Automower® 265 ACX
Automower® 265 ACX is ontworpen voor semi-professioneel gebruik in
bijvoorbeeld zakelijke of openbare omgevingen, alsmede voor de
veeleisende consument. Net als alle andere Husqvarna robotmaaiers werkt
ook dit model volledig automatisch zonder toezicht. Indien er iets gebeurd
waardoor de Automower zijn werk niet kan doen, wordt er een SMS bericht
naar uw mobiele telefoon gestuurd. Dankzij het enorme werkgebied (5500
m2), het lage geluidsniveau en het onderhoudsvrije karakter is Automower
265 ACX uitstekend geschikt voor rustige omgevingen: ziekenhuizen,
hotels, sauna's, kantoren etc. Dag of nacht, regen of zonneschijn:
Automower blijft voor u werken zodat u meer tijd heeft voor andere zaken.
Prijs is exclusief 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

6000 m² +/-20%
automatisch
Grijs

Accu type

Li-ion

Power consumption

60 W

Maai systeem
Geluidsniveau
Alarm
PIN code
GPS Communicatie-unit
Gewicht

5 scharnierende maaimesjes
gemeten: 63 dB(A),
gegarandeerd: 65 dB(A)
hoog
Yes
Yes

LAAG GELUIDSNIVEAU

UNIEK MAAISYSTEEM

Mede dankzij het unieke
maaisysteem werkt de
Automower® zeer rustig en
discreet wanneer u het wilt.

De Husqvarna Automower® maait
het gras minimaal maar vaak, wat
zorgt voor een mooi en gezond
gazon. Uitgerust met vlijmscherpe
maaimesjes gemaakt van sterk
carbon staal gemonteerd op een
robuust maaischijfsysteem. Dit
zorgt voor een efficiënte werking en
een extreem laag energieverbruik.

12,9 kg

HUSQVARNA DEALER:
Waalderink vof
Handelsweg 7
7641 AC
Wierden
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