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Hem & hushåll

Robotgräsklippare: Vårt största test hittills
Peter Pettersson: De blir bara bättre och bättre för varje år

Av: Peter Pettersson

PUBLICERAD: I GÅR !  08.09
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TESTER

Robotgräsklipparna blir vanligare överallt. Både i stan och på landet. De blir
också smartare och går att styra med rösten och klockan.

Aftonbladet testar de populäraste modellerna – flera har precis kommit ut
på marknaden.
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Det här ska du tänka på om du har en robotgräsklippare
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För några år sedan var det bara de tidiga användarna som vill ha det senaste som satsade på
robotgräsklippare. Men nu ser man dem både på radhustomter och ute i
sommarstugeområden.

Utbudet har ökat och ökar. Fler tillverkare vill vara med i leken, även om dominanter som
Husqvarna, Stiga och Gardena fortfarande håller stilen. Men relativt nya utmanare som Worx,
Lyfco och Grouw är med i matchen.

Prisspannet är stort. Våra testmaskiner spänner från dryga 6 000 till över 30 000 kronor. De
dyraste klipparna har både gps, wifi och bluetooth och Husqvarnas två gräsklippare går till
och med att styra med en Apple Watch.

Men i grunden handlar det om hur bra de är på att klippa gräset, hur snyggt de klarar att
kantklippa och hur bra de klarar tomter som inte är helt plana.

FOTO: PETER PETTERSSON

KOPIERA LÄNK
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Just lutningar är ett stort problem för robotgräsklippare. Tillverkarna anger alltid lutningen i
procent, för det låter bättre. Vi vanliga dödliga tänker oftare lutning i grader. Och de bästa
robotgräsklipparna klarar av lutningar upp till 45 procent. Men omräknat i grader är det inte
mer än 24 grader eller en stigning på 45 centimeter på en meter.

Lutar det mer än så får du räkna med att klippa sådana partier för hand eller med
traditionell el- eller motorgräsklippare.

Klipparna behöver en begränsningskabel för att inte ”rymma” från tomten. Den håller dem
också borta från rabatter och liknande. Den kan man spika ovanpå gräsmattan med
plastmärlor, eller gräva ned i rännor som man skär med en kniv eller spade eller ett
specialverktyg.

Det du bör tänka på innan du väljer en robotgräsklippare är hur din tomt är beskaffad. Lutar
det mycket? Var finns planteringar och träd? Hur smala är passager mellan häckar och buskar
och trädgårdsgångar.

En ritning över tomten är bra hjälp för att välja rätt.

"
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FAKTA

Så gjorde vi testet

& Robotgräsklipparna i vårt teststall är ute hos ”fodervärdar” och går på deras tomter för att vi ska få en
testsituation som är så verklig som möjligt. Några har varit med i flera säsonger, men det är avsiktligt

https://www.aftonbladet.se/tester
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TESTET

Husqvarna Automower 430X

BÄST I TEST… MEN DYR
Pris: 30 400 kr.
Finns hos: Entreprenadbutiken.se, Hylte Jakt & Lantman, Motorservice i Lagan m fl. 
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: 430X har följt med ett tag nu och ligger fortfarande i topp. Det är svårt att hitta
något att anmärka på förutom priset. Robotgräsklipparen går som en klocka. Den är också så
pass tyst att du kan klippa även under kvällar utan att störa grannarna. Appen är lätt att
använda och har du en Apple Watch finns en app till den också. Det känns lite häftigt för
teknikvännen att kunna slå på gräsklipparen hemma på distans från klockan. Men priset
skrämmer trots allt rätt många.
Totalbetyg: 

eftersom driftsäkerheten över tid också är viktig att testa. En robotgräsklippare du sköter riktigt ska
kunna hålla upp emot tio år.
& Priserna är de lägsta priser vi kunnat hitta på prisjämförelsesajten Prisjakt under vecka 23.

