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Expertul vostru în gazon 

Cercetarea, inovarea și peluzele luxuriante și verzi, au transformat Husqvarna 
într-un lider mondial în tunderea robotizată a gazonului. Suntem mândri că 
peste două milioane de proprietari de locuințe din întreaga lume au încredere în 
noi pentru a-și păstra gazonul în formă perfectă.

Proiectate pentru funcționalitate și durabilitate, mașinile Automower® lucrează 
silențios, eficient și independent pentru a vă oferi cel mai bun finisaj. Dețineți 
întotdeauna controlul, cu un gazon de care să fiți mândri și câștigați timp pentru 
a vă bucura de viață și de propria grădină.

Automower® utilizează cele mai recente tehnologii, cum ar fi navigația asistată 
de GPS și senzorii încorporați, pentru a vă asigura că peluza voastră rămâne 
sănătoasă și bine întreținută. Cu Automower® Connect, mașina de tuns gazon 
este, de asemenea, pregătită pentru conectare la smartphone, control vocal și 
integrare în case inteligente.

Datorită gamei noastre extinse de produse, există cel puțin un model Husqvarna 
Automower® care se potrivește cu grădina dvs. Adăugați accesorii și
personalizați mașina de tuns gazon pentru a se potrivi perfect nevoilor voastre.
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Lucrează în condiții de ploaie
Automower® vă oferă rezultate excelente 
de tăiere pe timp de ploaie. Piesele sale 

vitale sunt protejate în siguranță de ploaie, 
precum și de praf și de resturi de iarbă.

Gestionează spațiile înguste
Automower® detectează 

trecerile înguste și își croiește drum 
chiar și prin cele mai înguste spații.

Acoperă toate zonele
Cablul de ghidare vă ajută să vă asigurați 

că Automower® ajunge în zonele de lucru la 
distanță. De asemenea, vă ajută să găsiți cel 
mai scurt drum până la stația de încărcare, 

economisind energie și evitând urmele vizibile.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 20224



Se reîncarcă automat
Automower® găsește automat

drumul înapoi către stația de încărcare. 
Se reîncarcă timp de aproximativ 60 de 
minute, apoi reia tunderea gazonului – 

totul fără niciun efort din partea dvs.

Nu face zgomot
Veți fi surprins de cât de repede veți uita 

de mașina robotizată de tuns gazon. 
Cu greu o veți observa în timp ce se 

deplasează prin grădina dvs. făcându-și 
treaba rapid, silențios și eficient.

Gestionează pante abrupte
Datorită designului optimizat și 
comportamentului inteligent, 

Automower® 435X AWD poate face față pante-
lor de până la 70% sau 35°, iar celelalte modele 

ale noastre gestionează cu ușurință înclinații 
de până la 45%, cu excepția modelului 105.

Cu Husqvarna Automower® veți debloca ore întregi 

de timp liber în fiecare an. În loc să tundeți gazonul, 

puteți petrece mai mult timp cu familia și cu prietenii și 

vă puteți angaja în activități și proiecte care sunt mai 

plăcute. Și în tot acest timp, puteți sta liniștiți știind că 

gazonul vostru este întotdeauna întreținut în forma 

perfectă de către mașina dvs. automată de tuns 

gazon. În liniște și fără efort, pe timp ploios sau însorit.

Fiecare grădină este unică – inclusiv a dvs. Acestea 

fiind spuse, numeroasele modele diferite din gama 

largă Automower® acoperă totul, de la grădini urbane 

mai mici până la zone complexe de până la 5.000 m². 

Asigurarea acoperirii complete a gazoanelor com-

plexe cu zone îndepărtate și spații înguste reprezintă 

o caracteristică distinctivă a mașinii robotizate de tuns 

gazon Automower®. Pantele dure și terenul denivelat 

sunt accesate grație roților mari, centrului de greutate 

și echilibrului optimizat. Dacă aveți o grădină cu 

provocări extreme, modelul nostru cu tracțiune 

integrală poate aborda pantele mari de până la 70%.

Mașini robotizate 
de tuns gazon 
pentru fiecare 
grădină
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O alegere mai inteligentă  
ca niciodată

Navigare asistată de GPS
Un sistem GPS integrat creează o hartă a 
grădinii, care include locația de instalare 

a gardului și a cablurilor de ghidare. 
Va reține apoi ce părți ale grădinii a 

acoperit și reglează în consecință modelul 
de tundere. Acest lucru va asigura 
o acoperire optimizată a gazonului 

și un rezultat excelent de tăiere.

Temporizator meteo
Adaptează timpul dedicat tunderii, astfel 

încât Automower® lucrează mai mult în 
perioadele cu creștere intensă a ierbii și 
mai puțin în perioadele însorite, uscate.

Automower® Connect
Cu Automower® Connect, mașina robotizată de 

tuns gazon este pregătită să devină parte a 
casei dvs. inteligente. O puteți controla vocal 
cu Amazon Alexa sau Google Home și o puteți 

utiliza în aplicațiile IFTTT. Poate vă doriți să 
parcheze când se întorc copiii de la școală sau 
să se sincronizeze perfect cu starea meteo?

