
Prodejní ceny výrobků včetně DPH, obsažené v tomto prospektu, jsou pouze doporučené a byly aktuální při zadání prospektu do tisku. Tyto hodnoty se 
mohou v průběhu doby měnit. Veškeré zmíněné ceny se mohou měnit také v souvislosti s fl uktuací měny. Odpovědnost vydavatele prospektu za tiskové 

chyby je vyloučena. Skupina Husqvarna neustále provádí vývoj svých výrobků, a proto si vyhrazujeme právo měnit design, specifi kaci a vybavení 
výrobků bez předchozího upozornění. Všechny výrobky s pohyblivými částmi mohou být v případě nesprávného zacházení nebezpečné.

Proto vždy pečlivě čtěte návod k obsluze a zeptejte se autorizovaného dealera Husqvarna.
Husqvarna Česko, s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, infolinka: 800 110 220, www.husqvarna.cz.

Více informací o autorizovaných dealerech

robotických sekaček Husqvarna Automower®

naleznete na www.husqvarna.cz, infolinka: 800 110 220.

VÁŠ AUTORIZOVANÝ DEALER HUSQVARNA 

VÁM PORADÍ A POMŮŽE S INSTALACÍ!
Díky konzultaci s vaším autorizovaným dealerem Husqvarna máte jistotu, 

že získáte optimální model sekačky Husqvarna Automower® pro vás a vaši 

zahradu. Pro zajištění maximálního pohodlí a bezproblémového chodu 

doporučujeme, abyste na svém prodejci nechali také instalaci na vaší 

zahradě.

JAK TO FUNGUJE
Automower® seká trávu často a po malých částech. Drobné odřezky zmizí v trávníku, kde 
působí jako hnojivo. Trávník pak vypadá krásně a zdravě.

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 2018

DŮLEŽITÉ FUNKCE
+ Seká zcela samostatně.
+  Seká trávu po malých částech, často a efektivně.
+  Pracuje se skvělými výsledky i v deštivém počasí.

ZPŮSOB SEKÁNÍ
+  Koncept spočívá v tom, že je tráva udržována 

ve stejné výšce a v perfektním stavu.

Husqvarna Automower®
+  Automaticky najde cestu zpět do nabíjecí stanice.
+  Nabíjí se přibližně 60 min.
+  Pokračuje v sekání den za dnem bez ohledu 

na počasí.

NAVIGACE
+  Ohraničující a naváděcí kabely se pokládají na nebo pod povrch trávníku, 

kde během několika týdnů zcela zmizí. 
+  Automower® zůstává uvnitř ohraničené plochy a pracuje. 
+  Nabíjecí stanice vysílá signál do naváděcího kabelu, který vede sekačku 

na místa, kde seká a také do nabíjecí stanice. 

SEKÁNÍ V NÁHODNÝCH VZORECH
+  Není třeba speciálního programování.
+  Poseká všechny části trávníku, i když je zahrada osázená 

stromy, jsou v ní záhony nebo zúžené průchody.
+  Trávník je posekán z různých směrů, což pomáhá 

vytvářet krásný kobercový povrch. 

DOBÍJENÍ
Když je čas na opětné nabítí baterie, Automower® 
najde dobíjecí stanici jedním ze tří způsobů:
1.  Zachytí a následuje signál z nabíjecí stanice.
2.  Následuje naváděcí kabel zpět do nabíjecí stanice.
3.  Sleduje hranici plochy, dokud nezachytí signál 

nabíjecí stanice.

PRACUJE KDYKOLIV
Husqvarna Automower® seká, 
i když nejste doma. Váš trávník 
je vždy dobře udržovaný 
a krásný.

ZVLÁDNE I SVAHY
Husqvarna Automower® zdolá 
i svahy se sklonem až 45 % 
(24°). Jako příslušenství je také 
k dispozici sada pro sekání 
svažitých terénů, která stabilitu 
na svahu ještě zvyšuje.

SEKÁ ROVNOMĚRNĚ
Funkce kompenzace svahu 
zaručuje dokonalé sekání trávy, 
a to i na svazích.

NEVADÍ MU DÉŠŤ
Všechny důležité části jsou 
chráněné krytem, Husqvarna 
Automower® odolá dešti, 
prachu i odřezkům trávy.

KOBERCOVÝ VZHLED 
TRÁVNÍKU
Husqvarna Automower® 
nezanechává na trávníku stopy, 
protože se pohybuje v nepravi-
delných vzorech.

NAJDE CESTU DOMŮ
Díky automatické detekci 
zúženého průchodu najde vždy 
cestu i přes velmi úzké pasáže.