LÄS MER

"
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FAKTA

Tekniska specifikationer
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Worx Landroid M700
BÄSTA LÅGPRISAREN
Pris: 8 395 kr.
Finns hos: Hornbach, Clas Ohlson, Netonnet, Bauhaus, Elgiganten, med flera.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: Här är en mycket bra robotgräsklippare som inte kostar alltför mycket. Den klarar
att göra mycket snygga kanter, något som flera andra har svårt med och som tvingar dig till
trimmer eller handjagare för att justera efter roboten. Navigationssystemet räknar ut bästa
sättet att klippa gräsmattan efter att det lärt sig hur den ser ut. Laddstationen är mindre och
lättare att placera än för alla de andra i testet. Appen är lättöverskådlig och funkar bra.
Godkänd i lutning, men inte bland de bästa. 35 procent motsvarar knappt 20 graders lutning.
Mycketklipp för pengarna.
Totalbetyg: 

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 3000 m².
Ljudnivå: 58 dB.
Max lutning: 45 procent.
Batteritid: 135 min.
Laddningstid: 65 min.
Klippbredd: 24 cm.
Klipphöjd: 2-6 cm.

LÄS MER
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FAKTA

Tekniska specifikationer
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Stiga Autoclip 530 SG
Pris: 21 743 kr.
Finns hos: Fish & Hunt, Gardenstore, Byggahemma m fl.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: 530 SG gjorde på det stora hela ett bra jobb. Men när robotgräsklipparen körde på
en besökare fungerade inte stoppknappen. Det gick lyckligtvis bra och felet kunde åtgärdas.
Men vi anser att ett så viktigt säkerhetssystem inte får fallera ens vid ett enstaka tillfälle och
sänker därför betyget avsevärt. 530 SG har annars en lättbegriplig meny där man kan ställa in
hur den ska bete sig. Klippresultatet är mycket bra och den orkar jobba länge innan den
behöver åka och ladda batteriet på nytt. De stora drivhjulen med ett ordentligt mönster gör att
den tar sig fram enklare, inte minst i motlut. Men det kan bli problem när den går på löst
underlag, nysått till exempel. Då kan den gräva ned sig och fastna.
Totalbetyg: 

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 700 m².
Ljudnivå: 67 dB.
Max lutning: 35 procent.
Batteritid: 120 min.
Laddningstid: 90 min.
Klippbredd: 18 cm.
Klipphöjd: 3-6 mm.
Mått (L,D,H): 55,8x40,4x20,5 cm.

LÄS MER
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FAKTA
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AL-KO Robolinho 1150 W
TYST OCH SMIDIG
Pris: 9 990 kr.
Finns hos: Bauhaus, Cdon, Gardenstore m fl.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: AL-KOs senaste modell 1150 W är tänkt för normalträdgårdar upp till cirka 1 000
m². Den är lätt att installera och klipper bra. Men man får inte släppa upp gräset till mer än 5,5
cm. Det kan vara en problem när det blir varmt på sommaren och man inte är hemma och kan
vattna. Då brukar det vara bra att låta gräset växa lite längre så det inte bränns lika lätt. 1›150
W är mycket tyst, en av de tystare i testet och betydligt tystare än till exempel Worx i samma
prisklass. Just nu säljs den för under 10 000 kronor – annars är det vägledande priset 11 495
kronor.
Totalbetyg: 

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 3200 m².
Ljudnivå: 70 dB.
Max lutning: 45 procent.
Batteritid: 150 min.
Laddningstid: 150 min.
Klippbredd: 29 cm.
Klipphöjd: 2,5-7 cm.
Mått (L,D,H): 70,4x50x29,2 cm.

LÄS MER

"

"
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Stihl Imow 422
Pris: 9 990 kr.
Finns hos: Hylte Jakt&Lantman, Maskinklippet, Gårdsman, med flera
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: Stihls enklare modell. Den är lite känslig och fastnar ganska lätt. Testtomten har
häck på två av gräsmattans sidor och det är inte sällan den stannar någonstans längs den.
Tycker också att den beter sig lite underligt ibland, då den efter en relativt kort stund åker hem
och laddar, men fortsätter en stund senare. På det hela taget fungerar det ändå som
förväntat. 422-modellen ska klara kantklippning, men det är inte det lättaste.
Totalbetyg: 

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 1000 m².
Ljudnivå: 60 dB.
Max lutning: 45 procent.
Batteritid: 100 min.
Laddningstid: 100 min.
Klippbredd: 22 cm.
Klipphöjd: 2,5-5 cm.
Mått (L,D,H): 60x40x29 cm.

