
Robotgräsklippare utformad för professionell användning av maskinparken. Erbjuder 
fjärrstyrning med stöldspårning via Husqvarna Fleet Services™ via dator/surfplatta, 
samt total kontroll över gräsklipparen och konfiguration via smartphone. GPS-stödd 
navigering garanterar jämn täckning av komplexa gräsmattor. Klarar branta sluttningar 
på upp till 45 % (24°) med perfekt resultat – även när det regnar. Identifiering av 
fjärrobjekt ökar klipphastigheten och områdeskapaciteten. Robust konstruktion ger 
hållbarhet och tillförlitlighet.  

GPS-stödd navigering 
Inbyggt GPS-system kartlägger 
trädgården. 

Ultraljudsensor 
Inbyggda ultraljudssensorer hjälper 
klipparen att undvika hinder genom att 
upptäcka dem i tid. 

Proffessionellt 
användargränssnitt 
Erbjuder fjärrstyrning med 
stöldspårning via Husqvarna Fleet 
Services™ på dator/surfplatta, samt 
total kontroll över gräsklipparen 
och konfiguration via smartphone. 
Kontroller på produkten, status-
LED-indikering och START/
STOP-funktionalitet. 

Husqvarna Fleet Services™ 
Husqvarna Fleet Services™ ger dig 
möjlighet att övervaka och kontrollera 
flera robotklippare via din smartphone, 
surfplatta eller dator. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 



EGENSKAPER
• Möjlighet att övervaka och kontrollera flera robotklippare via din 

smartphone, surfplatta eller dator. 

• Erbjuder fjärrstyrning med stöldspårning via Husqvarna Fleet 
Services™ på dator/surfplatta, samt total kontroll över gräsklipparen 
och konfiguration via smartphone 

• Inbyggda ultraljudssensorer hjälper klipparen att undvika hinder 
genom att upptäcka dem i tid. 

• Inbyggt GPS-system kartlägger trädgården. 

• Tre guidekablar minskar söktiden i komplexa trädgårdar. 

• Hållbara hjulborstar 

• Kraftiga hjul med grövre däckmönster. 

• Ett tryck på parkeringsknappen på laddstationen kallar tillbaka 
klipparen för laddning. 

• Automower® Connect ger dig full kontroll över klipparen i din 
Smartphone. 

• Hjulmotorer som ger ultratyst drivning. 

• Eldriven klipphöjdsjusteringsfunktion. 

• Anpassar arbetstiden efter hur fort gräsmattan växer, vilket innebär 
minskat slitage på såväl gräsmatta som klippare. 

• Automatically senses narrow passages and finds its way even 
through the smallest passages. 

• Stora bredmönstrade däck ger utmärkt drivförmåga. 

• Möjlighet att starta klipparen på fem olika startpunkter utefter den 
patenterade guidekabeln. 

• Möjliggör en flexibel placering av laddningsstationen i trädgården 

• Känner automatiskt av obalans i klippsystemet. 

• Automatisk funktion där klipparen byter till spiralklippning för att 
snabbt jämna ut områden med högre gräs. 

• Interchangeable top cover. Available in Husqvarna orange and 
granite grey. 

• Skyddar klipparen bättre vid kollisioner med träd, buskar och andra 
föremål. 

• Utrustad med stöldskydd via GPS som ger dig noteringar via 
smarphone, surfplatta eller dator.  

• Klipparkoncept med högsta möjliga nivå av tillförlitlighet, kvalitet 
och klippresultat. 

• Vacker gräsmatta tack vare en klippmetod där knivarna försiktigt 
skär av gräset från alla riktningar. 

• Tack vare det unika klippsystemet arbetar Husqvarna Automower® 
oerhört tyst . 

• Utrustad med vassa, rakbladsliknande knivar på ett robust 
knivdisksystem, vilket ger bästa möjliga klippresultat och låg 
energiförbrukning. 

• Inga emissioner 

• Husqvarna Automower® är utrustad med larm och personlig 
PIN-kod. 

• Klipparen hittar själv till laddstationen 

• Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning. 

• Easily programmable weekly timer function. 

• Om Automower® lyfts eller tippar stoppas klippningen omedelbart. 

• Designed to function properly and unattended regardless of the 
weather conditions. 

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batterikapacitet 10.0 Ah 
Vikt på batteripack 1.3 kg
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 18 V
Laddningsström 7 A
Laddningssystem Automatisk 

Connected digital function set (calc)
Automower® : Planned N/ANo BT Product w HTV : N/A 
N/AAMC : N/A N/A 

Effektförbrukning vid klippning 35 W
Typisk laddningstid 60 min
Normal klipptid på en laddning 270 min
Utilized Battery Capacity 8.0 Ah 
Spänning 18 V

KAPACITET

Ytkapacitet per timma 208 m²
Maximal lutning vid begränsningsslingan 15 %
Maximal lutning inom arbetsområdet 45 %
Maximal lutning inom arbetsområdet 24 °
Maximalt arbetsområde 5000 m²
Generic Power Source Battery 
Ytkapacitet 5000 m²

CERTIFIERINGAR

CLG Product (Calc) Yes 
Firmware-uppdatering Dealer Service 

MÅTT

Article gross weight 24700 g
Produktens nettovikt 13900 g
Klippbredd 24 cm
Vikt 13.5 kg

MOTOR

Knivmotortyp 3- phase brushless DC motor 
Drivmotortyp Ultrasilent drive, Brushless DC motor 
Bränsletyp Battery 



Tekniska specifikationer

UTRUSTNING

Alarm Ja 
Färgkod Orange, Grå 
Klippsystem Tre ledade knivblad 
Extraknivar 6 st.
Följa begränsningsslinga Ja 
Följa guidekabel 3 
Handtagstyp Integrerad 
Strålkastare Nej 
Hemsignal Ja 
Informationspanel None 
Installationslås Nej 
Knappsats Professional User Interface/App 
Lyftsensor Ja 
Slingkabel 0 m 
Navigationssystem Oregelbunden 
PIN kod Ja 
Söksystem Pentasearch 
Märlor 0 st. 
Lutningssensor Ja 
Tidlås Ja 
Timer Yes 
Ultraljudsensor Ja 
Hjulmönster Ojämn 
Wireless Connectivity Bluetooth, Cellular 

MATERIAL

Kaross ASA plast 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 40 g
Paper + Cardboard total 2684 g
PE total 226 g
PET total 0 g 
Plastic foil 226 g
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 226 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

LJUD

Högsta ljudnivå 61 dB(A)
Ljudnivå 60 dB(A)

FÖRPACKNING

Packaging height 340 mm
Packaging length 930 mm
Packaging volume 202.37 dm³
Packaging width 640 mm
Quantity in Master pack 1 