Tăiere în spirală
Atunci când intră într-o zonă cu iarbă mai 
înaltă decât înălțimea medie, Automower® 

va lucra într-un model de spirală sistematic 
concentrat pentru a elimina diferențele.

Detectarea obiectelor la distanță
Automower® 450X și 435X AWD utilizeaz teh-
nologia cu ultrasunete pentru a detecta obiec-
tele de pe traiectoria de lucru. Mașina de tuns 

gazon încetinește pentru reducerea impactului 
cu obiectul, virează și își continuă treaba.

Gestionare automată a pasajelor
Toate modelele Automower® pot gesti-

ona pasaje de minim 60 cm. Gestionarea 
automată a pasajelor ușurează instalarea 

și minimizează urmele de trecere.

Suntem mândri să vă ajutăm să vă îmbunătățiți grădina în cel mai 

eficient mod posibil, oferind o experiență de utilizare lipsită de 

griji. Automower® profită de cea mai recentă tehnologie, oferind în 

același timp fiabilitatea remarcabilă a ingineriei suedeze.

Soluțiile noastre de ultimă generație pentru îngrijirea gazonului 

sunt concepute pentru a se potrivi oricăror tipuri sau

dimensiuni de gazon: mici, mari, complexe – fără dificultăți și cu 

supraveghere minimă necesară. Veți obține un gazon de care veți 

fi mândri și, totodată, mai mult timp pentru a vă bucura de viață și 

de propria grădină.
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Proiectați-vă gazonul, zonă cu zonă
Creați un gazon cu care să vă mândriți utilizând noua tehnologie
Husqvarna AIM (Automower® Intelligence Mapping). 
Tehnologia AIM îmbunătățește precizia mașinii robotizate de tuns gazon 
prin utilizarea GPS-ului și a senzorilor din dotarea mașinii pentru a vă 
cartografia peluza. Această vizualizare generată a hărții este apoi
accesată în aplicația Automower® Connect, permițând următoarele
beneficii și caracteristici îmbunătățite::

• Automower® Zone Control: creați atât zone de lucru, cât și zone de 
evitat pe hartă, oferindu-vă mai mult control.

• Zone de lucru: definiți diferite zone ale gazonului și setați programe și 
înălțimi de tăiere diferite pentru fiecare zonă.

• Zone de evitat: delimitați zone fără acces pentru mașina de tuns 
gazon, fără a schimba instalarea.

• Precizie ridicată: monitorizați poziția robotului în timp real.

• Vizualizare hartă îmbunătățită: afișează locația cablurilor de ghidare 
și de delimitare.

Disponibilă la modelele 405X, 415X și 435X AWD începând cu primăvara anului 2022. 

Doar adăugați apă
Acum puteți avea o relație și mai inteligentă cu grădina dvs. 

conectând Automower® la sistemul inteligent de irigare GARDENA® 

de înaltă performanță. Automower® vă menține gazonul perfect 

tuns și sănătos, iar sistemul inteligent Gardena® - care detectează 

umiditatea solului, temperatura exterioară și intensitatea luminii și 

apoi programează irigarea corespunzător - vă asigură un gazon 

verde și proaspăt. Sistemul de irigare Gardena® este compatibil cu 

toate mașinile echipate cu Automower® Connect.

Controlați mașina de tuns gazon prin 
aplicație
Datorită monitorizării GPS și conectivității complete, puteți urmări 

și actualiza setările mașinii automate de oriunde v-ați afla. 

Automower® Connect este prezent pe toate modelele X-Line. Pen-

tru modelele echipate cu Connect@Home (conexiune Bluetooth®), 

kitul Automower® Connect este disponibil ca accesoriu.

*  Necesită o conexiune celulară de la un operator de telecomunicații local. Este 
inclus un plan de date pentru durata de viață a produsului (10 ani). Vă rugăm 
să rețineți că putem garanta doar funcționalitatea produsului în sine, nu și 
durata de funcționare sau acoperirea conexiunii de date de la o terță parte.

10 ANI DE
CONECTIVITATE  
GRATUITĂ INCLUSĂ * 

NOU
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Este ușor de configurat
Zona de lucru și zonele pe care doriți să le evite mașina robotizată 

de tuns gazon Automower® sunt definite printr-un cablu delimitator, 

care este ușor de amplasat în jurul zonei de tăiere dorite. Accesați 

www.husqvarna.com/ro pentru a afla mai multe.

Navigare
• Cablurile de delimitare și de ghidare sunt fixate pe gazon sau 

îngropate chiar sub suprafață. Un cablu fixat la suprafață este 
acoperit de iarbă în câteva săptămâni.

• Mașina de tuns gazon rămâne în interiorul perimetrului descris de 
cablul delimitator ca zonă de lucru.

• Stația de încărcare transmite un semnal către cablul care ghidează 
mașina de tuns gazon către zonele ce trebuie tunse și, de aseme-
nea, o ghidează către stația de încărcare.

Cum  
funcționează?

Cablu de 
ghidare

Cablu delimitator

Tipar de tundere aleatorie
• Nu necesită programare specifică.

• Acoperă toate zonele, chiar dacă peluza este 
complexă și/sau conține copaci, straturi de flori, 
pasaje etc.

