Robotplæneklipper 2020
Salg — installation — service

Tlf. 46 75 55 22

Sivertsen A/S er autoriseret Husqvarna forhandler.
Vi forhandler hele sortimentet af Automowere også
Pro modellerne.
Husqvarna er ledende producent af robotplæneklippere i mere end 25 år og har produceret over 1 million robotplæneklippere.
Programmet omfatter 13 forskellige modeller – betjeningsvenlige robotter til den mindre private have
og til større arealer med GPS-overvågning, f.eks. i
boligselskaber, på kirkegårde, institutioner m.v.
Vi tilbyder opsætning med kabelnedlægger, service
og vinteropbevaring.

Ønsker du selv at installere din nye robotplæneklipper, har vi alt hvad du skal bruge til en komplet installation og andet ekstraudstyr.
Vi kommer gerne på et uforpligtende besøg hvor vi
sammen kan finde frem til en løsning, der passer til
dine ønsker og behov.
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Automower®
NYHED 2020
Husqvarna Automower 305
Ny robotplæneklipper fra Husqvarna i kompakt design og ideel til
mindre, komplekse haver på op til 600 m2. Stabil 4-hjulet platform.
Robotten kan indstilles til at klippe systematisk i smalle passager, i
stedet for tilfældigt klippemønster.
Modsat andre modeller kan denne vaskes med vandslange (ikke
højtryk) og skjoldet fjernes let for rengøring.
Leveres med Automower Connect Home, så justeringer kan foretages via Blueetooth. Automower Connect med GPS-tyverisikring
kan tilkøbes.

Model
Automower 305

Maks. areal
600 m2

Pris inkl. moms
8.999,-

Husqvarna Automower leveres uden installationssæt.
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Automower®
Automower X-Line serien
Strømlinet og førsteklasses X-Line design løfter niveauet for robotplæneklippere. Unikt design med LED-forlygter, som forbedre synligheden i svagt lys. Gummistødværn beskytter robotten mod ridser.
Allle X-Line modeller er udstyret med Automower Connect med
GPS-tyverisikring.

Automower 435X AWD

Automower 450X

Automower 315X

Automower 430X

Model

Maks. areal

Pris inkl. moms

3.500 m2

36.999,-

5.000 m

2

31.999,-

Automower 430X

3.200 m

2

23.999,-

Automower 315X

1.600 m2

17.499,-

Automower 435X AWD
Automower 450X

Husqvarna Automower leveres uden installationssæt.
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Automower®
Automower standard — til enhver type have
Lige fra mindre, ukomplicerede græsplæne til den plejekrævende have med smalle passager. Automower 440/420 har elektrisk højderegulering. Disse modeller har Connect Home, så indstillinger kan ændres via Bluetooth i op til 30 meters afstand (dog ikke model 105).

Automower 440/420

Automower 310/315

Automower 305

Automower 105

Model

Maks. areal

Pris inkl. moms

Automower 440

4.000 m

2

24.499,-

Automower 420

2.200 m2

18.499,-

Automower 315

1.500 m2

13.499,-

Automower 310

1.000 m2

11.499,-

600 m

2

8.999,-

600 m

2

6.699,-

Automower 305–Nyhed
Automower 105

Husqvarna Automower leveres uden installationssæt.
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Automower®
Automower 500-serien
Beregnet til kommercielt arbejde
Husqvarna Automower 500-serien er udviklet til professionelle opgaver. Robuste robotplæneklippere med solid kofanger foran. Disse
Automowere har ikke display og knapper, men skal styres fra computeren via medleveret Husqvarna Fleet Service eller App. Et system
der giver dig fuld kontrol over robottens klippeplaner, drift og position.

Automower 550

Automower 520

Automower 535 AWD
Model

Maks. areal

Pris inkl. moms

Automower 520

2.200 m

2

22.499,-

Automower 550

5.000 m2

33.999,-

Automower 315

3.500 m2

37.999,-

Husqvarna Automower leveres uden installationssæt.
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Automower®
Tilbehør til din robotplæneklipper
Et lille udpluk af tilbehør til din Automower.
Køb i vores butik eller på www.sivertsen-webshop.dk

Garage
HQ5872361-01 300-serie
HQ5850194-01 400-serie

Vægophæng
kr. 1.499,- HQ5872240-01 300-serie
kr. 1.699,- HQ5850197-01 400-serie

Kabelbeskyttelsesboks
HQ5908550-01

Rengøringssæt

kr. 79,- HQ5908550-01

Automower Connect
HQ5866623-05 300/400

kr. 499,kr. 549,-

kr. 269,-

Endurance knive / 6 stk.

kr. 2.199,- HQ5950844-01
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kr. 189,-

