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Låt gräsmattan
ta hand om sig
själv och lägg
över jobbet på
en robotgräsklippare, så kan du
ligga kvar i hängmattan och njuta
av semestern.
Foto: Husqvarna

Vilken robot
är bästa klippet?
Vill du vara ledig på semestern – på riktigt? Vilken
tur att det numera finns robotar som kan sköta
gräsklippningen åt dig! Vi testar sju självgående
gräsklippare. Den stora frågan: Hur står sig två
nya budgetmodeller mot konkurrenternas vrålåk?

Budgetklippare lika
bra som dyra!

test Stefan Höglund och JoHanna SteniuS/WiSeguide

D

et är testföretaget Wiseguide som på uppdrag av Härligt hemma
har testat sju robotgräsklippare på en villatomt.
Resultatet visar att robotgräsklipparna har olika styrkor.
Maskinerna från Husqvarna, Robomow, Viking och Wiper
håller alla en hög kvalitetsnivå med bra klippresultat. Husqvarna
är bäst i test för att den kombinerar bra klippresultat med hög
användarvänlighet. Den har lättåtkomliga reglage, enkelt menysystem och hanterbart format och vikt. Robomow och Viking

har bäst klippkapacitet och är funktionsrika – men har samtidigt
ett mer komplext menysystem, större format och högre vikt.
Fram tills nu har robotgräsklippare varit en rejält dyr historia,
men nu kommer fler billiga utmanare ut på marknaden. I testet
ingår bland annat två nya budgetmodeller som har kommit
under våren: Biltemas LMR 24 och Cadero InDream 1500. Testet
visar att de nya budgetklipparna har förvånansvärt hög kapacitet,
och att Biltemas modell står sig bra mot sina dyra konkurrenter.

test: sju robotgräsklippare från 8 000 kronor
Husqvarna Automower 220AC

Robomow RL 2000
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Cirkapris: 20 000 kr
TomTyTa: 1 800 kvm
klippbredd: 22 cm
klipphöjd: 20–60 mm
måTT: 71x55x30 cm
VikT: 10 kg
baTTeri: NiMH 18V 2,2 Ah
köpsTälle: Husqvarna.se, 0771-14 65 00

Bäst
i test

modellen har låg vikt, är snabb att installera och är mycket enkel att
hantera. Display, stoppknapp och inställningar för klipphöjd är praktiskt
placerade på ovansidan. roboten har möjlighet att enkelt hitta till laddningsstationen tack vare sensorer och behöver inte alltid ta långa vägen
tillbaka via gränskabeln. Om klipparen krockar med murar eller trädäck
blir det snabbt synliga repor på höljet och bruksanvisningen varnar för
att råka trampa på den ömtåliga laddningsplattan. De små knivbladen är
känsliga mot smällar men i gengäld mycket enkla att byta
och flera extra blad medföljer. generellt känns
kvaliteten hög. en liten men viktig detalj
är att spikarna för gränskabeln är
mycket hållbara och klarar att
slås ned i hård jord. med
små vassa knivblad
klipper roboten gräset
effektivt, även i regn.
Klipptiden är kort,
upp till 90 minuter
innan den behöver
laddas cirka en timme.

Cirkapris: 19 000 kr
TomTyTa: 2 000 kvm
klippbredd: 53 cm
klipphöjd: 26–63 mm
måTT: 89x66,5x31,5 cm
VikT: 38 kg
baTTeri: Bly/syra 2x12V 20Ah
köpsTälle: Robomow.se, 0771-89 58 95

Robust och
effektiv!

med gummerade ytor både fram och bak skyddas skalet mot repor och
stötar. maskinens tyngd och storlek försvårar smidig förflyttning och
förvaring. montering och installation är enkel och manualen gör det
lätt att förstå menysystemet. modellen är rik på funktioner. Förutom
tidsschema finns praktiska hjälpfunktioner som barnlås och påminnelse
om knivbyte. Dessutom har den bland annat regnsensor, manuell styrning
samt eco-läge för längre driftstid. maskinen har en hög kvalitetskänsla
tack vare sitt tåliga skal. Spikarna för gränskabeln är hållbara men måste
slås ned rakt för att inte riskera att gå av. Består av flera sektioner som
monteras ihop vilket känns något bräckligt. är tillsammans med Viking,
testets mest effektiva
klippare tack vare
lång klipptid
per laddning
samt tre
knivblad
som ger
tilltagen
klippbredd.
Härligt Hemma 23