• Permite tăierea gazonului din direcții diferite, creând 
o suprafață uniformă ca o mochetă.
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Senzori de coliziune și de ridicare
Pentru siguranță, când mașina de tuns gazon se lovește de un 

obiect, aceasta va intra în marșarier, se va întoarce și va alege o 

altă direcție de deplasare. Dacă este ridicată de pe sol, cuțitele 

și mașina de tuns gazon se vor opri imediat.

Rezultate impresionante
Automower® utilizează cuțite foarte ascuțite pentru tunderea 

ierbii, rezultând o peluză verde, care nu poate fi obținută cu 

lame convenționale. Resturile vegetale devin fertilizator natural 

ajutând la menținerea gazonului, fără mușchi.

Tehnică eficientă de tundere
• Iarba este tunsă cu ajutorul a trei cuțite fine.

• Cele trei cuțite mobile sunt montate pe un disc și pot fi 
înlocuite cu ușurință.

• Cuțitele pivotante se pot roti în sens invers pe disc pentru a 
evita deteriorarea în cazul unui impact cu obiecte dure – 
pietre, crengi, etc.

• Resturile de iarbă rezultate prin tundere frecventă sunt atât 
de fine și mărunte, încât nu trebuie să fie colectate.

Ciclul de tundere
• Conceptul este de a menține permanent iarba scurtă.

• Automower® găsește automat stația de încărcare.

• Se încarcă pentru aproximativ 60 de minute.

• Reia tunderea, zi de zi, indiferent de vreme (cu excepția zăpezii).

Mai multe 
despre  
Husqvarna  
Automower®

husqvarna.com

Cum să calculați  
înclinația peluzei
Așezați o nivelă cu bulă de aer pe sol și țineți-o orizontal. 

Măsurați distanța dintre nivelă și sol la capătul liber al acesteia. 

Apoi împărțiți această distanță la lungimea nivelei. Rezultatul 

obținut reprezintă înclinația în %. Exemplu: Dacă distanța este 

de 10 cm și lungimea nivelei cu bulă de aer este de 50 cm, 

înclinația este de  20%.

Reîncărcare
Când este timpul pentru reîncărcare, mașina robotizată de 

tuns gazon găsește stația de încărcare utilizând una dintre 

cele trei metode:

• Prin recepționarea unui semnal de la antena stației de 
încărcare.

• Prin urmarea cablului de ghidare până la stația de 
încărcare.

• Prin urmarea cablului delimitator până ajunge în raza de 
acoperire a semnalului de la stația de încărcare.

x / y =  
înclinare în %
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REȚEA  
MOBILĂAutomower® X-Line

Automower® X-Line este gama noastră echipată cu toate caracteristicile 
disponibile, concepută special pentru aceia care își doresc o mașină 
robotizată de tuns gazon de ultimă generație. Aceste mașini automate 
de tuns gazon sunt dotate cu pachetul de caracteristici X-Line, inclusiv 
Automower® Connect cu urmărire GPS în caz de furt, navigare asistată 
de GPS, faruri LED, amortizor frontal și caroserie cu design X-Line.

Automower® 450X
Cel mai avansat și mai echipat model 2WD (cu tracțiune dublă) de pe piață. Pentru grădini mari de până 
la 5.000 m² cu provocări dificile. Acesta gestionează zone de gazon solicitante, complexe și separate, 
cu mai multe pasaje și pante abrupte.

 5.000 m²  45 %         967 85 30-11 18.500 lei      17.500 lei TVA inclus

Automower® 430X
Modelul premium și alegerea perfectă pentru toate grădinile, inclusiv cele extrem de complexe de până 
la 3.200 m². Gestionează cu ușurință pasaje înguste, pante abrupte, tufișuri și copaci.

 3.200 m²  45 %         967 85 28-11 14.500 lei      13.500 lei TVA inclus

Automower® 415X
Combinând performanța premium și ușurința în utilizare, acest model este alegerea perfectă pentru 
fiecare grădină de dimensiuni medii. Tunde peluze complexe de până la 1.500 m², accesând atât pasaje 
înguste, cât și pante de până la 40%, cu un rezultat perfect. Este ușor de curățat. Asistat de tehnologia 
AIM, care oferă caracteristici și beneficii îmbunătățite.

 1.500 m²  40 %         970 47 17-11 10.500 lei      9.500 lei TVA inclus

Automower® 405X
Model de înaltă performanță, ușor de utilizat, potrivit pentru gazoane cu dimensiuni mai mici. Tunde 
peluze complexe de până la 600 m², gestionând atât pasaje înguste, cât și pante de până la 40%, cu un 
rezultat perfect. Ușor de curățat. Asistat de tehnologia AIM, care oferă caracteristici și beneficii îmbu-
nătățite.

 600 m²  40 %         970 45 62-11 8.500 lei      8.000 lei TVA inclus

Automower® connect
Toate modelele Automower® X-Line sunt 

dotate cu Automower® Connect, care face 
posibilă oricând integrarea lor în case 
inteligente, monitorizarea prin GPS și 

controlul prin aplicații de oriunde din lume.

