
N0VO 
MODELO

305

O PRIMEIRO ROBÔ CORTA-RELVAS    
4X4 DO MUNDO: AUTOMOWER® AWD

RENDIMENTO SUPERIOR
EM ENCOSTAS
O Automower®com tração às 
quatro rodas faz com que o 
trabalho nos relvados mais 
complexos seja simples. 

Supera encostas com uma 
inclinação de até 70% (35º), 
conseguindo resultados 
perfeitos mesmo nas partes 
mais difíceis.

70%

DETEÇÃO DE
PASSAGENS

TRABALHA SOB
A CHUVA

NAVEGAÇÃO
AVANÇADA

AUTOMOWER®
CONNECT

TODO TERRENO SEM RUÍDO

CORTE UNIFORME

SÉRIE X-LINE.
Design Premium X-Line e lâmpadas LED.
Todos os modelos com Automower® Connect.

DESIGN PREMIUM
Os modelos X-line da Husqvarna pertencem à nossa gama com 
maior desempenho, concebida para quem deseja um robô corta-
relvas de primeira classe. Estes robôs cortarelvas dispõem do 
pacote de equipamento X-line, que inclui o módulo Automower® 
Connect com monitorização antirroubo por GPS, navegação 
assistida por GPS**, faróis LED, para-choques dianteiro de 
borracha e design de chassi X-line.

** Não para os modelos AWD. Disponível posteriormente como uma atualização do software.

Contacte-nos e consiga 
um teste gratuito no seu 
jardim durante 15 dias.

www.automowerhusqvarna.com

Descubra truques, conselhos e 
vídeos demonstrativos em: 

FATORES A TER EM CONTA AO 
ADQUIRIR UM ROBÔ CORTA-RELVA 
AUTOMOWER®

COMO TRABALHA
TRABALHA QUANDO 
NÃO ESTÁ EM CASA

EM VENDAS
DESDE 1995

REGRESSA SOZINHO À  
ESTAÇÃO DE CARGA.

BAIXA EMISSÃO 
DE RUÍDO.
O Automower® 
trabalha de forma 
silenciosa.

SISTEMA DE CORTE ÚNICO.
O corte constante e diário mantém 
a relva saudável e cuidada todos os 
dias do ano.

Ao decidir-se por um determinado robô corta-relva, 
há alguns fatores importantes a ter em conta, por 
exemplo, as horas desejadas de trabalho, o tamanho 
do seu relvado e a sua complexidade quanto a 
encostas, forma, passagens e outros obstáculos. 
Visite o web site da Husqvarna.

DEIXA UM RELVADO UNIFORME

Concessionário Oficial Automower®

CELEBRAMOS
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Concebido para jardins pequenos
até 600 m². O seu tamanho compacto
aumenta a capacidade de manobra
em áreas reduzidas.

Chassi compacto e robusto, sendo fácil de usar. Perfeito para jardins complexos e pequenos de 
até 600 m². Supera passagens estreitas e declives pronunciados. Inclinação máxima de 40%. 
Equipado com temporizador climatérico, sensor antigeada e Automower® Connect@Home.

Um potente robô corta-relvas ideal
para jardins grandes e complexos
até 2.200 m² com encostas, árvores
e arbustos. Equipado com função de
deteção automática de passagens,
ajuste elétrico da altura de corte e
temporizador climático. Equipado com
Automower Connect@Home.

Perfeito para jardins até 3.200 m²
de traçado complexo, obstáculos e
encostas íngremes. Deteção automática
de passagens, navegação assistida por
GPS. Equipamento X-line com faróis
LED e Automower® Connect que inclui
monitorização antirroubo por GPS.

Corta-relvas compacto para jardins
pequenos e médios até 1.000 m² com
obstáculos e irregularidades. Com
deteção automática de passagens que
facilita o funcionamento em espaços
confinados. Equipado com Automower
Connect@Home.

Robô potente ideal para jardins
grandes até 4.000 m². Supera encostas
íngremes, árvores e arbustos. Com
função de deteção automática de
passagens, ajuste elétrico da altura de
corte e sensor climático. Equipado com
Automower Connect@Home.

Robô potente para grandes superfícies
até 5.000 m², de traçado muito complexo  
com obstáculos e encostas íngremes. 
Deteção de obstáculos por ultrassons e 
navegação assistida por GPS. 
Equipamento X-line que inclui Automower® 
Connect  com antirroubo por GPS, faróis LED 
e  para-choques de borracha.

Para jardins médios, até 1.500 m², com
obstáculos e encostas. Com deteção
automática de passagens que facilita o
funcionamento em espaços confinados.
Temporizador climático para adaptar o
corte ao período de crescimento. Com
Automower Connect@Home.

Desenvolvido para relvados de tamanho
médio e formas complexas, até
1.600 m². Com temporizador climático,
deteção automática de passagens e
navegação assistida por GPS.
Equipamento X-line que inclui de
série Automower® Connect, faróis LED,
para-choques de borracha.

Robô com tração às quatro rodas.
Trabalha em relvados até 3.500 m².
Supera obstáculos, terrenos árduos e
encostas até 70%. Deteção automática
de passagens e design X-line com faróis
LED e interação com o ecrã Automower®
Access. Equipado com Automower®
Connect com antirroubo GPS.

AUTOMOWER® 440 AUTOMOWER® 450X

X-LINE

X-LINE

X-LINE

X-LINE

AUTOMOWER® 420AUTOMOWER® 315X

AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 305

AUTOMOWER® 310 AUTOMOWER® 315

AUTOMOWER® 430X

Mantenha o controlo do seu robô corta-relvas, onde 
quer que esteja, da forma mais conveniente. Graças 
à aplicação específica, Automower® Connect, tem a 
possibilidade de controlar remotamente o seu robô
corta-relvas ou direcioná-lo por controlo de voz através 
de um equipamento doméstico inteligente como Alexa.

