COM TREBALLA?
TREBALLA QUAN NO ESTEU A CASA
TROBA SOL EL CAMÍ DE TORNADA A
L’ESTACIÓ DE CÀRREGA

DEIXA UNA GESPA UNIFORME

Nº 1 mundial en vendes
Més de 25 anys de d’experiència
Més d’ 1 milió de jardins perfectes

SISTEMA DE TALL ÚNIC
El tall constant i diari manté la gespa
sana i cuidada tots els dies de l’any.
BAIXA EMISSIÓ DE SOROLLS
L’AUTOMOWER® treballa de forma silenciosa.

La major gamma del mercat

UN
AUTOMOWER®
A LA TEVA MIDA

FACTORS A TENIR EN COMPTE A LA HORA D’ADQUIRIR
UN ROBOT TALLAGESPES AUTOMOWER®
UNA GESPA
MÉS SANA

SEMPRE
PERFECTE

DE LA FORMA
MÉS SEGURA

SÈRIE X-LINE.

ECOLÒGIC.
A BATERIA

SILENCIÓS

A la hora de decidir per un determinat robot
tallagespes, hi ha alguns factors importants a
tenir en compte; per exemple: les hores de treball
desitjades, la superfície de gespa i la complexitat
pel que fa a pendents, forma, passadissos i altres
obstacles. Visita la pàgina web de Husqvarna.

LLANÇAMENT
AUTOMOWER® 405X

Més informació en husqvarna.es

Disseny Premium X-Line i llums LED.
Tots els models amb Automower® Connect.

Distribuïdor Oficial Automower®

DISSENY PREMIUM
Els models X-line de Husqvarna pertanyen a la nostra gamma
amb més prestacions, dissenyada per a aquells qui desitgen un
robot tallagespa de primera classe. Aquests robots tallagespa
disposen del paquet d’equipament X-line, que inclou el mòdul
Automower® Connect amb seguiment antirobatori per GPS,
navegació assistida per GPS, fars LED, para-xocs davanter de
goma i disseny de xassís X-line.

HUSQVARNA AUTOMOWER®

www.husqvarna.es l Tel 981 680 101

LA TEVA GESPA SEMPRE PERFECTA
ELS 365 DIES DE L’ANY.

UN AUTOMOWER® PER A CADA JARDÍ.
OFERTA

OFERTA

OFERTA

799 €

1.099 €

AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 305

NOVETAT X-LINE
AUTOMOWER® 405X

Dissenyat per a jardins petits de fins a
600 m². La mida compacta augmenta la
capacitat de maniobra en àrees reduïdes.

Disseny compacte, robust i fàcil d’utilitzar,
Perfecte per a jardins complexos i petits de
fins a 600 m². Detecció automàtica de
passadissos i pendents pronunciades.
Inclinació màxima del 40%. Equipat amb
temporitzador de clima, sensor contra
gelades i Automower® Connect@Home.

Disseny compacte, robust i fàcil d’utilitzar,
Perfecte per a jardins complexos i petits de
fins a 600 m². Supera passadissos estrets i
pendents pronunciades. Inclinació màxima del
40%. Equipament X-line, que inclou de sèrie
Automower® Connect, fars LED, para-xocs de
goma i navegació assistida per GPS.

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1.449 €

1.799 €

1.499 €

2.399 €

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 315

NOVETAT X-LINE
AUTOMOWER® 415X

Tallagespes compacte per a jardins petits i
mitjans de fins a 1.000 m², amb obstacles i
irregularitats. Amb detecció automàtica de
passadissos que facilita el funcionament
en passos estrets. Equipat amb Automower
Connect@Home.

Per a jardins mitjans de fins a 1.500 m²
amb obstacles i pendents. Amb detecció
automàtica de passadissos que facilita
el funcionament en passos estrets.
Temporitzador climàtic per adaptar el tall
al període de creixement segons l’estació.
Equipat amb Automower Connect@Home.

Nou disseny, desenvolupat per a gespes mitjanes
i formes complexes, fins a 1.500 m². Amb
temporitzador de clima, detecció automàtica de
passadissos, navegació assistida per GPS i ajust
elèctric de l’alçada de tall. Equipament X-line, que
inclou de sèrie Automower® Connect, fars LED, ajust
elèctric de l’alçada de tall i para-xocs de goma.

OFERTA

MANTÉN EL CONTROL
AMB EL TEU TELÈFON INTEL·LIGENT

La tecnologia més avançada ens ajuda a oferir solucions
noves i intuïtives que et faciliten la vida. Entre les nostres
innovacions, trobaràs el control per veu mitjançant Alexa o
Google Home, apps de control remot o motors energètic.

L’aplicació Automower® Connect et permet tenir un control
absolut del teu tallagespa robotitzat Husqvarna. Comprova
l’estat del tallagespa, engega’l o atura’l, configura’n els
paràmetres o fes-ne el seguiment de la ubicació per GPS
directament des del mòbil.