Automower® 435X AWD
Prima mașină robotizată de tuns gazon Husqvarna Automower® cu tracțiune integrală (AWD) din lume 
face posibilă gestionarea cu ușurință a celor mai pretențioase peluze de până la 3.500 m². Abordând 
pante cu înclinație de până la 70% (35˚), asigură rezultate excepționale chiar și în zone dificile cu dea-
luri. Asistată de tehnologia AIM, care oferă caracteristici și avantaje îmbunătățite.

 3.500 m²  70 %         967 85 33-11   22.500 lei      21.000 lei TVA inclus

Suprafața maximă de lucru a mașinii de tuns gazon

Panta maximă pe care o gestionează 

NOU

NOU
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Automower®
Seria noastră Automower® are o capacitate mare de tăiere, niveluri 

scăzute de zgomot și caracteristici avansate. În gama extinsă oferim 

modele care pot gestiona orice tip de peluze, de la peluze mici la mari, 

complexe sau simple – și oferă un rezultat excelent. Acestea pot fi 

programate simplu utilizând afișajul intuitiv, ușor de folosit.

Automower® Connect@Home
Connect@Home (Bluetooth®) este inclus 
la toate modelele non-X, cu excepția 105. 

Puteți controla mașina de tuns gazon 
prin telefon smart pe o rază de 30 de 
metri. Conectivitatea completă este 

disponibilă cu kitul Automower® Connect.
Suprafața maximă de lucru a mașinii de tuns gazon

Panta maximă pe care o gestionează

Automower® 305
Alegerea perfectă pentru gazoane mai mici cu zone complexe. Dispune de un design compact cu 4 roți 
și poate gestiona pante cu o înclinație de 40 % și pasaje înguste.

 600 m²  40 %         967 97 40-11 6.000 lei      5.500 lei TVA inclus

Automower® 105
Mașină compactă de tuns gazon cu 3 roți pentru tunderea eficientă a peluzelor mici, plane și deschise. 
Este ușor de utilizat și oferă setări personale. Fără conectivitate prin Bluetooth®.

 600 m²  25 %         967 64 54-11 5.000 lei      4.500 lei TVA inclus

Automower® 420
Mașină de tuns gazon bine echipată și de mari dimensiuni pentru o tundere eficientă a suprafețelor 
dificile cu gazon. Potrivită pentru suprafețe mai mari și pentru abordarea pantelor abrupte.

 2.200 m²  45 %         967 67 31-11 11.500 lei      10.500 lei TVA inclus

Automower® 315 Mark II
Mașină fiabilă de tuns gazon pentru grădini de dimensiuni medii, cu diverse obstacole. Dispune de un 
design compact cu 4 roți și poate gestiona pante cu o înclinație de 40 % și pasaje înguste.

 1.500 m²  40 %         970 52 68-11 8.500 lei      7.500 lei TVA inclus

Automower® 310 Mark II
Mașină de tuns gazon robustă pentru suprafețe mici și mijlocii, complexe - cu obstacole. Dispune de un 
design compact cu 4 roți și poate gestiona pante cu o înclinație de 40 % și pasaje înguste.

 1.000 m²  40 %         970 52 67-11 7.500 lei      7.000 lei TVA inclus

NOU

NOU

Campania de donații “Automower® în ajutor”
Ajutăm copiii și familiile vulnerabile. La fiecare utilaj Husqvarna Automower® cumpărat, 

donăm 50 lei către Organizația SOS Satele Copiilor România. 

Prețurile includ TVA și sunt cele recomandate spre comercializare. Husqvarna își rezervă dreptul de a face modificări în structura de prețuri în funcție de 
evoluția cursului valutar leu/euro stabilit de B.N.R. Promoția se desfășoară în limita stocului disponibil.



 * Nivelul sonor  perceput determinat în conformitate cu ISO 11094. Nivelul de putere acustică medie percepută include variaţia în producție, precum şi variaţia de la codul de testare cu 1-2 dB(A)

� Standard � Opțional

SERIA AUTOMOWER® SERIA AUTOMOWER® X-LINE

MODEL 105 305 310 Mark II 315 Mark II 420 405X 415X 430X 450X 435X AWD

GA
ZO

N
 S

U
PE

RI
OR

Capacitate suprafață 600m² 600m² 1.000m² 1.500m² 2.200m² 600m² 1.500m² 3.200m² 5.000m² 3.500m²

Performanță în pante 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Metode de căutare 1 3 3 3 4 3 3 4 5 4