LÄS MER

"
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Stiga Autoclip 225 S
STABIL ARBETSHÄST
Pris: 12 990 kr.
Finns hos: Gardenstore, Byggmax, Buildor, Byggahemma m fl.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: Det här är en av de äldsta robotgräsklipparna i vårt teststall. Den är inte så
högteknologisk, men gör ändå jobbet bra och fungerar utan några stora problem. Den har en
roterande klinga i stället för lösa rakblad, vilket kan vara en fördel eftersom det inte kan bli
små knivbitar i gräsmattan lika lätt om den skulle köra på något hårt. Det är lite bökigt att
reglera klipphöjd, man måste använda en specialmejsel underifrån manuellt. Den roterande
korsformade kniven kan självsvänga lite och låta ibland, men det stör inte så mycket.
Totalbetyg: 

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: solid kniv.
Klippyta: upp till 800 m².
Ljudnivå: 62 dB.
Max lutning: 35 procent.
Batteritid: 30 min.
Laddningstid: 90 min.
Klippbredd: 20 cm.
Klipphöjd: 2-6 cm.
Mått (L,D,H): 60x43x27 cm.

LÄS MER

"

"
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Meec Tools
LITE SMÅSTRUL, MEN BILLIG
Pris: 6 999 kr.
Finns hos: Jula.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: Meec från Jula tillhör de billigare i testet. Fungerar bäst på plana ytor. 25 procents
lutning är bara 14 grader. I instruktionen står det att man ska lämna 40 centimeter från
avgränsningskabeln men då blir det en sträng som blir oklippt. Var lite problem att få den att
åka ut efter schema men det gick till slut. Av någon märklig anledning missar den en fläck
som den inte klipper. I övrigt klipper den väldigt bra och det är enkel att ställa klippnivån. Åker
alltid hem via avgränsningskabeln och laddstationen måste stå plant så den kan köra in och
ladda.

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: roterande, korsformad klinga.
Klippyta: upp till 1100 m².
Ljudnivå: 70 dB.
Max lutning: 45 procent.
Batteritid: 120 min.
Laddningstid: 120 min.
Klippbredd: 25 cm.
Klipphöjd: 2,5-6 cm.
Mått (L,D,H): 53,3x42x25,2 cm.

LÄS MER

"
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Totalbetyg: 

Grouw M800
Pris: 7 729 kr.
Finns hos: Gardenstore.se
DELMOMENT 
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: När Worx tog över sin egen distribution blev HP Schou utan deras
robotgräsklippare i sortimentet. Då lät man en tillverkare i Kina bygga Grouw som i många
och mycket matchar Worx sortiment. M800 är en bra klippare som bland andra Ica sålde i fjol.
Den är tusenlappen billigare än Worx och kan göra ungefär samma saker, men med sämre
batteritid. Det är en okej klippare för den som inte vill lägga ut för mycket pengar och har en
tomt där det inte är för mycket sluttningar.

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 1500 m².
Ljudnivå: 67 dB.
Max lutning: 25 procent.
Batteritid: 60 min.
Laddningstid: 60 min.
Klippbredd: 22 cm.
Klipphöjd: 2-6 cm.
Mått (L,D,H): 74x60x30 cm.

