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Η Husqvarna αποκαλύπτει μια παγκόσμια 

έρευνα για τα αστικά πάρκα του 2030 και 

εξοπλίζει τα ρομποτικά χλοοκοπτικά με 

αισθητήρες στον νέο αστικό πιλότο 

 

Η Husqvarna, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή προϊόντων υπαίθριας 

χρήσης και μέλος του Ομίλου Husqvarna, αποκαλύπτει μια παγκόσμια έρευνα 

για αστικά πάρκα και του χώρους πρασίνου του 2030. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας από τους φοιτητές αρχιτεκτονικής τοπίου σε 15 χώρες 

επισημαίνουν την αύξηση των χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές τόσο 

σε μέγεθος όσο και σε σημασία, με την υποστήριξη των αισθητήρων, της 

ρομποτικής, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των πολιτών. Για να 

εξερευνηθούν τα ευρήματα της έκθεσης, η Husqvarna δημιουργεί έναν 

ρομποτικό πιλότο για τον υπολογισμό της αύξησης του επιπέδου της 

βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας, προκειμένου να βοηθήσει στην 

προσπάθεια για τη συλλογή δεδομένων για την έρευνα της βιωσιμότητας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αστικοποίηση, τη βιωσιμότητα και την ταχεία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, πώς θα μοιάζει το μελλοντικό αστικό πάρκο του 

2030; Αυτή ήταν η ερώτηση που έκανε η Husqvarna σε 533 φοιτητές 

αρχιτεκτονικής τοπίου, που αντιπροσωπεύουν 60 πανεπιστήμια, προκειμένου 

να κατανοήσουμε πώς βλέπουν οι ιθύνοντες τον ρόλο και το πάρκο του 

2030, επιτρέποντας έτσι στη Husqvarna να αναπτύξει λύσεις και προϊόντα 

που ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες για την πράσινη διαχείριση 

του χώρου. 

 

«Η ανάγκη για χώρους πρασίνου αυξάνεται και είναι μια πρόκληση να 

σκεφτεί κανείς πώς θα διατηρούνται οι χώροι πρασίνου στις πόλεις το 

2030. Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες για να 

οδηγήσουμε αυτή τη βιομηχανία προς τα εμπρός, είμαι ενθουσιασμένος που 

ανακοινώνω ότι η Husqvarna θα διεξάγει ένα πιλοτικό αστικό ρομποτικό 

πάρκο στη Στοκχόλμη για να ελέγξει τα ευρήματα της έρευνας, μαθαίνοντας 

περισσότερα για το ενδεχόμενο να αυξηθεί η βιωσιμότητα και 

παραγωγικότητα στην επαγγελματική διαμόρφωση εξωτερικού χώρου στις 

αστικές περιοχές», λέει ο Pavel Hajman, Πρόεδρος του Husqvarna 

Division. 
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Βασικά συμπεράσματα από την έκθεση 

 Οι μαθητές συμφωνούν ότι ο νούμερο ένα σκοπός του πάρκου είναι να 

έχουμε ένα θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στις πόλεις που 

κατοικούνται, η μείωση της ρύπανσης των υδάτων του αέρα και η 

μείωση των κυμάτων θερμότητας,  τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και να 

δημιουργηθούν θετικές αποδόσεις. 

 Το 92% των φοιτητών υποστηρίζει ότι ο βασικός σκοπός των 

πάρκων το 2030 θα είναι να έχουμε ένα θετικό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο στις πόλεις που το περιβάλλουν, ενεργώντας ως τα 

‘πνευμόνια’ των πόλεων. 

 Το 86% υποστηρίζει ότι τα πάρκα θα ενθαρρύνουν την αειφόρο 

διαβίωση. 

 Το 61% υποστηρίζει ότι στο μέλλον τα πάρκα θα παράγουν 

βιώσιμη ενέργεια. 

 

 

 

 

 Υπάρχει μια παγκόσμια συναίνεση μεταξύ των φοιτητών ότι οι χώροι 

πρασίνου στις αστικές περιοχές θα αυξηθούν συνολικά σε μέγεθος και 

θα γίνουν πιο προσιτοί, ευέλικτοι και πολυλειτουργικοί, 

επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του πάρκου. 

 Το 71% πιστεύει ότι τα πάρκα θα καταλαμβάνουν περισσότερο 

αστικό χώρο από ότι σήμερα, η μεγαλύτερη αύξηση θα προέλθει 

από νέα μικρότερα πάρκα και πάρκα που θα βρίσκονται στις 

στέγες των σπιτιών, σε εγκαταλελειμμένους χώρους και σε 

κάθετους χώρους πρασίνου. 

 Το 64% προτιμά μια διαφορετική φύση σε μια πιο ανομοιόμορφη 

σχεδίαση – περισσότερο άγρια φύση και λιγότερο γκαζόν. 

 

 

 Η τεχνολογία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 

βιώσιμων αστικών πάρκων, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στη 

σύνδεση των ανθρώπων με τη φύση. 

 Το 98% των φοιτητών είναι θετικοί στη χρήση νέων 

τεχνολογιών στα πάρκα. 

 Το 63% θα ήθελε να περιλαμβάνουν αισθητήρες για την 

παρακολούθηση της υγείας του πάρκου. 