OHRANIČUJÍCÍ KABEL

NAVÁDĚCÍ KABEL

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY SEKÁNÍ
Výkyvné ostré břity useknou každé stéblo trávy a malé odřezky trávy záro-
veň trávník hnojí. Sekáním robotickou sekačkou Husqvarna Automower® 
proto dosáhnete zdravý a krásně zelený trávník bez mechu.

SNADNÁ INSTALACE
Oblast sekání, stejně jako části zahrady, kterým by se měl Automower®
vyhnout, se snadno vymezí ohraničujícím kabelem. Více informací u vašeho 
autorizovaného dealera Husqvarna nebo na www.husqvarna.cz. 

VÍCE INFORMACÍ 

NA HUSQVARNA.CZ

UNIKÁTNÍ SYSTÉM SEČENÍ
+  Trávník sekají tři nože ostré jako břitva.
+  Všechny nože jsou připevněny k disku robustního 

žacího ústrojí a jsou snadno vyměnitelné.
+  Nože se mohou zasunout zpět pro minimalizaci 

škody v případě, že narazí na kámen, větev apod. 
+  Životnost břitů je zvýšena skutečností, že jsou 

oboustranné, a technologií, která žacím kotoučem 
otáčí v obou směrech.

+  Odstřižky trávy jsou jemné a drobné, snadno tedy 
zmizí v trávníku, kde působí jako hnojivo. 

SENZORY
PRO ZVEDNUTÍ A NÁKLON 
Jestliže se Automower® nadzvedne nebo se převrátí, se-
čení se automaticky přeruší. Rotující žací břity jsou navíc 
umístěny v dostatečné vzdálenosti od vnější hrany stroje. 
Když Automower® narazí na překážku, zastaví se a změní 
směr, aniž by došlo k jakémukoliv poškození.

NIKOHO NERUŠÍ
Hladina hluku Husqvarna 
Automower® je pouze 58 až 
61 dB, takže určitě nebude rušit 
vás, ani vaše sousedy.

POKROČILÁ NAVIGACE
Několik navigačních nástrojů, 
včetně GPS (u modelů 315X, 
430X, 450X a 550), zajišťuje 
rovnoměrně posekaný trávník 
i na členité zahradě.



AKUMULÁTOROVÉ STROJE 

HUSQVARNA

VÝKONNÉ, TICHÉ 

A SNADNO 

OVLADATELNÉ

JEDNOROČNÍ GARANCE PROTI ODCIZENÍ!

V případě, že vám bude váš nový Automower® odcizen, získáte od společnosti 
Husqvarna, po předložení požadovaných dokumentů, nový stroj. Více informací 
u autorizovaných dealerů Husqvarna.

jeden akumulátor

lze mezi stroji vyměňovat

  Univerzální akumulátor 

vhodný pro různé stroje.

  Tichý chod bez emisí. Můžete 

pracovat kdykoli a kdekoli.

  Vysoký výkon pro skvělý 

výsledek vaší práce.

  Snadné ovládání a údržba.

AKUMULÁTOROVÉ STROJE

8 ZPŮSOBŮ, JAK ZÍSKAT
NÁDHERNÝ TRÁVNÍK

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÁŠ AUTOMOWER®

VÍCE TICHÝCH POMOCNÍKŮ 

PRO VAŠI ZAHRADU
Akumulátorové stroje Husqvarna nabízí tichý chod bez emisí a snadné 
ovládání. To vše při zachování vysokého výkonu.

* Pokud pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
** Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000 /14 /ES.
*** Naměřená hladina hluku s namontovanými kartáči kol. Naměřená hladina hluku bez kartáčů kol: 59 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A).

SADA PRO SVAŽITÝ TERÉN
Sada obsahuje kola s hlubokým vzorkem a kartáčky 
na kola. Zlepšují trakci robotické sekačky zejména 
na hrbolatém a svažitém terénu.

VĚŠÁK NA STĚNU
Pro jednoduché skladování v průběhu zimy 
nebo když se sekačka nepoužívá.

SADA KARTÁČŮ NA KOLA
Čistí poháněná kola pro zachování dobré trakce. 

KRYT NA NABÍJECÍ STANICI
Chrání nabíjecí stanici a sekačku před 
přímým sluncem a deštěm.

LEHKÉ PŘENOSNÉ TAŠKY
Speciální tašky usnadňují přenos sekačky 
mezi jednotlivými plochami.

