się noże tną, a nie 
odrywają źdźbła trawy, dzięki czemu 
pracują ciszej i zużywają mniej energii.
 

DWA KIERUNKI PRACY
Cienkie noże mają dwie krawędzie 
tnące, dlatego ich napęd obraca się 
w obie strony, maksymalnie wydłużając 
trwałość noży.

KONSTRUOWANE 
Z MYŚLĄ 
O WYTRZYMAŁOŚCI 
Wysokiej jakości silniki bezszczotkowe, 
nierdzewne łożyska i gumowe uszczelki 
zapewniają dużą trwałość.

PODŚWIETLANA 
KLAWIATURA 
Łatwiejsza obsługa kosiarki Husqvarna 
Automower® gdy jest ciemno.

WYMIENNA 
OSŁONA GÓRNA
Możliwość nadania kosiarce indywidu-
alnego charakteru dzięki zmianie koloru 
fragmentu osłony. Dostępne dodatkowo 
kolory to biel polarna i pomarańcz.

GUMOWY ZDERZAK 
Chroni obudowę kosiarki przy zderzeniu.
 

ODDALONE PUNKTY 
WYJŚCIOWE 
Umożliwiają uruchomienie kosiarki 
Husqvarna Automower® z dala od stacji 
ładującej. Użyteczne w sytuacjach, gdy 
wąskie przejścia rozdzielają trawnik, 
dla zapewnienia równomiernego 
wykoszenia całej trawy.

KOSZENIE PO SPIRALI 
Gdy kosiarka Husqvarna Automower® 
wjedzie na obszar porośnięty trawą 
wyższą niż średnia wysokość trawnika, 
zacznie pracować po spirali, aby wyrów-
nać różnicę.

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

INTUICYJNE MENU 
GRAFICZNE 
Pozwala niezwykle łatwo skonfigurować 
kosiarkę Husqvarna Automower® 
do Twojego ogrodu i do Twoich 
indywidualnych preferencji.

OPONY GUMOWE 
Duża trwałość i cicha jazda po twardych 
nawierzchniach.

TARCZA OSŁANIAJĄCA
Zmniejsza zużycie energii i pomaga 
utrzymać czystość noży.

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

KONTROLA WYWAŻENIA 
UKŁADU TNĄCEGO
Automatycznie wykrywa brak równowagi 
układu tnącego spowodowany przez 
brakujące, podwójne lub wygięte ostrza.

KONTROLA NA ZBOCZACH
Inteligentna praca na stromych zbo-
czach zapewnia lepszą przyczepność 
i zachowanie dobrego stanu trawnika.
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AUTOMOWER® 420
Pełnowymiarowa kosiarka automatyczna o dużej mocy, która 
nadaje się do większości ogrodów o powierzchni do 2200 m². 
Radzi sobie ze wszystkimi typowymi wyzwaniami w ogrodzie. 
Wyposażona w funkcję automatycznej obsługi przejść, elektryczną 
regulację wysokości koszenia, czujnik wzrostu trawy oraz napęd 
ultra silent. W zestawie z funkcją Automower® Connect@Home. 

AUTOMOWER® 315
Dzięki funkcji automatycznej obsługi przejść doskonale 
radzi sobie z wąskimi przejściami, a czujnik wzrostu trawy 
dostosowuje częstotliwość koszenia do tempa jej wzrostu. 
Do ogrodów średniej wielkości o powierzchni do 1500 m² 
z kilkoma przeszkodami. Radzi sobie z typowymi nachyleniami. 
W zestawie z funkcją Automower® Connect@Home. 

AUTOMOWER® SERIA X-LINE

AUTOMOWER® 105
Zaprojektowana do mniejszych trawników. Niewielkie rozmiary 
oraz niska waga zwiększają jej zwrotność na niewielkich 
powierzchniach. Do otwartych i płaskich ogrodów o pow. 
do 600 m² z nielicznymi przeszkodami. Radzi sobie z szerszymi 
przejściami i łagodnymi zboczami. Dostępna również w kolorze 
polarnej bieli. 