 Το 47% λέει ότι τα ρομπότ και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

θα συμβάλλουν σημαντικά στη συντήρηση του πάρκου. 

 

 

 Ο νέος ρόλος και η χρήση των πάρκων δείχνει ότι η διατήρηση του 

πάρκου θα απαιτεί περισσότερους ειδικούς να φροντίσουν για την 

ολοένα και πιο ποικιλόμορφή του φύση, αλλά η συντήρηση του πάρκου 

αναμένεται να γίνει μία εργασία την οποία θα μοιράζονται οι 

επαγγελματίες, οι πολίτες και τα ρομπότ. 

 Το 77% θέλει τα πάρκα να είναι ανοιχτά 24 ώρες την ημέρα. 

 Το 53% εξέφρασε την επιθυμία για να γίνεται η συντήρηση των 

πάρκων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας για να καλύψει την 

αυξημένη χρήση και πρόσβαση. 
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 Το 64% των φοιτητών πιστεύει ότι θα υπάρχουν εθελοντές από 

τις κοινότητες που θα στηρίζουν τη συντήρηση πάρκων μαζί με 

τους επαγγελματίες και τις αυτοματοποιημένες λύσεις. 

  

Αστικό πιλοτικό ρομποτικό χλοοκοπτικό και συλλογή δεδομένων 

Όπως επισημαίνει η έκθεση, η αυτοματοποίηση θα διαδραματίσει έναν 

μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον για τη φροντίδα των πάρκων. Για τον λόγο 

αυτό, η Husqvarna και η πόλη της Στοκχόλμης θα τρέξουν ένα πιλοτικό 

δοκιμαστικό, αρχής γενομένης από το 2017, που εξετάζει πώς το ρομποτικό 

χλοοκοπτικό μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα 

των αστικών χώρων πρασίνου. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό θα είναι 

εξοπλισμένο με αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την 

ποιότητα του αέρα, του φωτός, του ήχου και του νερού της βροχής. Τα 

δεδομένα θα συλλέγονται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Quantified 

Planet για την υποστήριξη της έρευνας για την αειφορία. 

 

 

«Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 

των Ηνωμένων Εθνών είναι τα δεδομένα. Έχουμε δημιουργήσει το Εργαστήριο 

Παγκόσμιων Στόχων για να καινοτομούν στρατηγικές για τη συλλογή 

δεδομένων σε πραγματικό και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, για την 

κινητοποίηση του τομέα τεχνολογίας προς εφευρετικές λύσεις για την 

επίτευξη των στόχων. Ελπίζουμε να επεκτείνουμε το πιλοτικό πρόγραμμα 

της Στοκχόλμης και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές του κόσμου», λέει η 

Maja Brisvall, εκτελεστικός διευθυντής της Quantified Planet. 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

 Margaretha Finnstedt – Director of Public Relations and Communication, Husqvarna 

 Mobile: +46 70 678 61 58 

 Mail: margaretha.finnstedt@husqvarnagroup.com 

 

 

Σχετικά με τη Husqvarna 

Η Husqvarna είναι ένα εμπορικό σήμα του Ομίλου Husqvarna. Από το 1689, η Husqvarna έχει 

κατασκευάσει προϊόντα υψηλής απόδοσης και παρέδωσε καινοτομίες που άλλαξαν τη βιομηχανία, 

όπως τον αντι-κραδασμό και το αυτόματο φρένο αλυσίδας για τα αλυσοπρίονα, καθώς και το 

πρώτο εμπορικό ρομποτικό χλοοκοπτικό στον κόσμο. Σήμερα, η Husqvarna προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα προϊόντων υψηλής απόδοσης και κατασκευής για το πάρκο, το δάσος και τον κήπο και 

αντιπροσωπεύει την τεχνολογική ηγεσία στους εξής τομείς: αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, 

χλοοκοπτικά τρακτέρ και ρομποτικά χορτοκοπτικά. Τα προϊόντα Husqvarna πωλούνται σε 

περισσότερες από 100 χώρες, κυρίως μέσω επιλεγμένων καταστημάτων. 

 

 

 

Όμιλος Husqvarna 

Ο Όμιλος Husqvarna είναι ο παγκόσμιος ηγέτης παραγωγής μηχανημάτων για υπαίθρια χρήση, 

συμπεριλαμβάνοντας αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, ρομποτικά χλοοκοπτικά και τρακτέρ κήπου. Ο 
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Όμιλος είναι, επίσης, ο ηγέτης προϊόντων ποτίσματος κήπου στην Ευρώπη, και κατέχει 

ηγετική θέση παγκοσμίως στον εξοπλισμό κοπής και εργαλείων διαμαντιών για την 

κατασκευαστική βιομηχανία και την βιομηχανία πέτρας. Τα προϊόντα και οι λύσεις του Ομίλου 

πωλούνται από τις μάρκες όπως Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, 

Flymo, Zenoah και Diamant Boart μέσω αντιπροσώπων και εμπόρων λιανικής πώλησης σε 

τελικούς καταναλωτές σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι καθαρές πωλήσεις το 2015 ανήλθαν 

σε 33 δισεκατομμύρια SEK (σουηδική κορώνα) και η ομάδα είχε περισσότερους από 14.000 

εργαζόμενους σε 40 χώρες. 

 

 