Technické údaje AUTOMOWER® 105 AUTOMOWER® 310 AUTOMOWER® 315 AUTOMOWER® 315X AUTOMOWER® 420 AUTOMOWER® 430X AUTOMOWER® 450X AUTOMOWER® 550

Doporučená pracovní plocha, +/– 20 %* 600 m² 1000 m² 1500 m² 1600 m² 2200 m² 3200 m² 5000 m² 5000 m²

Šířka / výška sekání 17 / 2–5 cm 22 / 2–6 cm 22 / 2–6 cm 22 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm

Typ baterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Kapacita baterie 18V / 2,1Ah 18V / 2,1Ah 18V / 2,1Ah 18V / 2,1Ah 18V / 3,2Ah 18V / 5,2Ah 18V / 10,4Ah 18V / 10,4Ah

Přibližný čas nabíjení 50 min 60 min 60 min 60 min 55 min 65 min 75 min 75 min

Přibližná doba sekání na jedno nabití 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 135 min 260 min 260 min

Spotřeba energie během sekání 20W +/– 20 % 25W +/– 20 % 25W +/– 20 % 25W +/– 20 % 30W +/– 20 % 30W +/– 20 % 35W +/– 20 % 35W +/– 20 %

Průměrná spotřeba energie při maximálním využití 4,5 kWh/měsíc 7 kWh/měsíc 9 kWh/měsíc 10 kWh/měsíc 17 kWh/měsíc 18 kWh/měsíc 23 kWh/měsíc 23 kWh/měsíc

Hladina hluku, dB(A) ** 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 61 dB(A)***

Hmotnost, kg 6,7 kg 9,0 kg 9,0 kg 10,0 kg 11,5 kg 13,2 kg 13,9 kg 13,9 kg

Minimální šířka průchodu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Maximální sklon sekané plochy až 25 % až 40 % až 40 % až 40 % až 45 % až 45 % až 45 % až 45 %

Maximální sklon svahu u ohraničujícího vodiče 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Velikost ovládacího displeje Střední Střední Velký Velký Velký Velký Velký –

Alarm / PIN kód / GPS navigace • / • / – • / • / – • / • / – • / • / • • / • / – • / • / • • / • / • • / • / •

Náhradní břity v balení 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks

Automower® Connect – příslušenství příslušenství • příslušenství • • •

Automower® Connect @Home – • • – • – – –

Doporučená prodejní cena 29.990 Kč 47.490 Kč 55.490 Kč 64 990 Kč 65.490 Kč 82.990 Kč 109.990 Kč 114 990 Kč

Každý si vybere ten správný model pro svůj typ zahrady. Od menších, rovných ploch k velkým komplexním 
pozemkům se svahy a úzkými průchody – pro každý druh zahrady – Husqvarna Automower®.
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ORIGINÁL
Prosíme zaslat!
Prosíme posla !

CERT IFIKÁT
Pro p ípad krádeže & Technické uvedení do provozu

Pre prípad krádeže & Technické uvedenie do prevádzkywww.husqvarna.cz, www.husqvarna.skTechnické uvedení do provozu (instalace) na míst  zahrnuje:

Návrh uložení a instalace ohrani ujícího vodi e
Návrh umíst ní a nastavení nabíjecí stanice
Naprogramování seka ky Automower® dle charakteru zahrady
Zaškolení obsluhy
Aktivace bezpe nostních prvk  seka ky Automower®

•
•
•
•
•

Technické uvedenie do prevádzky (inštalá-cia) na mieste zah a: 

Návrh uloženia a inštalácia ohrani ujúce-ho vodi a
Návrh umiestenia a nastavenie nabíjacej stanice
Naprogramovanie kosa ky Automower® pod a charakteru záhradyZaškolenie obsluhy

Aktivácia bezpe nostných prvkov kosa ky Automower®

•
•
•
•
•

Aby byla zachována platnost smluvní záruky na p ístroj 
a jeho funkce a záruky proti odcizení, musí instalaci 
provést autorizovaný prodejce seka ek Automower® (viz www.automower.cz).
Aby bola zachovaná platnos  zmluvnej záruky na prístroj a jeho funkcie a záruky proti odcudzeniu, musí 
inštaláciu vykona  autorizovaný predajca kosa iek Automower® (vi   www.automower.sk).

Instalaci zkontroloval a schválilInštaláciu skontroloval a schválil

V ........................................... Dne/D a..................

Podpis......................................................................

Technické uvedení do provozu na míst  (instalace) není zahrnuto v cen  výrobku a ú tuje se podle skute ných náklad !

Technické uvedenie do prevádzky na mieste (inštalácia) nie je zahrnuté v cene výrobku a ú tuje sa pod a skuto ných nákladov!1 rok záruky pro p ípad krádeže Spole nost Husqvarna esko, s.r.o., Vám poskytuje jednorázovou ro ní 

záruku na Automower® ode dne nákupu pro p ípad krádeže na území eské 

republiky. Vztahuje se pouze na krádež Automoweru za provozu na vašem 

pozemku. 

