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Automatyczna kosiarka Husqvarna
Automower® 105.
Cena

3 599,00 zł

Cena poprzednia

3 990,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

967 62 23-10

Producent

Husqvarna

Opis produktu
Do kosiarek Automower ® dodawany jest certyfikat antykradzieżowy na 1 rok.
Kompaktowa 3-kołowa kosiarka automatyczna do efektywnego koszenia trawy na otwartych przestrzeniach. Przeznaczona do
mniejszych trawników o powierzchni do 600 m², a także może obsługiwać zbocza o nachyleniu do 25%. Jest łatwa w użyciu i
oferuje personalizację ustawień. Obudowa w kolorze białym dostępna jako opcja.
Niezawodność
Zautomatyzowane
koszenie to przede
wszystkim
niezawodność. Przez
20 lat Husqvarna
rozwijała koncepcję
takiej kosiarki aby
osiągnąć jak
najwyższy stopnień
niezawodności,
jakości i efektów
koszenia przy
minimalnym wysiłku.
Doskonały efekt
koszenia
Dzięki nieregularnemu
sposobowi koszenia
trawnik jest idealnie
przycięty i wygląda
jak dywan. Niewelkie,
ostre jak brzytwa
ostrza umożliwiają
kosiarce precyzyjne
cięcie, dzięki czemu
trawa jest bardziej
bujna i zielona niż
przy koszeniu
konwencjonalnymi
nożami.
Niski poziom hałasu
Dzięki wyjątkowemu
systemowi koszenia,
kosiarki te są bardzo
ciche i dyskretne,
ponadto pracują tylko
wtedy, gdy życzy
sobie tego ich
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właściciel.
Unikalny system
koszenia
Husqvarna
Automower® za
każdym razem tnie
tylko niewelkie źdźbła
trawy. Eliminuje to
potrzebę zgrabiania
pozostałości trawy z
trawnika. Mniejsze
ścinki oznaczają
lepsze nawożenie i
soczyście zielony
trawnik. Wyposażona
w ostre jak brzytwa
ostrza montowane na
solidnej obracającej
się tarcza. Zapewnia
to sprawne działanie i
bardzo niskie zużycie
energii.
Automatyczne
ładowanie
Kiedy kosiarka
Automower®
potrzebuje więcej
mocy, samodzielnie
odnajduje drogę do
stacji ładującej.
Blokada za pomocą
kodu PIN
Skuteczny system
wymagający kodu PIN
stanowi dodatkowe
zabezpieczenie
kosiarki Automower®.
Brak emisji spalin
Dzięki napędowi
elektrycznemu,
kosiarka Automower®
nie wytwarza
szkodliwych spalin.
Alarm
zabezpieczający przed
kradzieżą
Alarm
zabezpieczający przed
kradzieżą daje
kosiarce maksymalną
ochronę,
uruchamiąjąc się
zgodnie z
ustawieniani
użytkownika.
Panel ustawień

Panel kontrolny kosiarki umożliwia jej dostosowanie do wielu różnych typów ogrodów oraz wprowadzenie własnych
ustawień.
Zegar

To, czy Automower® ma pracować non-stop 7 dni w tygodniu, zależy wyłącznie od Ciebie.
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Niewielkie zużycie energii

Wydajne gospodarowanie energią oznacza niewielkie jej zużycie, umożliwiając kosiarce Automower® pracę za
niewielki ułamek kosztów użytkowania kosiarek konwencjonalnych.
Pogodoodporny

Kosiarka Automower® może pozostawać w ogrodzie przez całą dobę, gdyż została zaprojektowana tak, aby
funkcjonować prawidłowo bez względu na warunki pogodowe. Jej konstrukcja sprawdza się nawet w trudnym klimacie
Skandynawii.
Prosta regulacja wysokości koszenia

Wysokość koszenia można bez trudu ustawić, obracając duże pokrętło.
Czujniki unoszenia i wywrócenia

W razie uniesienia kosiarki Automower® bądź jej wywrócenia, noże zatrzymują się automatycznie. Ponadto noże
obracają się zdala od zewnętrznej krawędzi maszyny. Jeżeli Automower® napotka przeszkodę, zatrzyma się i zmieni
kierunek ruchu, nie powodując żadnych uszkodzeń.
Odnajdywanie stacji ładowania

Przewód doprowadzający ułatwia kosiarce odnajdywanie drogi do stacji ładującej, co skraca czas szukania stacji,
zwłaszcza na trawnikach o złożonym kształcie.

Dane techniczne
Maks. wydajność pracy
Maks. wydajność pracy w dzień
Maks. wydajność pracy w nocy
Maks. wydajność pracy w dni robocze
Wydajność na godzinę
System nawigacji
System ładowania
Maks. nachylenie obszaru roboczego
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu
ograniczającego

600 m² +/-20% / 0,15 Akr +/-20%
420 m² +/-20% / 0,1 Akr +/-20%
220 m² +/-20% / 0,05 Akr +/-20%
160 m² +/-20% / 0,04 Akr +/-20%
43 m² / 462,85 Stopy sześcienne
Nieregularny
Automatyczny
25 % / 14 °
15 %

Produkt
Obudowa1
Kolor
Klawiatura
Wyświetlacz
Zegar
Rodzaj uchwytu
Bieżniki kół
Możliwość aktualizacji oprogramowania

PP
Grafitowy
15 klawiszy
Wyświetlacz LCD z menu ustawień
Tak
Wbudowany
Średnie
Tak

Metody wyszukiwania stacji ładującej
Sygnał stacji
Podążanie wzdłuż przewodu ograniczającego
Podążanie wzdłuż przewodu doprowadzającego
System szukania

Nie
Nie
1
1 sposób

Moc i ładowanie
Typ akumulatora
Pojemność akumulatora
Napięcie akumulatora
Prąd ładowania
Standardowy czas ładowania
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu
Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu
Pobór mocy podczas koszenia

Li-ion
2,1 Ah
18 V
1,3 A
50 min
70 min
4,5 kWh na miesiąc przy 600 m² / 4,5 kWh na miesiąc przy
0,15 Akr
20 W

Silnik i system koszenia
Typ silnika napędowego

Bezszczotkowy silnik DC
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Rodzaj napędu noży
System koszenia
Wysokość koszenia, min.-maks.
Szerokość robocza

Bezszczotkowy silnik DC
3 obracające się ostrza
20 - 50 mm / 0,8 - 2 cal
17 cm / 6,7 cal

Dane na temat mocy akustycznej i hałasu
Poziom hałasu

zmierzona: 58 dB(A), gwarantowana: 61 dB(A)

Bezpieczeństwo i ochrona
Alarm
Kod PIN
Blokada instalacji
Blokada ustawień
Czujnik podnoszenia
Czujnik przechyłu

Średni
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Osprzęt instalacyjny
Przewód pętlowy
Klamry
Dodatkowe noże

0 m / 0 ft
0 szt.
9 szt.

Wymiary ogólne
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys
Ciężar

550x390x250 mm / 21,65x15,35x9,84 cal
6,7 kg / 14,77 funty
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