
Distribuïdor oficial Automower®

TREBALLA QUAN NO 
ETS A CASA

TROBA SOL EL CAMÍ DE 
TORNADA A L’ESTACIÓ 
DE CÀRREGA.

SISTEMA DE TALL ÚNIC

El tall constant i diari manté la gespa sana i 

cuidada tots els dies de l’any.

DEIXA UNA GESPA UNIFORME

La teva gespa perfecta 
els 365 dies de l’any

HUSQVARNA AUTOMOWER®

FACTORS A TENIR EN COMPTE A 
L’HORA D’ADQUIRIR UN AUTOMOWER®
A l’hora de decidir-te per un determinat robot tallagespa 
hi ha alguns factors importants que cal tenir en compte, per exemple: 
les hores de treball desitjades, la mida de la teva gespa i la seva complexitat pel que 
fa a pendents, forma, passadissos i altres obstacles. Visita la secció sobre robots 
tallagespa Automower® al lloc web de Husqvarna per obtenir informació i orientació 
complementària al respecte.

Per a més informació:  
+34 981 680 101     callcenter@internaco.com www.husqvarna.es    www.tiendahusqvarna.com

GUIA DE COMPRA

2022

NOUS models 
310/315 MARK II

Consulta
totes les 
nostres
OFERTES

AUTOMOWER® 
Des de

839 €

Tecnologia AIMCrea una gespa que et faci sentir orgullós gràcies a la 
nova tecnologia AIM*(Automower® Intelligence Mapping) 
de Husqvarna.

La tecnologia AIM millora la precisió del robot tallagespa 
gràcies a l’ús d’un GPS i de sensors integrats que 
permeten cartografiar el terreny. L’aplicació Automower® 
Connect accedeix a aquest mapa que s’ha generat i 
ofereix els avantatges i les funcions millorades següents:

•   Automower® Zone Control: et permet crear zones de 
treball i establir zones no accessibles al mapa, la qual 
cosa n’augmenta la teva capacitat de control.

•   Zones de treball: defineix zones diferents al terreny 
i aplica diferents programes i alçades de tall a cada 
zona.

•   Zones no accessibles: evita que el robot tallagespa 
funcioni en determinades zones sense necessitat de 
canviar la instal·lació.

•   Alta precisió: coneix la ubicació exacta del robot 
tallagespa en temps real.

•   Visualització del mapa millorada: mostra el lloc on 
estan els cables.

*Funció disponible per als models 405X, 415X i 435AWD.

JOC TERRENYS DIFÍCILS JOC DE NETEJA CARCASSES INTERCANVIABLESPENJADORS DE PARET

PERSONALITZA EL TEU AUTOMOWER®
Husqvarna ofereix tot el que necessites per tenir-ne cura 
i per al seu manteniment: fulles, carcassa, paquets de manteniment, 
penjadors de paret, cables delimitadors, així com diverses carcasses de 
disseny per personalitzar el teu Automower®. 

Tots els jocs i accessoris 
disponibles a 

tiendahusqvarna.com

Caseta petita: 250,95 € / Caseta gran: 271,95 € (Unitats limitades)

CASETA DE CÀRREGA AUTOMOWER®

per la compra de 
qualsevol model 
d’Automower®. 

105 €
DE DESCOMPTE

Com treballa?

UNA GESPA
MÉS SANA

DE LA FORMA
MÉS SEGURA

SEMPRE
PERFECTE

ECOLÒGIC
A BATERIA

SILENCIÓS



Dissenyat per a jardins petits de fins a 600 
m². La seva mida compacta augmenta la 
capacitat de maniobra en àrees reduïdes. 

Un potent robot tallagespa ideal per a jardins grans i complexos 
de fins a 2.200 m², amb pendents, arbres i arbustos. Equipat 
amb funció de detecció automàtica de passadissos, ajust 
elèctric de l’alçada de tall i temporitzador climàtic. Equipat amb 
Automower Connect@Home.

Perfecte per a jardins de fins a 3.200 m², amb un traçat 
molt complex, obstacles i pendents pronunciades. Detecció 
automàtica de passadissos, navegació assistida per GPS. 
Equipament X-Line amb fars LED i Automower® Connect que 
inclou seguiment antirobatori per GPS.

Tallagespa compacte per a jardins mitjans i complexos de 
fins a 1.000 m², amb obstacles i irregularitats. Amb detecció 
automàtica de passadissos que en facilita el funcionament en 
passos estrets. Equipat amb Automower Connect@Home.

Disseny compacte, robust i fàcil d’utilitzar. Perfecte per 
a jardins complexos i petits de fins a 600 m². Detecció 
automàtica de passadissos, supera pendents, inclinació 
màxima del 40 %. Equipat amb temporitzador climàtic, sensor 
antigelades i Automower® Connect@Home.

Potent robot ideal per a jardins grans i complexos de fins a 
4.000 m². Supera pendents pronunciades, arbres i arbustos. 
Amb funció de detecció automàtica de passadissos, ajust 
elèctric de l’alçada de tall i sensor climàtic. Equipat amb 
Automower Connect@Home.

Potent robot per a superfícies grans de fins a 5.000 m², amb un 
traçat molt complex amb obstacles i pendents pronunciades. 
Detecció d’obstacles per ultrasons i navegació assistida per 
GPS. Equipament X-Line, que inclou Automower® Connect amb 
seguiment antirobatori per GPS, fars LED i para-xocs de goma.

Nou disseny per a jardins molt complexos de mida mitjana 
de fins a 1.500 m². Amb temporitzador de clima, detecció 
automàtica de passadissos i navegació assistida per GPS. 
Equipament X-LINE amb Automower® Connect, fars LED, 
ajust elèctric de l’alçada de tall i para-xocs de goma. 