A função de temporizador 
climatérico adapta o tempo que 
dedica a cortar o relvado, pelo 
que o Automower® da Husqvarna 
trabalha mais em períodos de 
crescimento forte da relva e menos 
em clima seco e soalheiro. Ajusta-
se ao crescimento da relva em 
qualquer época do ano.

Graças a este sistema, o 
Automower® pode atravessar 
passagens muito estreitas de 
forma simples e sem problemas de 
forma totalmente automática.

INTERAÇÃO SUPERIOR

AUTOMOWER® CONNECT
TEMPORIZADOR CLIMATÉRICO

DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE 
PASSAGENS ESTREITAS 

 

COMUNICAÇÃO POR BLUETOOTH 

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
– Equipamento de série em todos os modelos, exceto o 105.
– Comunicação por Bluetooth com um alcance de até 30 m.
–  Não necessita de dados móveis.

COMUNICAÇÃO POR DADOS MÓVEIS 
AUTOMOWER® CONNECT
–  Equipamento de série nos modelos X-line.
–  Disponível opcionalmente nos modelos 440, 420, 315,  

310 e 305.
–  Comunicação por dados móveis em todo o mundo*.

– Dados móveis incluídos durante 10 anos*.

– Geolocalização com monitorização antirroubo por GPS.

COBERTURA DE PROTEÇÃO
Protege a estação de carga e o robô 
corta-relvas da exposição ao sol e à 
chuva.

Consultar preço.

CAPÔS SUBSTITUÍVEIS 
Mude a cor do seu robô corta-relvas de 
modo a personalizá-lo e oferecer-lhe o 
seu toque exclusivo. Os robôs corta-relvas 
modelo 105 e 420 da Husqvarna podem 
ser equipados com carroçarias completas 
na cor branco polar.

Cores disponíveis: branco e laranja.
Consultar preço.

KIT LIMPEZA E   
MANUTENÇÃO
Equipamento para limpeza mais suave e
manutenção do seu Automower® durante 
a temporada. Contém duas escovas 
especiais, uma chave de fendas para 
trocar as lâminas de corte, disco abrasivo 
de limpeza para limpar os conectores do 
corta-relvas e da estação de carga, um 
pano e um frasco pulverizador para polir 
as peças de plástico.

Consultar preço.

SUPORTE DE PAREDE
Um sistema cómodo para armazenar o
corta-relvas e a sua estação de carga
quando não estão em uso ou durante o
inverno. 

Disponível para todos os modelos, exceto 105 
e modelos AWD.

Consultar preço.

NOVA GENERACIÓN DE   
LÂMINAS DE SEGURANÇA
Nova geração de lâminas de alta 
durabilidade, com o dobro da vida útil 
comparativamente às nossas lâminas 
standard. Graças ao design oscilante da 
lâmina e ao sistema Quadra, com 
quatro fios de corte, conseguimos uma 
afiação mais resistente sem renunciar 
às normas de segurança.

Consultar preço.

GAMA 105 305 310 315 315X 420 430X 435X AWD 440 450X

Área máx. de trabalho 600 m² 600 m² 1000 m² 1500 m² 1600 m² 2200 m² 3200 m² 3500 m² 4000 m² 5000 m²

Deteção automática de passagens — • • • • • • • • •
Largura cm / alturas corte 17 / 2-5 22 / 2–5 22 / 2-6 22 / 2-6 cm 22 / 2-6 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 22 / 3-7 24 / 2-6 24 / 2-6

Nível de ruído, dB(A) * 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 62 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)

Temporizador climatérico — • — • • • • • • •
Conectividade –

Inclinação máxima 25% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 70% 45% 45%

P.V.P. com IVA 1.299 € 1.499,00  € 1.699 € 1.999 € 2.399 € 2.499 € 3.199 € 4.999 € 3.299 € 4.399 €

ACESSÓRIOS

CONTROLO  Poderá receber 
notificações acerca do estado do 
corta-relvas e enviarlhe ordens de 
início, paragem e retorno à estação 
de carga a partir de qualquer lugar.  

CONFIGURAÇÃO  Mostra o conjunto 
de menus do seu robô corta-relvas 
no ecrã do seu smartphone, poderá 
visualizar e modificar à distância os 
parâmetros do seu robô.

SEGURANÇA  Poderá receber 
alarmes e receber a localização do 
corta-relvas em caso de roubo.

* O serviço incluído de Automower® Connect durante toda a vida útil só se aplica
   se existir um fornecedor externo de 2G/3G disponível na zona de operação.

* Emissões sonoras no meio ambiente medidas como potência sonora (LWA) em conformidade com a diretiva da CE 2000/14/CE.
Promoções válidas até o 30/07/2020. 

KIT PARA TERRENOS ÁRDUOS
Proporciona uma excelente tração em 
relvados de superfície irregular e com 
encostas, garantindo assim que o seu 
robô corta-relvas Automower® funciona 
de acordo com as expectativas.

Disponível para todos os modelos, exceto 105.
Consultar preço.

40%

UM AUTOMOWER® PARA CADA JARDIM.
NOVIDADE

AUTOMOWER® 435X AWD

1.099 €
PROMOÇÃO

799 € 1.449 € 1.799 €

2.999 €

4.199 €

PROMOÇÃO PROMOÇÃO PROMOÇÃO

PROMOÇÃO

PROMOÇÃO


