
Husqvarna Automower® 305 компактний та ідеально підійде для невеличких 
садибних ділянок до 600 м2. Легко долає схили у 40%. 4-колісна платформа, 
ефективне косіння в проходах, потрійна методика пошуку зарядної станції. 
Обладнаний таймером погоди, датчиком морозу та Automower® Connect@Home. 
Легко очищується та миється з допомогою шлангу. 

Таймер погоди 

Налаштування робочого часу відповідно 
до швидкості зростання газонної трави 
означає, що газонокосарка Husqvarna 
Automower® буде максимізувати процес 
скошування в періоди сильного росту 
трави. У сонячну і / або суху погоду, а 
також в кінці сезону, газонокосарка буде 
витрачати менше часу на скошування, 
що скоротить ймовірність зносу газону і 
газонокосарки. 

Легке очищення 
Ви можете мити верхню та нижню 
частини садовим шлангом. Кришку 
можна легко зняти з допомогою 
прикріпленого інструменту для 
технічного обслуговування, легко 
очистити де б ви не знаходились. 

Систематичне скошування у 
проходах 
Для досягнення найкращого 
результату, робот-газонокосарка 
має змогу автоматично змінювати 
режим руху випадковою 
траекторією на систематичне 
скошування вузьких проходів. 

Automower® Connect@HOME 
Рішення на базі Bluetooth®, 
Automower® Connect@HOME, 
вам повний контроль роботом 
безпосередньо зі смартфону. Ви 
можете легко надсилати команди 
старт, стоп, паркування, а також, 
змінювати налаштування. Радіус дії 
Bluetooth® становить до 30 метрів. 
Стандартне для серії 300-400. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305 



FEATURES
• Automower® Connect@HOME надає вам повний контроль 

роботом з вашого смартфону. Завдяки використанню 
протоколу Bluetooth® радіус дії становить до 30 метрів. 

• Автоматично змінює модель скошування з випадкової на 
систематичну у вузьких проходах. 

• Верхня та нижня частини роботу-газонокосарки легко миються 
з допомогою садового шлангу. 

• 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. 

• Обмежувальний дріт забезпечує прямий і надійний шлях 
повернення до зарядної станції. 

• Великі колеса із зубцями забезпечують відмінну тягу на схилах 
до 40%. 

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

• Включає зручне розміщення зарядної станції в саду. 

• 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. 

• Easy maneuverable cutting height adjustment 

• Середнього розміру дисплей високої роздільної здатності, зі 
структурованим графічним меню. 

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

• Beautiful and carpet-like lawn thanks to a cutting method where the 
blades cut the grass gently from all directions. 

• Низький шум 

• Equipped with sharp razor-like blades mounted on a robust cutting 
disc system for best cutting performance and low energy 
consumption. 

• Без 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 

Технічні характеристики

АКУМУЛЯТОР

Ємність батареї 2.1 А·год
Вага упаковки батареї 0.38 кг
Тип батареї Літій-іонний 
Напруга акумулятора 18 B
Струм заряджання 1.3 A
Зарядна система Автоматична 
Connected digital function set (calc) AMC@Home : N/A N/A 
Споживання енергії протягом скошування 20 Вт
Типовий час заряджання 60 хв
Час косіння на одному заряді 70 хв
Utilized Battery Capacity 1.68 А·год

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Площа обробки за годину 55 м²
Максимальний нахил на межі робочої зони 15 %
Максимальний нахил в межах робочої зони 40 %
Максимальний нахил в межах робочої зони 22 °
Середнє споживання енергії при максимальному використанні 600 м²
Основне джерело живлення Battery 
Площа робочої зони (±20) 600 м²

СЕРТИФІКАЦІЯ

Найкращий вибір! N/A 
Design awarded product Немає 
Оновлення прошивки Dealer Service 

РОЗМІРИ

Вага брутто 16500 г
Вага нетто 13000 г
Ширина скошування 22 см
Вага 9.4 кг

ДВИГУН

Тип лопатевого двигуна Brushless DC motor 
Тип приводного двигуна Brushless DC motor 
Тип палива Battery 

ОБЛАДНАННЯ

Сигналізація Є 
Пакування 4-колірний друк (біла коробка) 
Колір Grey 
Різальна система 3 плаваючих ножа
Додаткові ножі 3 шт
Пошук сигнального дроту Так 



Технічні характеристики

Кількість способів повернення до зарядної станції 1 
Тип ручки Інтегрована 
Передні фари Немає 
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 Triplesearch 
Скоби 0 шт 
Датчик нахилу Так 
Time lock Так 
Таймер Так 
Ультразвуковий датчик Немає 
Прохідність коліс Medium 
Бездротове підключення Bluetooth 

MATERIALS

Body ASA plastic 

ЗВУК І ШУМ

Рівень шуму 59 дБ(А)
Рівень шуму Measured sound level 58 дБ(А)

PACKAGING

Висота упаковки 330 мм
Довжина упаковки 790 мм
Ширина упаковки 590 мм
Quantity in Master pack 1 