Per a jardins mitjans i complexos de fins a 1.500 m², amb 
obstacles i pendents. Amb detecció automàtica de passadissos 
que en facilita el funcionament en passos estrets. Temporitzador 
climàtic per adaptar el tall al període de creixement segons 
l’estació. Equipat amb Automower Connect@Home.

Disseny compacte, robust i fàcil d’utilitzar.  Perfecte per a jardins 
molt complexos i petits de fins a 600 m². Supera passadissos 
estrets i pendents pronunciades. Inclinació màxima del 40 %. 
Equipament X-Line, que inclou de sèrie Automower® Connect, 
fars LED, para-xocs de goma i navegació assistida per GPS.

AUTOMOWER® 440

AUTOMOWER® 450X

AUTOMOWER® 435X AWD

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 310 MARKII

AUTOMOWER® 305

AUTOMOWER® 415XAUTOMOWER® 315 MARKII

AUTOMOWER® 405X

AUTOMOWER® 430X

Un Automower® per a cada jardí

NOVETAT

NOVETAT X-LINE

X-LINE

X-LINE

X-LINE

839 €
OFERTA

1.574 €
OFERTA

1.206 €
OFERTA

1.889 €
OFERTA

2.729 €
OFERTA

1.679 €
OFERTA

2.624 €
OFERTA

3.149 €
OFERTA

4.199 €
OFERTA

Robot amb tracció a les quatre rodes. Treballa en gespes de 
fins a 3.500 m². Supera obstacles, terrenys ardus i pendents 
de fins al 70 %. Detecció automàtica de passadissos i disseny 
X-Line amb navegació assistida amb GPS, fars LED i interacció 
amb la pantalla Automower® Access. Equipat amb Automower® 
Connect amb antirobatori per GPS.

EQUIPAMENT X-LINE  

Els models X-Line incorporen el disseny Premium 
X-Line, amb llums LED, navegació assistida per GPS i el 
sistema Automower® Connect control amb seguiment 
antirobatori per GPS.

–  Equipament de sèrie en models X-Line.
–  Disponible opcionalment per als models 305, 310, 315, 420 i 440.
–  Geolocalització amb seguiment antirobatori per GPS.

–	 Comunicació	per	Bluetooth	amb	un	abast	de	fins	a	30	m.

– No necessita dades mòbils.

COMUNICACIÓ PER MÒBIL
AUTOMOWER® CONNECT

EQUIPAMENT X-LINE  

COMUNICACIÓ BLUETOOTH
AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Detecció automàtica de 
passadissos

Tots els models d’Automower® 
poden detectar i treballar en 

passadissos estrets.

Navegació avançada
Les seves eines de navegació, 
inclòs el GPS, li permeten tallar 

tota la gespa fins i tot en terrenys 
difícils.

Sense soroll ni gasos d’escapament
Et sorprendràs de la rapidesa amb què 
t’oblides del robot tallagespa. Gairebé 

no el notaràs pel jardí mentre treballa de 
manera silenciosa i eficient.

De la forma més segura
El robot redueix la velocitat per 
xocar suaument amb l’objecte, 

girar i continuar la feina.

Temporitzador de climatologia
Adapta el temps de tall perquè el teu 

Automower treballi més en períodes de 
fort creixement de l’herba i menys quan 

el temps és sec i assolellat.

La teva gespa més sana i 
sempre perfecta

Automower utilitza les seves fulles per 
tallar cada bri d’herba. Els retalls de 

gespa es converteixen en un fertilitzant 
natural que ajuda a mantenir la gespa 

exuberant, verda i sense molsa.

105 305 405X 310 MARK II 315 MARK II 415X 420 430X 435X AWD 440 450X

 600 m²/24 h

  20-50 mm

  25 %

 600 m²/24 h

  20-50 mm

  40 %

 600 m²/24 h

  20-50 mm

  40 %

 1.000 m²/24 h

  20-60 mm

  40 %

 1.500 m²/24 h

  20-60 mm

  40 %

 1.500 m²/24 h

  20-50 mm

  40 %

 2.200 m²/24 h

  20-60 mm

  45 %

 3.200 m²/24 h

  20-60 mm

  45 %

 3.500 m²/24 h

  30-70 mm

  70 %

 4.000 m²/24 h

  20-60 mm

  45 %

 5.000 m²/24 h

  20-60 mm

  45 %

—

—

—

 1.363,95 €    1.647,45 €    2.098,95 €   1.857,45 €   2.203,95 €    2.728,95 €   2.833,95 €   3.673,95 €    5.668,95 €  3.621,45 €   4.828,95 € 
Per a espais públics o privats, 
empreses, clubs esportius, àrees 
grans senzilles o complexes.
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Ofertes vàlides fins al 30/06/2022. Ofertes vàlides excepte errors tipogràfics. Preus amb IVA.

X-LINE
Els models X-Line incorporen el disseny Premium X-Line, amb 
llums LED, navegació assistida per GPS i el sistema Automower® 
Connect control amb seguiment antirobatori per GPS.

Gràcies a la localització per GPS i a la seva connectivitat total, podràs 
realitzar un seguiment del teu robot tallagespa Automower® i actualitzar-ne 
la	configuració	des	de	qualsevol	lloc.	Automower®	Connect	s’inclou	en	tots	
els models d’X-Line. Per als models d’Automower® equipats amb Connect@
HOME (connexió Bluetooth®), disposes del paquet Automower® Connect 
com a accessori.

Control del robot tallagespa 
a través de l’aplicació

Descobreix també la 
GAMMA PROFESSIONAL