Cablu de ghidare 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2

Puncte de pornire la distanță ×2 ×3 ×3 ×3 ×5 ×3 ×3 ×5 ×5 ×5

Reglare electrică a înălțimii de tăiere � � � � � �

Protecție la îngheț � � � � �

IN
TE

LI
GE

N
TĂ

Tehnologie AIM (Automower® Intelligence Mapping) � � �

Gestionare automată a pasajelor � � � � � � � � �

Automower® Access �

Automower® Connect  
cu urmărire prin GPS în caz de furt � � � � � � � � �

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

F O T A (Firmware Over The Air) � � �

Navigare asistată de GPS � � � � �

Sincronizare cu sistemul inteligent de irigare 
Gardena® � � � � � � � � �

Profiluri (memorie setări) � � � � � � � �

Controlul pantei � � � � � � � � �

Integrare în case inteligente � � � � � � � � �

Tăiere în spirală � � � � � � � �

Tăiere în puncte � � � � � � � �

Tundere sistematică a pasajelor � � � � �

Temporizator meteo � � � � � � � � �

SI
GU

RĂ

Controlul echilibrării discului cu cuțite � � � � � � � � �

Faruri LED � � � � �

Detectarea obiectelor la distanță � �

Bară de protecție din cauciuc � � � � �

Cuțite pivotante � � � � � � � � � �

Protecție antifurt � � � � � � � � �

FI
A

BI
LĂ

Tastatură/afișaj iluminat(ă) � � �

Curățare ușoară � � � � �

Afișaj mare � � � � � � � � �

EC
O

Mod Eco � � � � � � � � �

Apărătoare � � � � � � � � � �

Funcționare ultra-silențioasă � � � �

SERIA AUTOMOWER® SERIA AUTOMOWER® X-LINE

MODEL 105 305 310 Mark II 315 Mark II 420 405X 415X 430X 450X 435X AWD

SP
EC

IF
IC

A
ȚI

I T
EH

N
IC

E

Timp standard de încărcare 50 min 60 min 60 min 60 min 55 min 60 min 60 min 65 min 75 min 30 min

Durată standard de tundere la o încărcare 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 70 min 70 min 135 min 260 min 100 min

Nivel de zgomot (perceput), dB(A)* 65 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A)

Pasaj minim 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm

Panta maximă în perimetrul de lucru 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Panta maximă a cablului delimitator 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %

AlarmĂ / cod PIN / urmărire prin GPS � / � / - � / � / - � / � / - � / � / – � / � / - � / � / � � / � / � � / � / � � / � / � � / � / �

Lățime / înălțime de tăiere 17 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 24 / 2–6 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 3–7 cm

Tipul acumulatorului Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Consum mediu de energie  
la utilizare maximă

5 kWh 
/lună

5 kWh 
/lună

8 kWh 
/lună

10 kWh 
/lună

19 kWh 
/lună

10 kWh 
/lună

10 kWh 
/lună

20 kWh 
/lună

24 kWh 
/lună

24 kWh 
/lună

Greutate, kg 6,7 kg 9,4 kg 9,4 kg 9,4 kg 11,5 kg 9,5 kg 9,5 kg 13,2 kg 13,9 kg 17,3 kg

Cuțite suplimentare incluse 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc

Prezentare generală a gamei Automower®
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Tracțiune integrală

Performanța impresionantă în pantă 
a mașinii noastre de tuns gazon cu 
tracțiune integrală înseamnă că scăpați 
de problema pantelor abrupte care fac 
aproape imposibilă tunderea gazonului 
cu utilaje convenționale.

Tundere în două sensuri 

Cuțitele foarte subțiri au două laturi 
ascuțite iar motorul lor de acționare 
le rotește în ambele direcții pentru a 
maximiza durata de viață a cuțitelor.

Protecție la îngheț

Împiedică mașina de tuns gazon să 
lucreze și să se deterioreze pe un 
gazon înghețat.

Metode de căutare

Mai multe metode posibile pentru ca 
mașina de tuns gazon să găsească cea 
mai rapidă și eficientă cale de întoar-
cere la stația de încărcare:

• Semnal de la antena din stația 
de încărcare (rază de acțiune 
de  0–7 metri)

• Urmează cablul de ghidare  
(1–3 buc., în funcție de model)

• Urmează cablul delimitator

Cablu de ghidare

Cablul de ghidare oferă o cale de 
întoarcere directă și sigură. Anumite 
modele pot utiliza, de asemenea, cablul 
delimitator pentru a găsi drumul înapoi 
spre stația de încărcare.

Puncte de pornire la distanță

Vă permit să porniți mașina robotizată 
de tuns gazon departe de stația de 
încărcare. Utile atunci când există 
pasaje înguste care separă zonele de 
gazon pentru a asigura un rezultat 
uniform al tăierii.

Performanța în pante

Automower® poate aborda pante de 
până la 70% (35°) (consultați perfor-
manța specifică în pante a modelului de 
la pagina 12). Kitul opțional pentru teren 
îmbunătățește performanța în anumite 
condiții. Caracteristicile încorporate de 
compensare a pantei asigură un gazon 
perfect tăiat, chiar și pe pante sau pe 
alte suprafețe solicitante.

Reglare electrică centralizată a 
înălțimii de tăiere

Reglați lungimea ierbii prin simpla 
apăsare a unui buton de pe tastatură, 
prin răsucirea butonului de selectare 
Automower® Access sau prin intermediul 
aplicației Automower® Connect.

Sub carcasa  
se regăsesc 25 de ani  
de inovație și tehnologie
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Tehnologia AIM

Crește precizia mașinii robotizate de 
tuns gazon prin utilizarea GPS-ului și a 
senzorilor integrați pentru a vă cartogra-
fia gazonul. Această vizualizare generată 
a hărții este apoi accesată în aplicația 
Automower® Connect, permițând beneficii 
și caracteristici îmbunătățite.

Gestionarea automată a pasajelor

Toate modelele Automower® pot trece 
prin pasaje înguste de minim 60 cm. Ges-
tionarea automată a pasajelor reprezintă 
o funcție care facilitează instalarea și 
minimizează urmele lăsate de mașină.