Automower®

+3 års udvidet garanti på Automower
Husqvarna Automowere leveres med 2 års fabriksgaranti
(reklamationsret)
Det er nu muligt at tilkøbe +3 års udvidet garanti til private brugere,
altså samlet 5 års garanti. Garantien gælder følgende Husqvarna
Automowere modeller:
105, 305, 310, 315, 315X, 420, 430X, 440, 450 og 435X.
Uddrag af betingelser og vilkår:
-Tilbuddet kan aktiveres indtil 12 måneder efter køb
-Automoweren skal serviceres en gang om året af en autoriseret
Husqvarna forhandler.
-Det årlige service skal kunne dokumenteres med gyldigt stempel/
underskrift i servicebogen under forhandlerservice
-Alle begrænsninger i betingelserne for begrænset garanti gælder
også for udvidet garanti. Batteri(er) og andre sliddele er ikke dækket
af den udvidede garanti.
-Komplet beskrivelse findes i Automower servicebogen og/eller på
https://www.husqvarna.com/dk/.
-Den udvidede garanti kan tegnes på Automowere solgt efter
01.06.2019.
Pris for udvidet garanti inkl. moms 699,-
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Robotklipper serviceydelser
Installation:
Enten vælger man en gør-det-selv løsning,
hvor man køber et installationskit ved siden af
sin robotklipper, der indeholder en rulle kabel,
pløkker og samlemuffer og herefter selv installerer kablet i haven og opstiller ladestationen.
(Husk lovlig 230 V stikkontakt i nærheden af
ladestationen.)

De første par uger bør man være forsigtig i haven der hvor kablet ligger.

Eller man vælger en komplet løsning, hvor vores personale
kommer hjem i haven og foretager installationen, enten manuelt
eller med en motoriseret kabelnedlægger. Vælger man løsningen med kabelnedlæggeren, vil kablet forsvinde ned i jorden
med det samme, og haven kan tages i brug igen med det samme.
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Robotklipper serviceydelser
Installation:
Prisen for installationskit til ”gør-det-selv” løsning:
Small — 150 m afgrænsningskabel
Medium—250 m afgrænsningskabel
Large — 400 m afgrænsningskabel

Pris inkl. moms
Pris inkl. moms
Pris inkl. moms

749,1.199,1.899,-

Prisen for komplet installation inkl. materialer:
A montering 0-500 m2:
Pris inkl. moms
B montering 501-1000 m2:
Pris inkl. moms
C montering 1000-2000 m2:
Pris inkl. moms
Installationspriserne er med maks. 2 ”øer”.

2.995,3.495,4.495,-

Ved flere ”øer” tillægges kr. 300,- inkl. moms pr. stk.

Installationer over 2.000 m2 er efter tilbud.
Der tages forbehold for haver med specielle lukkede afdelinger og
skråninger.
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Robotklipper serviceydelser
Service og vedligehold:
Vi anbefaler at din robotklipper bliver serviceret mindst én gang
pr. år. Dette er for at sikre optimale arbejdsbetingelser for din
robotklipper igennem hele sæsonen og minimering af nedbrud.
Der findes et serviceskema for hver model, som vores personale følger slagvisk. Derudover er der måske en opdatering af maskinens software, der naturligvis også vil blive udført.
Der findes 3 slags service for din robotklipper:

Service Standard
Service Plus
Service De Luxe
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Robotklipper serviceydelser
Service standard
Under service på din robotklipper bliver der:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Karosse afmonteres og chassis rengøres udvendigt.
Kabler og ladeplader i karosse kontrolleres
Ventilationsfilter udskiftes
Forhjulets nederste lejer kontrolleres
Gummibælg til justering af klippehøjden kontrolleres
Udskiftning af chassisets tætningslister
Kontrol af gummibælge ved forreste og bageste
kollisionsstolper
Kontrol af tilspændingsmomentet af skruer i chassis
Kontrol af chassisets kabelgennemføringer
Kontrol og evt. udskiftning af knive og knivskruer
Kontrol af friktionspladen og friktionspladens leje.
Rengøring af ladestation
Kontrol af rengøring af ladeplader på robot og i ladestation.
Komplet test af alle komponenter i Autocheck
Opdatering af software, hvis tilgængelig.
Kontrol af sammenkobling af robot og ladestation
Batteri oplades helt.
Robotrapport udskrives i 2 eksemplarer. En til dig og en til
værksted.

OBS! Udskiftede reservedele er ikke inkluderet i prisen.

Pris inkl. moms 1.500,12

Robotklipper serviceydelser
Service Plus

Ud over service standard bliver din robotklipper:
■
■
■

Opbevaret på vores hotel.
Oplades 2-3 gange henover vinterhalvåret
Lader og ladestation bliver kontrolleret

Pris inkl. moms 2.250,13

Robotklipper serviceydelser
Service De Luxe
Ud over service standard bliver din robotklipper:
■
■
■
■
■
■
■
■

Afhentet hjemme hos dig.
Dens ladestation bliver rengjort
Opbevaret på vores hotel.
Oplades 2-3 gange henover vinterhalvåret
Lader og ladestation bliver kontrolleret
Tilbageleveret hjemme hos dig
Gennemmålt kablet i haven
Stillet op og startet op

Kørsel afregnes efter kilometer ifølge aftale.

Pris inkl. moms 3.750,14

Noter:
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Red. 30-05-2018

SIVERTSEN A/S
Københavnsvej 282, 4000 Roskilde

Tlf. 46 75 55 22

www.sivertsenas.dk

Køb også på vores webshop

www.sivertsen-webshop.dk

Vi tager forbehold og fejl og ændringer. Alle priser er vejl. inkl. moms
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