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Kosiarka automatyczna Husqvarna
Automower® Gold 315X.
Cena

11 999,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Producent

Husqvarna

Opis produktu
Automower® Gold 315X-limitowana seria na dwudziestopięcioleci produkcji kosiarek automatycznych
Husqvarna.

Montujemy kosiarki Automower u Klienta.

Husqvarna Automower® Gold 315X - model premium w serii X-line. Kosi on skomplikowane trawniki o powierzchni do
1600m2, poruszając się wąskimi przejściami i pochyłościami do 40% oraz pokonując trudny teren. Jako jeden z modeli naszej
wysokiej klasy serii X-line, wyposażony jest w moduł Automower® Connect z funkcją śledzenia za pomocą GPS w przypadku
kradzieży, nawigacją wspomaganą GPS i konstrukcją X-line z reflektorami LED, przednim zderzakiem i specjalnymi kolorowymi
kołpakami.Aplikacja Automower® Connect zapewnia Ci kontrolę: śledzenie, interakcje i bycie na bieżąco za dotknięciem
ekranu, gdziekolwiek jesteś.

Automower® Connect
Automower® Connect jest funkcją zapewniającą pełną kontrolę nad kosiarką za pośrednictwem smartfona. Można wysyłać
polecenia „start”, stop” i „park”, sprawdzać i zmieniać ustawienia, a także odbierać alarmy i w razie kradzieży śledzić
położenie kosiarki, z dowolnego miejsca. Standardowe wyposażenie modeli X-line oraz serii 500. Opcja w modelach 420, 315,
310.

Nawigacja wykorzystująca GPS
Wbudowany system GPS tworzy mapę ogrodu, uwzględniając rozłożenie przewodów ograniczających i doprowadzających.
Dzięki niej Husqvarna Automower® wie, które części ogrodu zostały skoszone i odpowiednio dostosowuje metodę pracy. W
ten sposób trawnik optymalnie koszony, a efekty pracy są znakomite.

Zegar pogodowy
Dostosowuje czas pracy do szybkości wzrostu trawy, dzięki czemu Husqvarna Automower® maksymalnie wydłuży czas
koszenia w okresie intensywnego jej wzrostu. W okresie suszy i upałów oraz jesienią kosiarka będzie pracować krócej,
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ograniczając eksploatację trawnika i zużycie samej maszyny.

Automatyczna obsługa przejść
Husqvarna Automower® automatycznie wykrywa wąskie przejścia, radząc sobie z przejazdem nawet przez najmniejsze z nich.
Aby zapobiec powstawaniu nieestetycznych śladów, kosiarka za każdym razem zmieni sposób przejazdu.

Akumulator

Typ akumulatora:Li-Ion

Standardowy czas ładowania:60 min

Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu:70 min

Średni miesięczny pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu:10 kWh

Pobór mocy podczas koszenia:25 W

Wydajność

Wydajność robocza:1600 m² ±20%

System ładowania:Automatyczny
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Maksymalne nachylenie w obszarze roboczym:22 ° , 45%

Urządzenie tnące

System koszenia:3 zamontowane wachliwie noże

Szerokość cięcia:22 cm

Wysokość koszenia, min.-maks.:20-60 mm

Wymiary

Wymiary produktu, dł. x szer. x wys.:63x51x25 cm

Waga:9.5 kg

Wyposażenie

Kolor:Złoty

Klawiatura:19 klawiszy

Wyświetlacz: DużyLCD display
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Zegar:Tak

Alarm:Tak

Kod PIN:Tak

Blokada instalacji:Tak

Blokada ustawień:Tak

Funkcja wysyłania wiadomości tekstowych SMS :Tak

GPS Theft tracking:Tak

Czujnik podnoszenia:Tak

Czujnik przechylenia:Tak

Czujnik ultradźwiękowy:Nie

Rodzaj uchwytu:Wbudowany

Bieżniki kół:Średnie

Dodatkowe noże:9 sztuk

Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu: 60 dB(A)
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