
Corta relvas automático de 3 rodas, compacto para cortar relva de forma muito 
eficiente. Adequado para relvados de até 600 m². Trabalha em declives com uma 
inclinação de 25%. É fácil de usar e oferece configurações personalizadas. Tem 
disponível como opção capota em cor branco polar.Ao preço da máquina, acresce o 
custo da instalação. 

Trabalha em encostas de até 
25% 
O tamanho do produto é compacto, 
mas as rodas motrizes grossas e o 
equilíbrio otimizado proporcionam 
boa tração, mesmo em superfícies 
escorregadias. O cortador lida com 
encostas de até 25%. 

Pontos de arranque remoto x2 
Um resultado de corte uniforme em 
todo o relvado graças à possibilidade 
de iniciar o corte em dois locais 
remotos diferentes ao longo do fio 
guia patenteado, fora da estação de 
carregamento. Quanto maior a área 
de relva, melhor e mais importante 
com vários pontos de partida. 

Cabo de delimitação 
O cabo de guia ajuda ao corta-relvas 
a encontrar o seu caminho de volta 
para a estação de carga, o qual reduz 
o tempo de busca, especialmente nos 
jardins mais complexos. 

Compacto e leve 
Pequeno tamanho compacto e 
baixo peso proporcionam uma maior 
manobrabilidade em pequenos jardins 
e simplificam a movimentação manual 
entre diferentes áreas de corte. 
Facilita também a armazenagem. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105 



FEATURES
• Pequeno tamanho compacto e baixo peso garante maior 

manobrabilidade em pequenos jardins. 

• O cabo de guia ajuda o corta-relvas a chegar à estação de carga 

• Possibilidade de iniciar o corte em dois locais remotos diferentes 
ao longo do fio guia patenteado, fora da estação de carregamento. 

• As rodas de piso grosso oferecem uma excelente tração nas 
encostas de até 25%. 

• Ecrã de alta resolução e tamanho médiio com uma estrutura 
intuitiva do menu gráfico. 

• Configure uma área secundária se o relvado estiver dividido em 
duas áreas que não estejam conectadas a uma passagem para o 
robô corta-relva. 

• Conceito de corte de relva com o nível mais elevado de fiabilidade, 
qualidade e resultado de corte. 

• Graças ao seu exclusivo sistema de corte, o Automower® trabalha 
muito discretamente e em silêncio, apenas quando o utilizador 

quer. 

• Equipado com lâminas afiadas instaladas num disco de corte 
robusto para um melhor corte e menos consumo de energia. 

• Equipado com alarme estridente e bloqueio por código PIN. 

• Uma gestão eficaz da energia significa menos consumo de energia, 
fazendo com que o custo de trabalho da Automower® seja inferior 
do que os corta-relvas tradicionais. 

• Por ser alimentado eletricamente, o Automower® não produz 
emissões nocivas. 

• You decide if you want Automower® to mow the lawn around the 
clock and 7 days a week. 

• Se o Automower® for levantado do chão ou tombar, o corte 
desliga-se automaticamente. 

• O Automower® pode estar no exterior e cortar a relva de forma 
eficaz mesmo quando está a chover. 

Technical Specifications

BATERIA

Capacidade da bateria 2.1 Ah

Peso do conjunto da bateria 0.26 kg

Tipo de bateria Iões de Lítio 

Voltagem da bateria 18 V

Corrente de carregamento 1.3 A

Método de carga Automatico 

Consumo de potência durante o corte 20 W

Tempo típico de carga 50 min

Tempo típico de corte numa carga 65 min

CAPACIDADE

Capacidade por hora 43 m²

Inclinação máxima no limite 15 %

Inclinação máxima no interior da instalação 25 %

Inclinação máxima no interior da instalação 14 °

Pouco consumo de energia a máxima utilização 600 m²

Generic Power Source Battery 

Área de trabalho recomendada 600 m²

APROVAÇÕES

Atualização de Firmware Dealer Service 

DIMENSÕES

peso total 12200 g

peso líquido 9400 g

Largura de corte 17 cm

Peso 6.9 kg

MOTOR

Tipo de lâmina de motor Brushless DC motor (BLDC) 

Tipo de motor Brushless DC motor (BLDC) 

Tipo de combustível. Battery 

EQUIPAMENTO

Alarme Sim 

Cor Granito cinza 

Sistema de corte 3 pivoting razor blades

Lâminas extra 6 unidades

Cabo de delimitação No 

Seguir o cabo guia 1 

Tipo de guiador Integrado 

Faróis No 

Sinal de casa No 

Ecrã MonoChrome Graphical Display 2,1” 

Bloqueio da instalação Yes 

Interface do utilizador Keypad and display 

Sensor de levantamento Yes 

Fio de laço 0 m 

Navegação Irregular 

Código PIN Yes 

Mensagens SMS No 

Sistema de busca Singlesearch 

Grampos 0 unidades 

Sensor de inclinação Yes 

Fechadura temporizada Yes 



Technical Specifications

Cronograma Yes 

Sensor ultrasónico No 

estrias das rodas Medio 

Conetividade Not applicable 

MATERIAIS

Corpo PP plastic 

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 0 g 

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

SOM E RUÍDO

Nível Garantido de Ruído 61 dB(A)

Nível medido de ruído 58 dB(A)

EMBALAGEM

Packaging height 350 mm

Packaging length 690 mm

Packaging volume 127.995 dm³

Packaging width 530 mm

Quantity in Master pack 1 