Automower® Access

435X AWD are o interfață cu utilizatorul 
modernă și simplificată, cu un afișaj de 
înaltă rezoluție pentru o interacțiune 
ușoară. Toate celelalte modele au o 
structură intuitivă a meniului grafic.

Automower® Connect  
cu urmărire prin GPS în caz de furt

Automower® Connect vă oferă control 
complet oriunde vă aflați, datorită urmă-
ririi prin GPS și conexiunii prin rețeaua de 
telefonie mobilă. Printre altele, permite 
pornirea și oprirea robotului și puteți 
urmări, de asemenea, dacă mașina 
robotizată de tuns gazon s-a oprit sau a 
fost mutată.

Automower® Connect@Home

Automower® Connect@Home facilitează 
gestionarea mașinii de pe un telefon 
smart. Utilizând conectivitatea bazată 
pe Bluetooth® pe o rază de 30 de metri, 
puteți controla, configura și primi notifi-
cări de la mașina voastră automată de 
tuns gazon. 

F O T A (Firmware Over The Air)

Software-ul pentru mașini de tuns gazon 
se actualizează automat prin intermediul 
Automower® Connect.

Navigare asistată de GPS

Un sistem GPS integrat creează o hartă a 
grădinii, care include locația de instalare 
a gardului și a cablurilor de ghidare. 
Mașina robotizată de tuns gazon va 
reține apoi ce părți ale grădinii a acoperit 
și va regla în consecință modelul de tun-
dere. Acest lucru va asigura o acoperire 
optimizată a gazonului și un rezultat 
excelent de tăiere.

Compatibilitate cu sistemul inteligent 
de irigare Gardena®

Prin intermediul Automower® Connect, 
puteți să integrați mașina robotizată 
de tuns gazon cu sistemul inteligent 
Gardena® și să programați alternativ 
tunderea și irigarea. 

Profiluri (memorie setări)

Memorii pentru grupuri de setări. Exce-
lent dacă folosiți mașina robotizată de 
tuns gazon în mai multe locații.

Controlul pantei

Comportament inteligent în pante 
abrupte pentru o tracțiune mai bună și 
mai puțină uzură a gazonului.

Integrare în casa inteligentă

Cu Automower® Connect, puteți să inte-
grați pe deplin mașina robotizată de tuns 
gazon în casa dvs. inteligentă. Control 
vocal cu Alexa și Google Home, utilizați-l 
în rutinele IFTTT și în multe altele.

Tăiere în spirală

Atunci când Automower® intră într-o 
zonă cu iarbă mai înaltă decât înălțimea 
medie, va lucra într-un model de spirală 
sistematic concentrat pentru a elimina 
diferențele.

Tăiere în puncte

Tăierea în spirală este excelentă dacă 
doriți ca Automower® să se concentreze 
pe o zonă mică.

Tundere sistematică a pasajelor

Pentru a oferi rezultate excelente de 
tăiere peste tot, mașina robotizată de 
tuns gazon poate fi setată pentru a 
comuta automat modelul de tundere de 
la modul aleatoriu la modul sistematic în 
pasaje înguste.

Înălțime țintă

Setați înălțimea țintă de tăiere și          
Automower® va reduce treptat înălțimea 
de tăiere a gazonului până la atingerea 
înălțimii țintă, ceea ce va îmbunătăți 
calitatea ierbii în timp.

Temporizator meteo

Adaptează timpul dedicat tunderii, astfel 
încât mașina robotizată de tuns gason 
lucrează mai frecvent în perioadele cu 
creștere intensă a ierbii și mai puțin în 
perioadele însorite, uscate.
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Controlul echilibrării discului portcuțit

Detectează automat dezechilibrul din 
sistemul de tăiere cauzat de cuțite lipsă, 
montate în dublură sau îndoite.

Faruri LED

Luminile eficiente cu LED vă ajută să 
vedeți mașina de tuns gazon când 
lucrează pe întuneric. Dacă apare 
o defecțiune, LED-urile vor lumina 
intermitent.

Detectarea obiectelor la distanță

Automower® încetinește imediat ce 
detectează un obiect în apropiere, redu-
când riscul de deteriorare prin coliziune.

Bară de protecție din cauciuc

Protejează caroseria în timpul coliziunilor.

Cuțite pivotante

Cuțitele ascuțite, pivotante, taie precis 
iarba fără să o sfâșie, ceea ce reduce 

zgomotul și consumul de energie. 
La contactul cu obiecte dure, cuțitele 
vor pivota înapoi în discul de tăiere în 
momentul impactului pentru a evita 
spargerea.

Protecție antifurt

Automower® este echipată cu o alarmă 
și nu poate fi utilizată fără codul PIN 
personal. Cu Automower® Connect puteți, 
de asemenea, să primiți alarme și să îi 
urmăriți poziția în caz de furt.

Ec
o

Mod Eco

Cu modul Eco activat, semnalul de buclă 
din cablurile de delimitare și cablul de 
ghidare se va opri automat atunci când 
mașina revine la stația de încărcare sau 
nu este permisă tunderea din cauza 
setărilor de temporizare.