AUTOMOWER® 310
Kompaktowa, skonstruowana na niezawodnym 4-kołowym 
podwoziu maszyna, doskonale radzi sobie na nierównym terenie. 
Wymienna pokrywa górna ułatwia personalizację. Do małych 
i średnich ogrodów o powierzchni do 1000 m² z niedużą ilością 
przeszkód. W zestawie z funkcją Automower® Connect@Home. 

AUTOMOWER® 430X
Model premium – doskonały wybór 
dla wszystkich, w szczególności dla 
właścicieli skomplikowanych ogrodów 
o powierzchni nawet do 3200 m² 
z rozdzielonymi powierzchniami 
trawników, wąskimi przejściami, drze-
wami, krzewami i stromymi zboczami. 
Posiada nawigację wykorzystującą 
GPS. Charakteryzuje się wzornictwem 
X-line z reflektorami LED. W zestawie 
z aplikacją Automower® Connect 
ze śledzeniem GPS w przypadku 
kradzieży. 

NOWOŚĆ AUTOMOWER® 315X
Najbardziej zaawansowany model 
w serii 300. Do koszenia trawników 
o pow. do 1600 m², poradzi sobie 
z wąskimi przejściami i nachyleniami 
do 40%. Posiada nawigację 
wykorzystującą GPS. Charakteryzuje 
się wzornictwem X-line z reflektorami 
LED. W zestawie z aplikacją 
Automower® Connect ze śledzeniem 
GPS w przypadku kradzieży. 

AUTOMOWER® 450X
Najbardziej zaawansowany i najlepiej 
wyposażony model na rynku. Do du-
żych ogrodów o pow. do 5000 m² 
z licznymi przeszkodami. Radzi sobie 
z wymagającymi, skomplikowanymi czy 
rozdzielonymi obszarami trawników, 
które zawierają więcej niż jedno 
przejście oraz strome zbocza. Posiada 
nawigację wykorzystującą GPS oraz 
wzornictwo X-line z reflektorami LED. 
W zestawie z aplikacją Automower® 
Connect ze śledzeniem GPS 
w przypadku kradzieży. 
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OFERTA 105 310 315 420 315X 430X 450X

Nawigacja GPS l l l

Aplikacja Automower® Connect 
ze śledzeniem GPS w przypadku 
kradzieży

¡ ¡ ¡ l l l

Funkcja Automower®  
Connect@Home l l l

Zdalne wykrywanie przeszkód l

Automatyczna obsługa przejść l l l l l l

Czujnik wzrostu trawy l l l l l

Reflektory LED l l l

Napęd Ultra Silent l l l

Elektryczna regulacja wysokości 
koszenia l l l

Przewód doprowadzający 1 1 1 2 1 2 3

Metody szukania 1 3 3 4 3 4 5

Praca w terenie/na zboczu 25% 40% 40% 45% 40% 45% 45%

Profile (pamięć ustawień) l l l l l

Koszenie po spirali l l l l l l

Koszenie punktowe l l l l l

Duży wyświetlacz l l l l l

Podświetlana klawiatura l l

Wymienna osłona górna l l l l l

Gumowy zderzak l l l

Oddalone punkty wyjściowe 2 3 3 5 3 5 5

Kontrola na pochyleniach l l l l l l

Kontrola wyważenia układu tnącego l l l l l l

PEŁNA OFERTA

PARAMETRY TECHNICZNE

KOSIARKI SERII X-LINE SĄ W SZARYCH KOLUMNACH

KOSIARKI SERII X-LINE SĄ W SZARYCH KOLUMNACH

l W standardzie   ¡ Opcjonalne Zobacz szczegółowe specyfikacje funkcji na stronie 5.

ZAKRES 105 310 315 420 315X 430X 450X

Wielkość obszaru 600 m² 1000 m² 1500 m² 2200 m² 1600 m² 3200 m² 5000 m²

Typowy czas ładowania 50 min 60 minut 60 minut 55 min 60 minut 65 min 75 min

Typowy czas koszenia po jednym 
ładowaniu 70 min 70 min 70 min 105 min 70 min 135 min 260 min

Poziom hałasu, dB(A) 
gwarantowany * 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A)

Minimalna szerokość przejścia 
między przewodami ograniczającymi 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Maksymalne nachylenie wewnątrz 
instalacji 25% 40% 40% 45% 40% 45% 45%