LÄS MER

"

"



2020-06-10 09:20Bäst i test av 18 olika robotgräsklippare: expertens betyg | Aftonbladet

Sida 12 av 23https://www.aftonbladet.se/tester/a/3Jv4RP/robotgrasklippare-vart-storsta-test-hittills

Totalbetyg: 

Husqvarna Automower 310
Pris: 14 699 kr.
Finns hos: Robotexpert.se, Gårdsman, Byggahemma, Hylte Jakt & Lantman, m fl.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: Husqvarnas 310:a är bra på tomter med smala passager. I likhet med syskonet
Gardena klarar den tomter som många andra inte skulle göra. Den klarar även slänter bra och
lär sig själv hitta fram på tomten.
Den är enkel att styra via menysystemet eller via Husqvarnas mobilapp (men då behöver du
köpa till Husqvarnas Automower Connect-kit som kopplar klipparen till mobilnätet). Det finns
även stöd för röststyrning Google Assistant eller Alexa (endast på engelska) om du vill ge

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 800 m².
Ljudnivå: 66 dB.
Max lutning: 35 procent.
Batteritid: 60 min.
Laddningstid: 90 min.
Klippbredd: 18 cm.
Klipphöjd: 2-6 cm.
Mått (L,D,H): 57x39x26 cm.

LÄS MER

"
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kommandon med rösten och precis som den större 430X kan den kopplas till en Apple Watch.
Totalbetyg: 

Lyfco E1200
BILLIG BÄST PÅ PLAN TOMT
Pris: 6 288 kr
Finns hos: Outl1.se, Byggahemma.se.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: I år har vi lagt till ytterligare en robotgräsklippare från Lyfco i teststallet. Lyfco
E1200. Testets billigaste, men inte sämst för det. Den har alla funktioner man kan begära av
en robotgräsklippare år 2020, men tomten bör helst vara platt. E1200 klarar bara lutningar på
20 procent, det är elva grader eller en stigning på 20 centimeter på en meter. Luftar det mer

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 1000 m²
Ljudnivå: 60 dB.
Max lutning: 40 procent.
Batteritid: 50 min.
Laddningstid: 60 min.
Klippbredd: 22 cm.
Klipphöjd: 2-6 cm.
Mått (L,D,H): 63x51x25 cm.

LÄS MER

"
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på tomten kan den få svårt att orka upp för slänterna. Bra budgetköp ändå för små, plana
tomter.
Totalbetyg: 

Honda Miimo 520
Pris: 19 900 kr.
Finns hos: Hemmashopen, Cdon. Byggahemma, Kvärnums Järn, med flera
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: Om du har en större gräsyta som ska klippas är Miimo 520 ett alternativ. Den
klarar mattor upp till 3000 m² och det är det bara Stigas Autoclip 530 SG och Husqvarnas
Automover 430X som klarar det i testet. Miimo som modell har varit med några år nu och har
inte alla tekniska finesser som flera andra har, men den gör ändå ett bra jobb som klippare –

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 800 m2.
Ljudnivå: 60 dB.
Max lutning: 20 procent.
Batteritid: 60 min.
Laddningstid: 90 min.
Klippbredd: 18 cm.
Klipphöjd: 2,5-5,5 cm.
Mått (L,D,H): 48x36x21 cm.

LÄS MER

"
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och klarar även slänter. Den går tyst och är lätt att hantera programmeringsmässigt.
Prismässigt ligger den lite högt med tanke på vad du får om du i stället väljer Husqvarna eller
Stiga.
Totalbetyg: 

Lyfco E1800
Pris: 8 488 kr.
Finns hos: Outl1.se, Byggahemma.se.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: I fjol tog vi med Lyfco för första gången i teststallet. Den visade upp imponerande
resultat då och för vår testmaskin har de hållit i sig. Den gör jobbet och är lätt att både
installera och hantera. Men det har förekommit problem när användare behöver få hjälp av

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 3000 m².
Ljudnivå: 60 dB.
Max lutning: 45 procent.
Batteritid: 70 min.
Laddningstid: 60 min.
Klippbredd: 22 cm.
Klipphöjd: 2-6 cm.
Mått (L,D,H): 64,5x55x27,5 cm.