Apărătoare

Reduce consumul de energie, protejează 
discul de tăiere și ajută la menținerea 
cuțitelor.

Unitate ultra-silențioasă

Designul inovator al motorului atenuează 
semnificativ zgomotul produs de sistemul 
de antrenare a roților.

Roți de cauciuc

Rezistență bună la uzură și zgomot redus 
la rularea pe suprafețe dure.

Tastatură/afișaj iluminat(ă)

Pentru o interacțiune mai ușoară cu 
mașina robotizată de tuns gazon pe timp 
de noapte.

Proiectată pentru o durată lungă de 
viață

Motoarele fără perii de înaltă calitate, 
rulmenții din oțel inoxidabil și garniturile 
din cauciuc asigură o funcționalitate de 
lungă durată.

Curățare ușoară

Recomandăm doar folosirea unei lavete 
umede sau utilizarea Kit-ului de curățare 
și întreținere pentru Automower®. 
Folosirea incorectă a apei poate defecta 
robotul de tuns gazon!

Afișaj mare

Pentru mai multă ușurință în utilizare.

NOTĂ: NU TOATE CARACTERISTICILE 
LISTATE SUNT DISPONIBILE LA TOATE 
MODELELE HUSQVARNA AUTOMOWER®. 
CONSULTAȚI PAGINA 12 PENTRU SPECIFI-
CAȚIILE TEHNICE ALE DIFERITELOR MODELE.
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Accesorii

Set de control al irigării Gardena®

Măsurați automat umiditatea solului, temperatura 
exterioară și intensitatea luminii și lăsați sistemul 
inteligent Gardena® să irige în mod corespun-
zător, păstrând permanent gazonul verde și 
proaspăt.

Cutie de protecție pentru conectori

Protejați-vă accesoriile de instalare 
Automower® în afara sezonului. Această 
cutie de protecție este concepută pentru a 
depozita și a păstra în siguranță conec-
torii, capetele cablurilor și șuruburile de 
ancorare împotriva umezelii, ploii, gheții și 
zăpezii.

599 80 17-01 81 lei TVA inclus

Utilizați numai cuțite originale  
Husqvarna. Testate și aprobate de Intertek, pentru 
nivelurile de siguranță, funcționare și zgomot în 
conformitate cu Directiva privind echipamentele 
tehnice.

Kit Automower® pentru teren 
accidentat

Asigură o tracțiune excelentă pe gazoane 
și pante dificile.

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 405X / 415X, 
597 70 54-01 535 lei TVA inclus

310 / 315 / 315X, 587 23 53-01 618 lei

420 / 430X / 440 / 450X, 581 88 97-02 627 lei

Kit Automower® Connect

Controlați și configurați mașina robotizată 
de tuns gazon de oriunde din lume cu 
aplicația Automower® Connect. Caracte-
ristici de protecție la furt cu urmărire prin 
GPS. Automower® Connect este o dotare 
standard la Husqvarna Automower® 315X, 
405X, 415X, 430X, 450X și 435X AWD. 
Disponibil ca accesoriu pentru Husqvarna 
Automower® 305, 310, 310 Mark II, 315, 
315 Mark II, 420 și 440.

Kit de conectare pentru modelele Automower® 305, 
310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 420 și 440          

2.793 lei TVA inclus

Numeroasele accesorii și piese de schimb disponibile 

pentru mașina robotizată de tuns gazon Automower® 

îmbogățesc experiența și vă asigură că veți obține 

întotdeauna rezultatele perfecte și performanțele 

ridicate pentru care a fost concepută.

Cuțite Endurance

Cuțitele Husqvarna Automower® Endurance 
asigură o durată de viață de două ori mai 
mare, comparativ cu cuțitele clasice, datorită 
noului design. Designul asigură muchii mai 
dure și mai ascuțite fără a compromite 
standardele de siguranță și oferă margini de 
tăiere pe toate cele 4 laturi.

6 buc, 595 08 44-01 111 lei TVA inclus

ACCESAȚI HUSQVARNA.COM  
PENTRU A VEDEA FILMUL 
NOSTRU DESPRE  
SIGURANȚA CUȚITELOR
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Kituri de instalare  
Automower®

Kit mare – pentru suprafete deschise de 
gazon de max 5.000 m² sau suprafete 
complexe de gazon de max 2.500 m². 
Kit mediu – pentru suprafețe de gazon 
deschise de max. 2.000 m² sau suprafețe 
de gazon complexe de max 1.000 m².            
Kit mic – pentru suprafețe de gazon 
deschise de max 800 m² sau suprafețe de 
gazon complexe de max 400 m².

Mare – include cablu × 400 m / cleme × 600 
buc / îmbinări × 5 buc / conectori × 5 buc

967 97 23-01 1.250 lei TVA inclus

 
Mediu – include cablu × 250 m /cleme × 400 
buc / îmbinări × 3 buc / conectori × 5 buc

967 97 22-01 900 lei TVA inclus

 
Mic – include cablu × 150 m /cleme × 300 
buc / îmbinări × 3 buc / conectori × 5 buc

967 97 21-01 550 lei TVA inclus

Kit de perii pentru roți  
Automower®

Păstrează curate roțile de antrenare 
pentru a asigura o tracțiune bună.