Maksymalne nachylenie przy 
przewodzie ograniczającym 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Alarm/ kod PIN / śledzenie GPS • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / • • / • / • • / • / •

Wydajność powierzchni na godzinę 43 m² 56 m² 68 m² 92 m² 68 m² 133 m² 208 m²

Szerokość/wysokość koszenia 17 / 2-5 cm 22 / 2-6 cm 22 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 22 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm

Rodzaj akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Średnie zużycie energii przy maksy-
malnym wykorzystaniu urządzenia 5 kWh/miesiąc 8 kWh/miesiąc 10 kWh/miesiąc 19 kWh/miesiąc 10 kWh/miesiąc 20 kWh/miesiąc 24 kWh/miesiąc

Ciężar w kg 6,7 kg 9,0 kg 9,0 kg 11,5 kg 9,0 kg 13,2 kg 13,9 kg

Dodatkowe noże w zestawie 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt.

*   Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczną (LWA), zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. 
 Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego uwzględnia odchylenia produkcyjne oraz wahania wyników pomiarów w przedziale 1-3 dB(A).
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WYSTARCZY SMARTFON 
I MOŻESZ ZARZĄDZAĆ MASZYNĄ

* Oferta darmowej łączności mobilnej przez dziesięć lat oznacza, że to Husqvarna płaci za połączenia internetowe pomiędzy Twoją kosiarką Automower® a serwerem Automower® Connect, 
począwszy od dnia aktywacji. Aplikacja Automower® Connect zawiera gwarantowane informacje serwisowe dotyczące parametrów technicznych kosiarki przez cały okres użytkowania 
produktu (10 lat). Usługa Automower® Connect wymaga technologii przesyłania danych 2G/3G za pośrednictwem sieci komórkowej operatorów krajowych (firm zewnętrznych). Udział firmy 
Husqvarna odnosi się wyłącznie do funkcjonowania technicznego produktu, a nie do awarii komunikacji spowodowanych ograniczeniami transmisji danych.

MOBILNA WSPÓŁPRACA DZIĘKI 
APLIKACJI AUTOMOWER®CONNECT 
Dzięki nawigacji GPS i łączności komórkowej możesz 
skonfigurować swoją kosiarkę z dowolnego miejsca na 
świecie. Ze swojego smartfona możesz uruchomić, zatrzymać 
i zaplanować pracę kosiarki Husqvarna Automower® dzięki 
aplikacji Automower® Connect. Możesz również otrzymywać 
aktualizacje statusu bezpośrednio na swojego smartfona 
oraz śledzić położenie swojej kosiarki automatycznej, jeżeli 
zmieni ona swoje położenie lub zostanie ukradziona.

Wyposażenie standardowe modeli Automower® 315X, 430X, 450X,  
ale dostępne również jako opcjonalne akcesoria w modelach 
310/315/420

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Możesz łatwo i wygodnie komunikować się ze swoją kosiarką, korzystając 
z telefonu z włączoną funkcją Bluetooth. Otrzymuj aktywne powiadomienia 
o statusie pracy, wysyłaj polecanie Start i Parkuj oraz kontroluj ustawienia 
swojej kosiarki z odległości nawet 10 m.

Wyposażenie standardowe modeli Automower® 310, 315 i 420

10 LAT  
BEZPŁATNEJ 
ŁĄCZNOŚCI  

W ZESTAWIE*

Aplikacja do pobrania z Appstore i GooglePlay.
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ZESTAWY INSTALACYJNE
Zawierają przewód na pętlę, szpilki, złączki oraz  
łączniki, o różnych długościach i w różnych ilościach.
ZESTAW DUŻY – do otwartych trawników o pow. do 5000 m² 
lub skomplikowanych trawników o pow. do 2500 m².
ZESTAW ŚREDNI – do otwartych trawników o pow. do 2000 m² 
lub skomplikowanych trawników o pow. do 1000 m².
ZESTAW MAŁY – do otwartych trawników o pow. do 800 m² 
lub skomplikowanych trawników o pow. do 400 m².

967 62 36-03 Duży - Zawiera przewód na pętlę x 400 m / szpilki x 600 szt. / złączki x 5 szt. / łączniki x 5 szt.
967 62 36-02 Średni - Zawiera przewód na pętlę x 250 m / szpilki x 400 szt. / złączki x 3 szt. / łączniki x 5 szt. 
967 62 36-01 Mały - Zawiera przewód na pętlę x 150 m / szpilki x 300 szt. / złączki x 3 szt. / łączniki x 5 szt.

