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ROBOTKLIPPAREROBOTKLIPPARE  

Köp med eller utan installationKöp med eller utan installation

Vinterförvaring
och service

ROBOTGRÄSKLIPPARE

Gäller inom Laholms, Båstads och Ängelholms kommuner. 
Ring och boka hos NPN i Båstad 0431-789 30
eller maila verkstad.bastad@npn.se
Du kan lämna klipparen i valfri NP Nilsson-butik. 
Förvaring och service sker i Båstad

bygghandel.npn.se

BASPAKET Rengöring, tvätt, rekonditionering 
och service inkl uppdatering av pro-
gramvaran.

BRONSPAKET
Alt 1 + vinterförvaring med under-
hållsladdning.

SILVERPAKET Alt 1 + 2 + Leverans och uppstart av 
klipparen hos kund till våren.

GULDPAKET Alt 1 + 2 + 3 + hämtning av maskin och 
laddare hos kund.
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Modell Information
Alla Gardena Sileno kan styras via app. Antingen 
Bluetooth eller Smart WiFi.
De är tysta (57dB), lättskötta och praktiska.

Max yt-
täckning

Sileno minimo 250 Gardenas minsting för den lilla trädgården. Kan 
styras med app via Bluetooth till ca 10m från 
klipparen. 
Perfekt för trånga komplexa trädgårdar.

250m2

Sileno City 500 Tyst (57dB) klippare för den lilla trädgården. Kan 
styras med app via Bluetooth till ca 10m från 
klipparen.
Perfekt för trånga komplexa trädgårdar.

500m2

smart Sileno 
City 500

Smart klippare som du styr med WiFi-app varifrån 
du vill.

500m2

smart Sileno 
Life 750

Tyst (57dB) klippare för den medelstora trädgår-
den. Kan styras med app via WiFi varifrån du vill.

750m2

Sileno Life 1000 Tyst (57dB) klippare för den medelstora trädgår-
den. Kan styras med app via Bluetooth till ca 10m 
från klipparen.

1000m2

smart Sileno 
Life 1250

Tyst (57dB) klippare för den medelstora trädgår-
den. Kan styras med app via WiFi varifrån du vill.

1250m2

Modell Information
Ryobis Roboyagi köps i två delar. Dels maskinen 
och dels ett installationskit för den yta man 
önskar

Max yt-
täckning

Roboyagi Robotklippare som klarar de flesta gräsmattor. 
Du styr allt med appen via inbyggt WiFi.
Tyst (55dB).
Kompletteras med installationskit.

Installationskit 
1200m2

Installationskit för gräsmattor upp till 1200m2
1 st 36V-batteri (2,0 Ah), 150 meter begränsnings-
kabel, 200 st märlor, 4 st dockanslutningar, 6 st 
skarvkopplingar 

1200m2

Installationskit 
3000m2

Installationskit för gräsmattor upp till 3000m2.
1 st 36V-batteri (4,0 Ah), 300 meter begräns-
ningskabel, 275 märlor, 4 st dockanslutningar, 6 st 
skarvkopplingar

3000m2

Modell Information
Husqvarnas robotklippare håller alltid högsta 
kvalité och passar lika bra för villaägare som för 
proffessionellt bruk. Styrs med app.

Max yt-
täckning

Automower® 305
Bluetooth

Automower® 305 har en kompakt design och 
passar perfekt för mindre, komplexa trädgårdar. 
Den hanterar enkelt sluttningar med en lutning på 
40%. 

600m2

Automower® 310
Bluetooth

Effektiv klippare med fyra hjul för mer komplice-
rade områden. Kan även hantera sluttningar med 
en lutning på 40%. Smart teknik leder automa-
tiskt robotgräsklipparen genom trånga passager.

1000m2

Automower® 315
Bluetooth

Klippare med fyra hjul för större och mer kompli-
cerade gräsområden. Kan även hantera sluttning-
ar med en lutning på 40%. Smart teknik anpassar 
klippningen efter hur snabbt gräset växer,

1500m2

Automower® 415X
GPS-styrd. WiFi

En pålitlig och högpresterande modell. Den klip-
per komplicerade gräsmattor med systematisk 
klippning för perfekt klippta smala passager och 
hanterar lätt med en lutning på 40%.

1500m2

Automower® 420
Bluetooth

Klippare för effektiv klippning av svårhanterliga 
gräsytor. Kan hantera sluttningar med en lutning 
på hela 45%. Smart teknik anpassar klippningen 
efter hur snabbt gräset växer,

2200m2

Automower® 430X
GPS-styrd. WiFi

Avancerad fullstor modell i X-serien. Smart nog 
att hantera stora och komplexa gräsmattor med 
flera smala passager, hinder, tuff terräng och 
sluttningar på upp till 45 %. 

3200m2

Automower® 435X 
AWD
GPS-styrd. WiFi

En pionjär på robotmarknaden. En modell med 
fyrhjulsdrift som enkelt sköter gräsmattor på upp 
till 3,500 m², som klarar hinder, tuff terräng och 
backar med imponerande 70% lutning. 

3500m2

Automower® 450X
GPS-styrd. WiFi

Förstklassig modell som enkelt klarar utma-
ningarna med stora och komplexa gräsmattor 
och sluttningar på upp till 45%. Identifiering av 
fjärrobjekt ökar klipphastigheten .

5000m2

Installationskit 
Small 

150m begränsningskabel, 300 märlor, 3 skarvar, 5 
anslutningskontakter.
Installationskit ingår i priset vid beställd installa-
tion.

Installationskit 
Medium

250m begränsningskabel, 400 märlor, 3 skarvar, 5 
anslutningskontakter.
Installationskit ingår i priset vid beställd installa-
tion.

Installationskit 
Large

400m begränsningskabel, 600 märlor, 5 skarvar, 5 
anslutningskontakter.
Installationskit ingår i priset vid beställd installa-
tion.

Vi kan hjälpa till med installation av alla våra robotklippare. Vi kan hjälpa till med installation av alla våra robotklippare.

Våra robotgräsklippare!
För priser på klippare och installation se separat prislista.