DISPONIBLE A GOOGLE
PLAY I A L’APP STORE

CARCASSA DE PROTECCIÓ

2.999€
X-LINE

Desenvolupat per a gespes mitjanes i
formes complexes, fins a 1.600 m². Amb
temporitzador de clima, detecció automàtica
de passadissos i navegació assistida per GPS.
Equipament X-line, que inclou de sèrie
Automower® Connect, fars LED i para-xocs
de goma.

X-LINE
AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 430X

Un potent robot tallagespa ideal per a jardins
grans i complexos de fins a 2.200 m², amb
pendents, arbres i arbustos. Equipat amb funció
de detecció automàtica de passadissos, ajust
elèctric de l’alçada de tall i temporitzador
climàtic. Equipat amb Automower Connect@
Home.

Perfecte per a jardins de fins a 3.200 m²,
de traçat molt complex, amb obstacles i
pendents pronunciades. Detecció automàtica
de passadissos, navegació assistida per
GPS. Equipament X-line amb fars LED i
Automower® Connect que inclou seguiment
antirobatori per GPS.

COMUNICACIÓ MÒBIL
AUTOMOWER® CONNECT

COMUNICACIÓ BLUETOOTH
AUTOMOWER® CONNECT@HOME

– Equipament de sèrie als models X-line.

– Equipament de sèrie a tots els models
excepte el 105.
– Comunicació per Bluetooth amb un abast
de fins a 30 m.
– No necessita dades mòbils.

– Disponible opcionalment per als models
440, 420, 315, 310 i 305.
– Geolocalització amb seguiment
antirobatori per GPS.

3.799€
X-LINE
AUTOMOWER® 435X AWD
Robot amb tracció a les quatre rodes. Treballa
en gespes de fins a 3.500 m². Supera obstacles,
terrenys ardus i pendents de fins al 70%.
Detecció automàtica de passadissos i disseny
X-line amb navegació assistida per GPS, fars
LED i interacció amb la pantalla Automower®
Access. Equipat amb Automower® Connect amb
antirobatori per GPS.

X-LINE
AUTOMOWER® 440

AUTOMOWER® 450X

Potent robot ideal per a jardins grans de fins
a 4.000 m². Supera pendents pronunciades,
arbres i arbustos. Amb funció de detecció
automàtica de passadissos, ajust elèctric de
l’alçada de tall i sensor climàtic. Equipat amb
Automower Connect@Home.

Potent robot per a superfícies grans de fins
a 5.000 m², de traçat molt complex amb
obstacles i pendents pronunciades. Detecció
d’obstacles per ultrasons i navegació assistida
per GPS. Equipament X-line, que inclou
Automower® Connect amb seguiment
antirobatori per GPS, fars LED i para-xocs de
goma.

JOC PER A TERRENYS ARDUS

EQUIP DE NETEJA

FULLES ENDURANCE

TEMPORITZADOR DE CLIMA
La funció del temporitzador de clima
adapta el temps que dedica a tallar la
gespa, d’aquesta manera l’Automower®
de Husqvarna treballa més en períodes de
creixement fort de la gespa i menys en
clima sec i assolellat. S’ajusta al
creixement de la gespa en qualsevol
època de l’any

RODAS

SUPORT DE FIXACIÓ MURAL

DETECCIÓ AUTOMÀTICA DE
PASSADISSOS
Gràcies aquest sistema, Automower® pot
travessar passadissos molt estrets de
manera senzilla i sense problemes d’una
forma totalment automàtica.
CARCASSES INTERCANVIABLES

105

305

405X

310

315

415X

315X

420

430X

435X AWD

440

450X

600 m²

600 m²

600 m²

1.000 m²

1.500 m²

1.500 m²

1.600 m²

2.200 m²

3.200 m²

3.500 m²

4.000 m²

5.000 m²

20-50 mm

20-50 mm

20-50 mm

20-60 mm

20-60 mm

20-50 mm

20-60 mm

20-60 mm

20-60 mm

30-70 mm

20-60 mm

20-60 mm

25%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

45%

45%

70%

45%

45%

Descobreix també la
GAMMA PROFESSIONAL

—
FUNCIONS

OFERTA

DADES
TÉCNICOS

GAMMA

Ofertes vàlida fins al 30/07/2021.

INNOVACIONS QUE MILLOREN
LA TEVA EXPERIÈNCIA I EL TEU JARDÍ

OFERTA

2.299€
AUTOMOWER® 315X

PERSONALITZA EL TEU AUTOMOWER®
Automower® treballa sense descans els 365 dies de l’any i, per això,
es mereix una mica d’atenció i cura. A Husqvarna t’oferim tot el que
necessites per al seu manteniment: fulles, carcasses, suports de paret i
vinils de disseny per personalitzar el teu Automower®! Ara podràs vestir
el teu robot com vulguis.
Consulta tota la nostra oferta en línia www.husqvarna.es

P.V.P. amb IVA

—

—

—

1.350,96 €

1.558,96 €

1.974,96 €

1.766,96 €

2.078,96 €

2.598,96 €

2.494,96 €

2.598,96 €

3.326,96 €

5.198,96 €

3.430,96 €

4.574,96 €

Per a espais públics o privats,
clubs esportius, empreses, àrees
grans senzilles o complexes.

