Automower® 330 ACX
Geschikt voor gazons tot circa 3200 m2. De voordelen zijn
hetzelfde als van model 220AC, echter dit model is met
name geschikt voor oneffen en complexe gazons. Omdat de
maaicapaciteit is toegenomen zal de tijdsduur om een
bepaald gebied te maaien afnemen. Automower® 230ACX
is ook uitgerust met een anti-diefstal alarm en verlicht
display. Om grotere tuinen of complexe vormen te kunnen
maaien is de maaier uitgerust met een uitgebreid
installatiepakket.

BETROUWBAARHEID

U moet volledig op uw
robotmaaier kunnen vertrouwen.
Husqvarna heeft gedurende 20 jaar
ontwikkeling het maaierconcept
verfijnd om het hoogste niveau te
bereiken qua betrouwbaarheid,
kwaliteit en maairesultaten, met
minimale assistentie.

UITSTEKEND
MAAIRESULTAAT

Dankzij het willekeurige
bewegingspatroon van de Husqvarna
Automower® wordt het gazon perfect
gesneden, met als resultaat een fraaie
tapijtachtige look. De vlijmscherpe
messen snijden het gras voorzichtig
vanuit alle richtingen, voor gezond gras
en het voorkomen van mosvorming.

SPECIFICATIES

Capaciteit van het werkgebied
Laad systeem
Kleur
Accu type
Power consumption
Maai systeem
Geluidsniveau
Alarm
PIN code
Gewicht

3200 m² +/-20%
automatisch
Granite Grey
Li-ion
30 W
3 scharnierende maaimesjes
gemeten: 56 dB(A),
gegarandeerd: 58 dB(A)
hoog

GPS-ONDERSTEUNDE
NAVIGATIE

Een ingebouwd GPS-systeem maakt
een kaart van de tuin compleet met
Yes
grens- en zoekdraden. De Husqvarna
13,2 kg
Automower® registreert welke delen
van de tuin gemaaid moeten worden
en past zijn maaipatroon daarop aan.
Dit zorgt voor een geoptimaliseerde
gazondekking
en een uitstekend
HUSQVARNA
DEALER:
maairesultaat.
Waalderink
vof
Handelsweg 7
7641 AC
Wierden
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WEER TIMER

Past de maaitijd aan op de groei van
het gras, wat betekent dat de
Husqvarna Automower® de
maaitijden tijdens perioden waarin
het gras hard groeit, zal
maximaliseren. Bij zonnig en/of
droog weer, of laat in het seizoen,
zal de maaier minder vaak maaien,
voor een verminderende slijtage.