22 Härligt Hemma

test: sju robotgräsklippare från 8 000 kronor
Biltema LMR 24

Viking MI 555 C

Wiper Runner X Basic
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Cirkapris: 8 000 kr
TomTyTa: 2 500 kvm
klippbredd: 24 cm
klipphöjd: 30–60 mm
måTT: 64x49x29 cm
VikT: 22 kg
baTTeri: 2xLi-ion 24V 4Ah
köpsTälle: Biltema.se, 077-520 00 00

Cirkapris: 21 000 kr
TomTyTa: 2 000 kvm
klippbredd: 53 cm
klipphöjd: 26–63 mm
måTT: 89x67x32 cm
VikT: 38 kg
baTTeri: Bly/syra 2x12V 20Ah
köpinfo: Stihl.se, 0302-24 800

budgetval!

en tung robot som vid första anblick inte ser särskilt förtroendeingivande
ut. men faktum är att Biltemas modell är ett ganska bra alternativ. allt från
enkla menyer, till bekvämt placerat handtag och en smidig ratt att ändra
klipphöjden med gör att den känns användarvänlig. Plus för den infraröda
sensorn som dämpar stötar och sänker hastigheten, till exempel när den
dockar vid laddaren, och plus för den lättillgängliga stoppknappen. allt
man kan förvänta sig av en modern robotgräsklippare finns, till exempel
schemaläggning, automatisk laddning, PiN-kod och sensor för lutning. Den
kan klippa helt automatiskt eller manuellt
med hjälp av fjärrkontrollen. Upplevs
som något otymplig men hållbar
och robust. Den rullar
stadigt också
på ojämnt
underlag,
däremot
kunde
det vara
bra med
några fler
stötdämpare
på sidorna.

Wiper Blitz
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Cirkapris: 13 000 kr
TomTyTa: 700 kvm
klippbredd: 22 cm
klipphöjd: 34–40 mm
måTT: 40,9x19,9x33,5 cm
VikT: 8 kg
baTTeri: Lithium 25,2V 6,9 Ah
köpinfo: Wiper.se, 0500-48 66 66

maskinen bedöms i sin helhet vara identisk med robomow. Funktioner,
menysystem och batterikapacitet är detsamma. Utformning av skal och
laddningsstation skiljer endast i färgsättningen. Vissa tillbehör som laddningstransformator, mätsticka och bruksanvisning skiljer sig åt i utformning
men är inte tillräckligt olika för att särskilja betygsättning eller omdöme.
Precis som robomow har modellen många funktioner. Förutom tidschema
finns praktiska hjälpfunktioner som barnlås och påminnelse om knivbyte.
Dessutom har den regnsensor, kan köras med manuell styrning samt
eco-läge för längre driftstid. Kvalitetskänslan är
hög tack vare tåligt skal med gummerade
ytor. Spikarna för gränskabeln är
hållbara men måste slås ned rakt
för att inte riskera att gå av.
laddstationen består av
flera sektioner är, precis
som robomow, testets mest effektiva
klippare tack vare
lång klipptid per
laddning samt tre
knivblad som ger
tilltagen klippbredd.

Cadero InDream 1500

Stark
i miniformat

Denna fyrhjuling är liten och lyfts enkelt med två handtag. Funktionsknapparna är lättåtkomligt placerade på ovansidan och maskinens status visas
med lysdioder. installation behövs inte då den saknar laddningsstation och
gränskabel. Den navigerar genom att vända när den känner av naturligt motstånd. Detta kräver en viss typ av tomt med upphöjda avgränsningar. Själva
maskinen är rejäl i sitt utförande medan laddningsklämmorna sitter ostadigt.
Den lilla storleken vilseleder något då
roboten är överraskande effektiv
i högt gräs. Den har även
lång drifttid per
laddning och de
kraftiga hjulen
förflyttar den
säkert över
ojämnt
underlag.
Detta är en
av de enklaste
modellerna. För
en tomt med bra
avgränsningar är
den ett spännande
alternativ i miniformat
som klipper bra.
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Full av
funktioner!
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Cirkapris: 8 000 kr
TomTyTa: 1 500 kvm
klippbredd: 28 cm
klipphöjd: 30 eller 40 mm
måTT: 56x51x25 cm
VikT: 14 kg
baTTeri: Bly, 7,2 Ah
köpsTälle: Cadero.dk, Tretti.se

Diskret
men krånglig

maskinen har ett smidigt utseende och ger intrycket av att vara enkel att
hantera. tyvärr är den otymplig att bära då den saknar handtag, rullar dåligt
och lätt hamnar snett. Den är också onödigt komplicerad att förstå sig på
och installera, vilket gör att de många funktionerna, som innefattar regnsensor och stöldskydd, inte kommer till sin rätt. maskinen känns gedigen,
men vi saknar något skydd för displayen och ett lite större kantskydd.
Spikarna för gränskabeln är tveksamma, huvudet går lätt av och det är
svårt att få sladden att sitta
på plats. Känns däremot
mycket stabil, plus för
att man kan köpa
ett regnskydd
till den. Det går
att klippa
ganska
länge
på en
laddning,
600
kvadratmeter,
vilket är
positivt.