PORĘCZNE AKCESORIA 

OSŁONA STACJI ŁADUJĄCEJ 
Chroni stację ładującą oraz automatyczną 
kosiarkę przed słońcem i deszczem. 

310 /315/315X, 587 23 61-01
420/430X /440 /450X, 585 01 94-01

WYMIENNA OSŁONA GÓRNA 
Zmieniając kolor, możesz sprawić, że Twoja kosiarka stanie się 
bardziej wyjątkowa i bardziej Twoja. Dostępna w kolorze bieli 
polarnej i pomarańczowym dla modeli 310, 315, 315X, 430X i 450X.

Biała, 310 /315, 587 23 58-02 
Pomarańczowa, 310 /315, 587 23 58-03 
Biała, 315X, 590 87 69-02 
Pomarańczowa, 315X, 590 87 69-03 

Biała, 430X, 590 87 70-02 
Pomarańczowa, 430X, 590 87 70-03 
Biała, 450X, 588 79 91-02 
Pomarańczowa, 450X, 588 79 91-03 

MIĘKKA TORBA 
TRANSPORTOWA
Specjalna torba ułatwia transport kosiarki 
pomiędzy różnymi terenami pracy.

522 91 67-01

WIESZAK
Ułatwia krótkotrwałe przechowywanie kosiarki. 

310/315/315X, 587 22 40-01
420/430X /440 /450X, 585 01 97-01

BIAŁE
STYLOWE 
OBUDOWY
Automatyczne kosiarki 
Husqvarna Automower® 105 oraz 420 
mogą być wyposażone w obudowę 
w kolorze bieli polarnej.

580 96 54-02, 105
580 96 56-02, 420

AUTOMOWER® CONNECT
Dzięki aplikacji Automower® Connect możesz 
konfigurować swoją kosiarkę i sterować nią 
z dowolnego miejsca na świecie. Funkcja ochrony 
przed kradzieżą dostępne dzięki śledzeniu GPS.
Wyposażenie standardowe w kosiarkach 
Husqvarna Automower® 315X, 430X, 450X
a w pozostałych modelach dostępne opcjonalnie. 

310/315/420, 586 66 23-04

TRWAŁY, BEZPIECZNY NÓŻ
Niełamliwy, bezpieczny nóż ze stali węglowej. 
Niezwykle odporny i zachowujący ostrość przez 
długi czas. Spełnia normy bezpieczeństwa dla 
kosiarek automatycznych.

IEC 60335-2-107.
9 szt., 577 86 46-03

ZESTAW 
DO TRUDNEGO 
TERENU
Zapewnia doskonałą przyczepność na nierównych 
i pochyłych trawnikach, dzięki czemu Twoja 
automatyczna kosiarka Automower®pracuje 
zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Zdolność jazdy 
po terenie pochyłym na brzegach trawnika 
poprawia się o ok. 5 punktów procentowych, 
w zależności od pogody i jakości trawnika.
310/315/315X, 587 23 53-01
420/430X /450X, 581 88 97-01

ZESTAW SZCZOTEK DO KÓŁ
Utrzymuje koła napędowe w czystości, 
zapewniając dobrą przyczepność. 

310 /315/315X, 587 23 57-01
420/430X/450X, 581 90 31-01

Należy używać tylko oryginalnych noży firmy Husqvarna. Przebadane 
i zatwierdzone przez niezależną firmę Intertek pod względem bezpieczeństwa, 
działania i poziomu hałasu zgodnie z dyrektywą maszynową.

OBEJRZYJ  
NASZ FILM 
O NASZYCH 

BEZPIECZNYCH 
NOŻACH NA STRONIE 

HUSQVARNA. 
COM
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Nasi mechanicy dokładnie wiedzą co mają sprawdzić, 
aby Twoja kosiarka pracowała bezawaryjnie przez 
wiele lat. Wieloletnie doświadczenie, zdobyta podczas 
specjalistycznych szkoleń wiedza, stały dostęp 
do oryginalnych akcesoriów oraz części zamiennych, 
gwarantują wykonanie usługi serwisowej na najwyższym 
poziomie. W kwestii urządzeń Husqvarna i serwisu 
nie uznajemy kompromisów! Możesz nam zaufać!

