
Вдосконалена і повнофункційна модель серії X-line від світового лідера з 
роботизованого скошування. Розумний настільки, щоб приймати виклики великих 
і складних газонів - де багато вузьких проходів, перешкод, ділянок важкої 
місцевості та схилів до 45%. GPS-навігація та безліч функцій, включаючи 
Automower® Connect, допомагають збереженню вашого газону зеленим, 
здоровим та ідеально скошеним. Програма Automower® Connect дозволяє вам 
керувати роботом: відслідковувати, взаємодіяти та вводити оновлення програми 
натисканням на екран, де б ви не знаходились у світі. 

Неперевершена взаємодія 

Всі газонокосарки, обладнаніl 
Automower® Connect, сумісні з Amazon 
Alexa та Google Home. Достатньо дати 
голосову команду розумній колонці, і 
Husqvarna Automower® почне виконувати 
завдання. Ви можете надавати загальні 
команди потипу "старт", "стоп", 
"паркування", а також отримувати 
відомості про поточний стан роботу 
просто запитавши голосового асистента. 

Світлодіодні фари 
Енергоефективні світлодіодні фари 
для кращої видимості та управління 
навіть у темряві. Індикатори 
також почнуть блимати, якщо є 
несправність. 

GPS-навігація 

Система GPS-навігації створює карту газону, 

яка включає розташування обмежувального 

і направляючого проводів. Після цього 

газонокосарка Husqvarna Automower® починає 

реєструвати, які частини газону вона покрила, і 

коригувати траєкторію свого руху. Таким чином 

в процесі роботи досягається оптимальне 

покриття території, гарантуючи відмінні 

результати скошування. 

Automower® Connect 

Automower® Connect дає вам повний контроль 

над газонокосаркою прямо з вашого смартфону. 

Ви можете легко запустити, зупинити та 

припаркувати робот, перевірити та налаштувати 

параметри. При необхідності також встановити 

сигнал тривоги та відстежувати положення 

вашої газонокосарки у випадку крадіжки - де б 

ви не були. Стандарт на X-серії, необов'язковий 

для серій 300-400. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X 



ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Automower® Connect дає вам повний контроль над 

газонокосаркою прямо з вашого смартфону. З'єднання на 
великій відстані, включаючи функцію геолокації та оповіщення. 

• Вбудована система GPS створює карту і реєструє, які частини 
газону газонокосарка покриває, і відповідно налаштовує 
траєкторію її руху. 

• Енергоефективні світлодіодні фари для кращої видимості та 
управління навіть у темряві. 

• Сумісність із Amazon Alexa та Google Home. Достатньо дати 
голосову команду розумній колонці, і Husqvarna Automower® 
почне виконувати завдання. 

• Двигун із 2-ступінчастою коробкою передач, нова технологія, 
що забезпечує надшвидкий рух. 

• Наші запатентовані подвійні напрямні дроти допомагають 
роботу знайти зарядну станцію 

• Електричне регулювання висоти скошування. 

• Регулює робочий час відповідно до швидкості зростання трави, 
що зменшує знос газону та газонокосарки. 

• Автоматично визначає вузькі проходи та знаходить свій шлях 
навіть у дуже вузьких місцях. 

• Large coarse-tread wheels provide excellent traction on slopes up 
to 45%. 

• Можливість починати роботу не від зарядної станції, а з будь-
яких п'яти точок, розташованих вздовж направляючого кабеля. 

• Включає зручне розміщення зарядної станції в саду. 

• Автоматично виявляє дисбаланс ріжучої системи. 

• Автоматичний функціонал, під час якого модель скошування 
встановлюється згідно спіралі щоби вирівняти різну висоту 
трави. 

• Спеціальний режим для швидкого скошення ділянки з високою 

травою. 

• Можливість створення різних профілів налаштувань 
полегшують використання косарки на численних ділянках. 

• Зробіть свою газонокосарку неповторною з допомогою змінних 
кришок. 

• Великий дисплей високої роздільної здатності, з інтуїтивно-
зрозумілим структурованим графічним меню. 

• Efficient backlit keypad makes all the buttons clearly visible also 
during the dark hours. 

• Надає додатковий захист під час зіткнень із деревами, 
чагарниками та іншими перешкодами. 

• Надсилає миттєві повідомлення на ваші пристрої в разі виходу 
поза межі геозони. 

• Концепція скошування з найвищим рівнем надійності, якості та  
продуктивності. 

• Низький шум 

• Оснащений гострими лезами, схожими на бритву, 
встановленими на надійній системі ріжучих дисків, що 
забезпечує найкращі показники різання та низьке споживання 
енергії. 

• Відсутність викидів 

• Обладнаний гучною сиреною та замком із PIN-кодом. 

• Газонокосарка автоматично знаходить свою зарядну станцію 

• Низьке споживання енергії 

• Таймер 

• Датчики підйому та нахилу 

• Працює в дощ 

• Automower® Connect дає вам повний контроль над 
газонокосаркою прямо з вашого смартфону. З'єднання на 
великій відстані, включаючи функцію геолокації та оповіщення. 

Технічні характеристики

АКУМУЛЯТОР

Ємність батареї 5.0 А·год 
Вага упаковки батареї 0.65 кг
Тип батареї Літій-іонний 
Напруга акумулятора 18 B
Струм заряджання 4.2 A
Зарядна система Автоматична 
Connected digital function set (calc) Premium : Planned N/AAMC : N/A N/A 
Споживання енергії протягом скошування 30 Вт
Типовий час заряджання 50 хв
Час косіння на одному заряді 145 хв
Utilized Battery Capacity 4.0 А·год 
Напруга 18 B

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Площа обробки за годину 133 м²
Максимальний нахил на межі робочої зони 15 %
Максимальний нахил в межах робочої зони 45 %
Максимальний нахил в межах робочої зони 24 °
Середнє споживання енергії при максимальному використанні 3200 м²
Основне джерело живлення Battery 
Площа робочої зони (±20) 3200 м²

СЕРТИФІКАЦІЯ

Оновлення прошивки Dealer Service 

РОЗМІРИ

Вага брутто 23500 г
Вага нетто 20300 г
Ширина скошування 24 см
Вага 13 кг

ДВИГУН



Технічні характеристики

Тип лопатевого двигуна 3- phase brushless DC motor 
Тип приводного двигуна Ultrasilent drive, Brushless DC motor 
Тип палива Battery 

ОБЛАДНАННЯ

Сигналізація Є 
Колір Grey 
Різальна система 3 pivoting razor blades
Додаткові ножі 6 шт
Пошук сигнального дроту Так 
Кількість способів повернення до зарядної станції 2 
Тип ручки Інтегрована 
Передні фари Так 
Сигнал зарядної станції Так 
Інформаційна панель MonoChrome Graphical Display 2,8” 
Installation lock Так 
Клавіатура Keypad and display/App 
Датчик підйому Так 
Провід 0 м 
Navigation system Irregular 
PIN код Так 
Search system Quadsearch 
Скоби 0 шт 
Датчик нахилу Так 
Time lock Так 
Таймер Так 
Ультразвуковий датчик Немає 
Прохідність коліс Medium 
Бездротове підключення Bluetooth, Cellular 

MATERIALS

Body ASA plastic 

ЗВУК І ШУМ

Рівень шуму 58 дБ(А)
Рівень шуму Measured sound level 57 дБ(А)

PACKAGING

Висота упаковки 350 мм
Довжина упаковки 930 мм
Об'єм упаковки 192.05 дм³
Ширина упаковки 590 мм
Quantity in Master pack 1 