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 405X / 415X, 
597 70 46-01 265 lei TVA inclus

310 / 315 / 315X, 587 23 57-01 166 lei 

420 / 430X / 440 / 450X, 581 90 31-02 275 lei

Kit reparații pentru cablu delimitator

Un kit util pentru repararea cablului 
delimitator sau pentru efectuarea unor 
reglaje mai mici ale zonei de lucru.

597 53 95-01 117 lei TVA inclus

Garaj Automower®

Protejează stația de încărcare și mașina 
robotizată de tuns gazon de expunerea 
la soare și ploaie.

305 / 310 / 310 Mark II / 315 / 315 Mark II / 315X / 
405X / 415X, 587 23 61-01 1.173 lei

420 / 430X / 440 / 450X, 585 01 94-01 1.173 lei

435X 597 63 53-01 1.320 lei

Suport de perete  
Automower®

Depozitare ușoară pe perete pentru 
mașina robotizată de tuns gazon și pentru 
stația de încărcare atunci când nu sunt 
utilizate sau pe timp de iarnă.

305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 405X / 415X, 
597 70 36-01 400 lei

310 / 315 / 315X, 587 22 40-01 416 lei

420 / 430X / 440 / 450X, 585 01 97-02 416 lei

Cablu delimitator pentru regim greu 
de lucru

Cu un miez de cupru de 100 % și supra-
față izolată, acest cablu premium oferă 
fiabilitate pe termen lung pentru zone 
mari și complexe.

500 m, 522 91 41-02 1794 lei TVA inclus

Capac superior înlocuibil Automower®

Personalizați-vă mașina robotizată de tuns gazon 
schimbând culoarea capacului superior. Disponibil în 
culorile alb polar și portocaliu pentru 305, 310, 310 Mark II, 
315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X, 430X, 450X și 435X AWD.

Kit de curățare și întreținere  
Automower®

Echipament pentru curățare și întreținere 
a mașinii dvs. robotizate de tuns gazon în 
timpul sezonului de tundere.

590 85 51-01 254 lei TVA inclus

Cablu delimitator  
standard Automower®

Cablu original Husqvarna pentru defini-
rea zonei de lucru și ghidarea mașinii de 
tuns gazon. Potrivit pentru majoritatea 
instalărilor și ușor de instalat.

50 m, 597 23 78-02 158 lei TVA inclus

150 m, 597 23 78-01 401 lei TVA inclus

Gard temporar Automower®

Aceste arcade robuste din oțel oferă 
o soluție atunci când trebuie să          
împrejmuiți temporar o anumită zonă de 
gazon pentru a nu fi tunsă de mașina 
robotizată.

597 98 70-01 273 lei TVA inclus

Alb, 305 / 310 Mark II / 315 Mark II, 
597 70 31-01 291 lei

Alb, 310 / 315, 587 23 58-02 291 lei

Alb, 315X, 590 87 69-02 291 lei

Alb, 405X / 415X, 529 46 13-01 291 lei

Alb, 430X, 590 87 70-02 511 lei

Alb, 450X, 588 79 91-02 511 lei

Alb, 435X AWD, 596 30 00-02 640 lei

Portocaliu, 305 / 310 Mark II / 315 Mark II, 
597 70 31-02 291 lei

Portocaliu, 310 / 315, 587 23 58-03 291 lei

Portocaliu, 315X, 590 87 69-03 291 lei

Portocaliu, 405X / 415X, 529 46 13-02 291 lei

Portocaliu, 430X, 590 87 70-03 511 lei

Portocaliu, 450X, 588 79 91-03 511 lei

Portocaliu, 435X AWD, 596 30 00-03 640 lei
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Drepturi de autor © 2022 Husqvarna AB (publ). Toate drepturile rezervate. Husqvarna și alte mărci de produse și caracteristici sunt mărci 
comerciale ale Husqvarna Group și ale licențiatorilor săi. Marca-text Bluetooth® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth 
SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Husqvarna este autorizată.
Husqvarna Pădure & Grădină SRL • România, 013601, București, Sector 1, Șos. Odăii, nr. 33-37, Tel: +40213521801

www.husqvarna.com

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare

Husqvarna desfășoară o activitate continuă de dezvoltare a produselor și își rezervă dreptul de a schimba modelele, specificațiile, datele tehnice și nivelurile echipamentelor și utilajelor fără a mai fi nevoie de vreo notificare. 
În calitate de operator sunteți responsabil pentru utilizarea corectă a produselor noastre și, prin urmare, trebuie să citiți și să înțelegeți toate instrucțiunile și avertismentele din manualele de utilizare înainte de a utiliza 
produsele. Consultați distribuitorul dvs. cu privire la echipamentele și performanțele produselor noastre din țara dvs., deoarece acestea pot varia în funcție de țară. În ceea ce privește îmbrăcămintea de protecție și echi-
pamentul de siguranță, proiectarea și utilizarea îmbrăcămintei reflectorizante, verificați cu atenție cerințele legale din țara dvs. Se iau măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele tehnice sunt actualizate la momentul 
publicării. Nu putem accepta responsabilitatea pentru erorile de tipar.