LÄS MER

"
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supporten. Vi har nu inte hört om detta på en tid och hoppas att de problemen åtgärdade.
Lyfco E1800 går bra i lutning, men det angivna värdet 58 grader är nog att ta i. Med appen
som man laddar ned går det att justera klipphöjden. Priset har gått upp mot i fjol, vilket drar
ned totalbetyget.
Totalbetyg: 

Bosch Indego 400
Pris: 8 995 kr.
Finns hos: Hornbach, Gardenstore, Clas Ohlson, Elon, med flera.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: Bosch har en lite märklig prissättning för sin lilla Indego 400. Den hamnar i samma
prisklass som robotgräsklippare som klarar större ytor, större lutningar, har större klippbredd

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 1500 m².
Ljudnivå: 60 dB.
Max lutning: 58 procent.
Batteritid: 180 min.
Laddningstid: 180 min.
Klippbredd: 28 cm.
Klipphöjd: 2,5-5.5 cm.
Mått (L,D,H): 60x46,6x26,5 cm.

LÄS MER

"
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och alltså kan klippa mer per meter och som dessutom har bättre batterikapacitet. Det är
synd. För det är en liten, smidig maskin som passar bra på små villatomter och tomter till
radhus. Både WORX Landroid och Julas Meec är betydligt bättre köp som dessutom kostar
mindre. Bra är dock att man kan ställa hur långt över begränsningskabeln den ska klippa i
appen.
Totalbetyg: 

AL-KO Robolinho 700 E
Pris: 8 995 kr.
Finns hos: Maskin och fritid, AL-KO, med flera.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: AL-KO:s robotgräsklippare klipper bra och ger ett snyggt resutat. Med de dubbla

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 400 m².
Ljudnivå: 63 dB.
Max lutning: 27 procent.
Batteritid: 30 min.
Laddningstid: 45 min.
Klippbredd: 19 cm.
Klipphöjd: 2-5 cm.
Mått (L,D,H): 44,5x36,4x20,2 cm.

LÄS MER

"
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knivarna klarar klipparen att ”mulcha”, det vill säga att finfördela gräset bra. I kategorin under
10 000 kronor ligger den bra till om inte ytan den ska klippa är för stor. Den har en timmes
drifttid och laddar om på ungefär samma tid. Det räcker bra för en gräsyta som inte är större
än 700 m². Och med en ljudnivå på runt 60 dB tillhör den de tystare och stör inte omgivningen
mycket ens på kvällar och middagstid.
Totalbetyg: 

Robomow RS615 Pro
LÅTER MYCKET
Pris: 19 790 kr.
Finns hos: Hemmashopen, Robocare m fl.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad, vändbara.
Klippyta: upp till 700 m².
Ljudnivå: 60 dB.
Max lutning: 45 procent.
Batteritid: 60 min.
Laddningstid: 60 min.
Klippbredd: 20 cm.
Klipphöjd: 2,5-5,5 cm.
Mått (L,D,H): 60x40x29 cm.

LÄS MER

"
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Omdöme: Robomow RS615 Pro är en ganska bullrig robotgräsklippare som har den största
klippbredden av alla maskiner i testet. 56 centimeter är i princip dubbelt upp mot
konkurrenterna. Det gör att den tar med sig mer gräs per meter och kan täcka ytan snabbare.
RS615 använder sig av två roterande 3-bladsknivar som ger ett bra klippresultat. Och en yta
på strax under 1500 m² vispar den av ganska snabbt. Men den ligger i en prisklass där till
exempel Stigas Autoclip 530 SG känns som ett bättre alternativ.
Totalbetyg: 

Gardena Sileno Life 1000
Pris: 12 300 kr
Finns hos: Proshop, Clas Ohlson, Byggahemma m fl.
DELMOMENT 
Funktion: 
Användning: 
Ekonomi: 

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: solid klinga.
Klippyta: upp till 1500 m2.
Ljudnivå: 69 dB.
Max lutning: 36 procent.
Batteritid: 70 min.
Laddningstid: 110 min.
Klippbredd: 56 cm.
Klipphöjd: 2-8cm.
Mått (L,D,H): 73,5x66x31 cm.