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE 
OBSŁUGI I KONSERWACJI 
Najważniejsze punkty rocznego przeglądu, które 
pozwolą utrzymać maszynę w doskonałym stanie:

  Aktualizacja oprogramowania, aby uzyskać  
     najnowsze wersje oprogramowania

  Pełna diagnostyka akumulatorów i układów 
     elektronicznych zapewnia niezmiennie wysoki 
     poziom pracy

  Wymiana uszczelek, aby chronić maszynę przed 
     wilgocią

  Osprzęt tnący, aby zapewnić stałą jakość koszenia
  Sprawdzenie kół, aby zapewnić sprawną jazdę
  Stacja dokująca, sprawdzanie bezusterkowej pracy 
  Pełne czyszczenie, zapewniające lepszą trwałość

SERWIS W OKRESIE ZIMOWYM 
Serwis wydłuża żywotność kosiarki Automower®, 
obejmuje następujące usługi:

  Czyszczenie/mycie
  Diagnostyka elektroniczna (autotest)
  Aktualizacje oprogramowania
  Wymiana noży
  Test sprawności akumulatora (autotest)
  Ładowanie akumulatora
  Test funkcji bezpieczeństwa oraz kontrola

    działania.

Po przeprowadzeniu przeglądu otrzymasz 
szczegółowy raport z listą kontrolną.

WYBÓR PRODUKTU
Nasza bogata oferta kosiarek 
automatycznych pozwoli znaleźć 
kosiarkę Automower® idealną 
do Twoich potrzeb.

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

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

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

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

PROFESJONALNI 
MECHANICY 
DO USŁUG
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Linia produktów akumulatorowych Husqvarna została 
stworzona, aby zapewnić Ci moc, doskonałe rezultaty 
pracy oraz intuicyjną obsługę, których oczekujesz.

Czy może być coś gorszego w sobotni 
poranek niż dźwięk benzynowych maszyn 
ogrodniczych?
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu i zerowym 
emisjom spalin, gama maszyn akumula-
torowych Husqvarna dba o ciszę i spokój 
w Twojej okolicy. Trwałe akumulatory 
oraz ta sama wydajność pracy jak sprzętu 
spalinowego oznacza, że możesz wykonać 

swoją pracę przy mniejszym obciążeniu 
ciała i mniejszym wpływie na środowisko. 
Jeden system akumulatorów pasuje do 
wszystkich narzędzi, dzięki czemu możesz 
szybko i prosto przechodzić od jednego 
zadania do drugiego.
Zadbaj o swój ogród i zminimalizuj poziom 
hałasu dzięki maszynom akumulatorowym 
Husqvarna.

HUSQVARNA 115iL
Lekka, wygodna i łatwa w 
uruchamianiu podkaszarka do 
użytku domowego. Pracuje cicho 
na akumulatorze litowo-jonowym. 
Doskonała do przycinania krawędzi 
trawnika.
3,5 kg (bez akumulatora), funkcja savE™ 
zwiększa do maksimum czas pracy, 
wał teleskopowy, regulowany uchwyt.

HUSQVARNA 115IHD45
Nożyce idealne do małych i średnich 
żywopłotów. Łatwe w użyciu, lekkie, 
a dzięki zastosowanej technologii 
litowo-jonowych akumulatorów 
pozwalają znacznie obniżyć poziom 
hałasu.
3,2 kg (bez akumulatora), układ tnący 45 cm, 
funkcja savE™ zwiększa do maksimum czas pracy.

HUSQVARNA BLi20
Kompaktowy akumulator 
przeznaczony do użytku 
domowego o wysokiej pojemności 
zapewnia dłuższy czas pracy. 
Stworzony do użytku z całą gamą 
maszyn akumulatorowych Husqvarna 
serii 100-400. Zapewnia doskonałe 
chłodzenie i posiada intuicyjny wska-
źnik naładowania składający się z 3 LED.
4,0 Ah, 1,2 kg

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

www.husqvarna.pl

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji 
stanowią znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.international.husqvarna.com


