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Prijslijst
Husqvarna 305
De Automower 305 is het eerste model van de 3de generatie. Hiermee
wil Husqvarna zich richten tot kleine tuinen van maximaal 500m2. Het
is de eerste Automower de werkt met een Lithium batterij. Ze is compact, stil en heeft een licht gewicht. De 305 werkt net als alle andere
Husqvarna Automowers met borstelloze motoren. Een laadstation en
verplichte begeleidingslus zorgen ervoor dat de machine volledig
automatisch kan werken. Aan de hand van een verlicht toetsenbord en
duidelijk display, kunt u zeer eenvoudig instellingen en werktijden
aanpassen.
Een antidiefstalalarm en pincodeslot beveiligen de grasrobot. Ze is
beschikbaar in wit of grijs.

1.499,-

Husqvarna 220 AC.
Deze volautomatische grasmaaier is zeer geschikt voor het onderhoud
van gazons met een oppervlakte tot 1.800 m2. Het automatisch erladen
en de installatie worden volledig ondersteund door een eenvoudig te
bedienen toetsenbord. Een duidelijk verstaanbaar menu draagt bij tot
de gebruiksvriendelijkheid. Het instellen van uw robot is immers net als
het instellen van uw mobiele telefoon. Een anti-diefstal alarm en een
unieke 4-cijferige PIN-code bieden u een maximale veiligheid.

2.369,-

Husqvarna 230 ACX
De 2320ACX is een krachtige Automower met een maaicapaciteit van
3.000 m2. De eigenschappen zijn identiek aan de 220AC maar enkele
extra's maken deze grasrobot beter geschikt voor oneffen grasperken
en complexe tuinen. Zo hebben zijn banden een grotere grip en zijn de
wielmotoren sterker. Hij heeft een hogere werksnelheid en een 2de
batterij zorgt voor een grotere autonomie.

2.869,-

Husqvarna 265 ACX
Net als alle andere Husqvarna robotmaaiers werkt de 265ACX volledig
zelfstandig. De maaicapaciteit is bij deze machine echter opgedreven
tot 6.000 m2. Bovendien is hij uitgerust met een ultrasone sensor die
ervoor zorgt dat de snelheid vermindert indien hij een obstakel
detecteert. Standaard bevat de 265ACX een GPS-functie. Hiermee
kunnen automatisch berichten worden verstuurd naar uw GSM en
bovendien is hij traceer indien hij gestolen wordt. Stilte en discretie zijn
twee belangrijke peilers. U bekomt een permanent perfect gemaaid
gazon.

4.499,-

Husqvarna Solar Hybrid
De Automower Solar Hybrid is 's werelds eerste volautomatische
grasrobot die deels wordt aangedreven door zonne-energie. Deze
automatische grasmaaier verbruikt 30% minder energie dan een
gewone olautomatische grasrobot. Juist doordat de Solar Hybrid via
zijn onnepaneel energie opslaat om langer te kunnen maaien, wordt de
gewone accu minder belast. Daardoor zal de batterij dus een langere
levensduur hebben. De Solar Hybrid kan tuinen tot 2.100 m2 onderhouden.

2.999,-

Genoemde prijzen zijn inclusief 19% B.T.W .
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Accessoires Husqvarna maairobot

504821301

Automower muurhouder

522916701D

raagtas t.b.v. 220AC, 230ACX, Solar4

522916601D

raagtas t.b.v. 265 ACX

49,9,59,-

504821401

Automower beschermhuis

249,-

522516401

Automower GSM module

199,-

522425801

Automower signaal versterker

5752426xx

Automower behuizing in kleur, 5 kleuren

577864201

Krammen 100 st.

15,-

577864301

D ra a d 1 5 0 m tr

8 5 ,-

577864401

M e s je s 9 s t.

1 7 ,-

577864601

M e s je s e xtra d ik 9 s t

2 4 ,-

577864701

Verbinder 5 st. (t.b.v. begrenzingslus)

7,-

577864801

Connector 5 st. (t.b.v. laadstation)

3,-

577864901

Schroefkit 3 st. (t.b.v. laadstation)

3,-

577865001

B o rs te ls e t 6 s t.

3 5 ,-

577865101

W ie lkit ve rz w a a rd 2 s t.

6 9 ,-

Genoemde prijzen zijn inclusief 19% B.T.W .

99,299,-