LÄS MER

"

"



2020-06-10 09:20Bäst i test av 18 olika robotgräsklippare: expertens betyg | Aftonbladet

Sida 20 av 23https://www.aftonbladet.se/tester/a/3Jv4RP/robotgrasklippare-vart-storsta-test-hittills

Omdöme: Gardena är en del av Husqvarna, men gör sina egna modeller med funktioner som
inte finns i systerprodukterna. Sileno Life 1000 är tystgående och har bra sensorer som gör
att den inte kör in i saker i onödan. Den kan också klippa i regn och behöver ingen
regnsensor, däremot har den en sensor som känner av frost. Den klarar också att gå igenom
smala passager vilket många andra klippare inte gör. Behovet av fri yta runt basstationen och
en guidekabel så den hittar hem gör installationen lite besvärligare än med flera av
konkurrenterna.
Totalbetyg: 

Robomow RC308 Pro
Pris: 12 999 kr
Finns hos: Hemmashopen, Buildor, Byggahemma.se m fl.
DELMOMENT
Funktion: 
Användning: 

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: rakblad.
Klippyta: upp till 1000 m².
Ljudnivå: 59 dB.
Max lutning: 30 procent.
Batteritid: 65 min.
Laddningstid: 60 min.
Klippbredd: 22 cm.
Klipphöjd: 2-5 cm.
Mått (L,D,H): 58x39x23 cm.

LÄS MER

"
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Ekonomi: 
Omdöme: RC308 Pro har vi haft gående på en villatomt norr om Stockholm och tillverkaren
rekommenderar den för cirka 800 m² vilket är lagom för många villatomter. Gräsytan är sällan
större. Klipparen rullar på fint och det har inte varit några problem med den. De gånger den
inte gjort vad den skulle ,(typ fastnat, inte hittat laddstationen och en gång stod den och
slirade mot altanen) beror nog snarare på handhavandefel. Det har också bara inträffat någon
enstaka gång. Vi har också gjort den klassiska maskrosrensningen och grävt av signalkabeln
en gång. en bra klippare.
Totalbetyg: 

Stihl Imow 632
Pris: 19 900 kr.
Finns hos: Maskinklippet, Gårdsman, Gardenstore, Granngården m fl.
DELMOMENT
Funktion: 

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: solid klinga.
Klippyta: upp till 1500 m².
Ljudnivå: 64 dB.
Max lutning: 36 procent.
Batteritid: 60 min.
Laddningstid: 70 min.
Klippbredd: 28 cm.
Klipphöjd: 1,5-6 cm.
Mått (L,D,H): 63x46x21 cm.

LÄS MER

"
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Användning: 
Ekonomi: 
Omdöme: Vår Stihl Imow 622 tuffar runt på en ganska stor gräsmatta på en ö i Stockholms
skärgård. Den klarar ungefär samma ytor som Honda, Husqvarna 430X och Stiga Autoclip
530 SG. Det är inga problem att se vara den är. Den orangefärgade kåpan är lätt att
upptäcka. Själva kåpan på Imow 632 är rörlig för att den inte ska stöta i och fastna och med
28 centimeters klippbredd får den undan mycket gräs per åksträcka, men ändå inte lika
mycket som Robomow RS615 Pro. Den fasta kniven är bra eftersom den inte släpper
rakbladsflisor i gräsmattan om den slår emot något hårt. Men Imow 632 har lite problem med
ojämnheter i marken där den kan köra fast.
Totalbetyg: 
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 Kombidragare: Praktiskt när en maskin klarar två
jobb

 Batteridrivna gräsklippare: Rätt maskin för rätt gräs

FAKTA

Tekniska specifikationer

Klippteknik: solid kniv.
Klippyta: upp till 3000 m².
Ljudnivå: 62 dB.
Max lutning: 45 procent.
Batteritid: 90 min.
Laddningstid: 60 min.
Klippbredd: 28 cm.
Klipphöjd: 2-6 cm.
Mått (L,D,H): 73x54x27 cm.

LÄS MER
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 22 underbara uterum: växthus, paviljong och pergola
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