Cirkapris: 20 000 kr
TomTyTa: 1 800 kvm
klippbredd: 25 cm
klipphöjd: 20–56 mm
måTT: 61x41x26,5 cm
VikT: 12 kg
baTTeri: Lithium 25,2V 6,9Ah
köpsTälle: 0500-48 66 66

Kompakt
och skyddad

runner X har ett kompakt format som gör den lätt att flytta och att förvara
över vintern. Display och reglage är svåravlästa med sin placering på bakre
sida. installationen är snabb och enkel. laddkabeln är endast åtta meter
vilket begränsar placeringen av basstationen. Den har veckoprogram och
regnsensor men är i övrigt begränsad i sitt funktionsutbud. till laddningsstationen medföljer en plastkåpa som är ett praktiskt skydd under laddning
och vila. manualen är kortfattad med få och små illustrationer som gör den
något svårläst. robotgräsklipparen upplevs robust och ett greppvänligt
stålrör gör lyftet säkert. laddningsstationens
transformator är komplex med
två separata enheter som
kräver stor plats för att
montera skyddat.
modellen är
effektiv med
cirka fyra
timmars
klipptid per
laddning
och med
relativt hög
klipphastighet.

Så funkar det

en roboTgräsklippare
drivs med batteri och har en
basstation där den laddas.
runt gräsmattans ytterkanter
läggs en kabel som kopplas till
basstationen. Kabeln avgränsar
robotens arbetsyta och hjälper
den att navigera tillbaka till
laddningsstationen. elförbrukningen motsvarar ungefär en
glödlampas nivå.
preCis som på en vanlig
gräsklippare kan klipphöjden
justeras. På de mer avancerade
modellerna går det även att
ställa in önskat schema för
klippningen. Du kanske inte vill
att den klipper på helgerna när
du är hemma, eller att den bara
skall klippa på eftermiddagar.
apparaTen klipper i ett
slumpmässigt mönster som
efter några klipptillfällen täcker
hela ytan. Skulle roboten stöta
mot ett hinder stannar den upp
och ändrar riktning.

om roboTen ska navigera
i trånga passager, i flera olika
zoner, på ojämn yta krävs högre
prestanda och en mer avancerad modell. ett tips är att välja
modell med marginal. Om en
maskin har kapacitet för 1 000
kvadratmeter kan det innebära
att den ska vara i gång i princip
hela tiden för att klara detta.
Väljer du en modell med högre
kapacitet finns marginal för
pauser vissa dagar och tider.
Vid en fördjupad granskning visar det sig i flera fall
att det under skalet döljer sig
maskiner från samma fabrik.
Skalens utformning, kartonger
och bruksanvisningar är
individuella och ibland finns
även små skillnader i laddare
och tillbehör. Dessa skillnader
förändrar inte prestandan och
om du står inför till synes lika
maskiner kan du tryggt välja
märke efter egna preferenser.

Trädgårdskant
Cirkapris:
529 kr / 4 x 1 m

FIN I KANTEN

Länksten

Torvblock

R-dress

Sätt kanten på plats
med denna fyndiga
sten som även kan
läggas som plana ytor.

Bygg enkelt upphöjda
bäddar och låga murar
som formas till mjuka
naturliga kanter.

Ett tjockt lager på
gamla rabatter
sätter fart på både
växt och blomning.

Cirkapris: 14 kr/st

Cirkapris: 349 kr/4-pack

Cirkapris: 99 kr/säck

Så gjorde vi teStet
testföretaget Wiseguide har
utvärderat sju robotgräsklippare
på en villatomt.
Produktfakta och cirkapris är
tillverkarens respektive återförsäljarens uppgifter. Den angivna

vikten inkluderar batteri. lokala
prisavvikelser kan förekomma.
Produkterna har bedömts
utifrån design, funktioner,
kvalitet, kapacitet och prisvärde.
maxbetyg är 5 plus.

TävLA oCh vINN!
hASSELFoRSgARdEN.SE
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