V p ípad  krádeže Vám bude po p edložení zprávy o krádeži od policie eské 

republiky Automower® nahrazen (po úhrad  manipula ního poplatku 1.000 K  

bez DPH). Neplatí to ovšem pro nabíjecí stanici, kabel, spot ební materiál atd.
Každý Automower® má své individuální výrobní íslo, které je vidi-

teln  umíst né na p ístroji a je také uloženo v elektronice p ístro-

je. Aby byla zachována platnost této záruky, musí být toto výrob-

ní íslo, spole n  se všemi níže uvedenými údaji, vypln no na tomto 

formulá i p i nákupu a odesláno na adresu: Husqvarna esko, s. r. o., Heslo: 

Automower, Türkova 2319 / 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov. 

1 rok záruky pre prípad krádeže Spolo nos  Husqvarna esko, s.r.o., Vám poskytuje jednorazovú ro nú záruku 

na Automower® odo d a nákupu pre prípad krádeže na území Slovenskej 

republiky. Vz ahuje sa iba na krádež Automowera v priebehu prevádzky na 

vašom pozemku. 
V prípade krádeže Vám bude po predložení správy o krádeži od polície Slovenskej 

republiky Automower® nahradený (po uhradení manipula ného poplatku 40 EUR 

bez DPH). Neplatí to však pre nabíjaciu stanicu, kábel, spotrebný materiál atd.
Každý Automower® má svoje individuálne výrobné íslo, ktoré je vidite ne 

umiestnené na prístroji a je tiež uložené v elektronike prístroja. Aby bola za-

chovaná platnos  tejto záruky, musí by  toto výrobné íslo, spolu so všetkými 

nižšie uvedenými údajmi, vyplnené na tomto formulári pri nákupe a odoslané 

na adresu: Husqvarna Slovensko, s. r. o., Heslo: Automower, Revolu ná 573, 

031 05 Liptovský Mikuláš. Kupující / Kupujúci:Jméno a p íjmení / 
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................  Tel.:..............................................................................

Ulice / Ulica: ................................................................................... íslo ulice: ..................................  E-mail:..............................................................................

PS  a m sto / PS  a mesto: ............................................................................................................................................................................................................

Automower® – výrobní íslo / výrobné íslo: .................................................  Objednací íslo / Objednávacie íslo: ..........................................................

Místo, datum a podpis:Miesto, dátum a podpis: .................................................................................................................................... 
Váš odborný prodejce (razítko) / Váš odborný predajca (pe iatka):

Zašlete na adresu / Pošlite na adresu: 
R: Husqvarna esko, s.r.o., Heslo: Automower, Türkova 2319 / 5b, 149 00 Praha 4 – Chodov

SR: Husqvarna Slovensko, s.r.o., Heslo: Automower, Revolu ná 573, 031 05 Liptovský Mikuláš

Nezapome te p iložit kopii faktury, která je nedílnou sou ástí tohoto certi  kátu. / Nezabudnite priloži  kópiu faktúry, ktorá je neoddelite nou sú as ou tohto certi  kátu.
Automower-certifikat_6.indd   1
Automower-certifikat_6.indd   1

1.3.2011   14:59:14
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VYMĚNITELNÉ BAREVNÉ KRYTY
Přizpůsobte vzhled své sekačky Automower®. 
Bílý a oranžový kryt k dispozici pro modely 310, 
315, 315X, 430X, 450X. Pro 550 šedivý kryt.

PŘEDNÍ SVĚTLA
Energeticky nenáročná přední světla jsou 
součástí modelů 315X, 430X a 450X.

BÍLÝ DESIGN
Svou robotickou sekačku Husqvarna 105 
a 420 můžete vybavit bílým krytem.

APLIKACE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Aplikace Automower® Connect (k dispozici na App Store a Google play) vám 
vždy poskytne dokonalou kontrolu nad vaší robotickou sekačkou Husqvarna 
Automower®, ať jste kdekoli. Po instalaci příslušenství autorizovaným dealerem 
do robotické sekačky budete moci pomocí vašeho smartphonu (chytrého telefonu) 
spustit, zastavit a zaparkovat sekačku, prohlížet a měnit nastavení sekačky, stejně 
tak jako přijímat upozornění o chybách a sledovat GPS polohu Automoweru.
Pro model 315X, 430X a 450X je aplikace součástí výbavy, modely 310 a 420 
vyžadují instalaci ve vaší sekačce, kterou provede autorizovaný dealer Husqvarna. 
Aplikace je k dispozici pro systémy iOS a Android.


