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Gras is mooi, gras is zacht, gras groent de wereld. Kijk om 
je heen. Op zoveel plaatsen maakt gras het verschil met 

groene kleuren en fijne geuren. Waar gras is, is contact met 
de natuur. En de geur als je net gemaaid hebt, maakt zelfs 

gelukkig. Daarom zijn we zo opgewekt als we vers gemaaid 
gras ruiken en blij als we met onze blote voeten over gras 

lopen. Ook de kleur groen maakt ons blij en rustig. 

en wereld zonder gras is bijna niet voor te stellen. Gras 
groeit in parken op sportvelden, in tuinen en weilanden. 
Om op te spelen, sporten en van te genieten. Onze 

voorouders begonnen op de grasvlaktes van de Afrikaanse 
savanne. Maar grassen zorgen ook sinds jaar en dag voor 
belangrijke voedingsstoffen. Zonder bepaalde grassoorten 
zouden we geen rijst en tarwe hebben, dan hadden we geen 
bier (gerst), bamboe en rietsuiker.

E

Gras is in deze tijd van klimaatverandering steeds belangrijker. 
Kijk maar eens naar buiten tijdens een lekkere plensbui. In gras 
stroomt het water veel makkelijker de grond in dan op de stoep. 
Tijdens hele warme dagen zorgt een grasveld juist voor verkoe-
ling. En wie heeft er tijdens een mooie zomerse dag niet ergens 
met een kleedje heerlijk op een grasveld liggen soezen in de zon. 
Daarom ook deze Graskrant. Aandacht voor gras, voor het belang 
van gras, voor de schoonheid van gras, voor het behoud van gras. 
Gras heeft een beetje liefde en aandacht nodig, net als wij zelf. 
En als we dan ook nog een beetje gelukkiger worden van gras, 
dan heeft deze krant daar ook z’n steentje aan bijgedragen.

Deze krant is een uitgave van Nederland b.v.
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'Gras heeft alleen een beetje
liefde en aandacht nodig'
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Tuineigenaren over 
hun belevingen met de  
Husqvarna Automower.

Zelf tijd besteden aan je tuin 
draagt bij aan gezondheid. Kijk op de achterpagina.

De geur
van
gemaaid
gras

vers
GRASWEETJE

Het is algemeen  

bekend dat er een 

sterke relatie tussen 

geuren en emoties 

bestaat.  Zo werken 

citrusgeuren opwek

kend, word je relaxed 

van de geur van

munt en maakt de 

geur van gemaaid

gras ontspannen

en gelukkig.

GRATIS 
ACCUTRIMMER
BIJ DE ORIGINELE
AUTOMOWER®



Meer weten?
Deze tuineigenaren hebben de Automower® getest en hier 

een videodagboek van bijgehouden. De talloze filmpjes zijn 

online terug te zien. Bekijk de filmpjes op Youtube of via

http://www.husqvarnaautomowertest.nl
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Hans | Oostmarsum

'Nadat de maaier

zijn werk heeft gedaan,
 zie je het gras
beter worden.'

'In de herfst zijn 
bladeren ook geen 
enkel probleem.'

'Heel gek, maar het
 wordt bijna een huisdier'

Het gemak van een robotmaaier

'Ik had dit niet verwacht, maar ik heb net mijn zitmaaier 
op marktplaats gezet. Nu de Automower zo goed bevalt gaat de 
zitmaaier eruit. Zo goed als nieuw. In de praktijk blijkt de 

 meerwaarde van de ogenschijnlijk ‘kleine’ robotmaaier toch heel groot..  
Hij ontzorgt enorm, doet z '’n werk heel goed. 

Ik hoef nu nooit meer na te denken, moet ik nu straks maaien of 
morgen. Ook over regen hoef ik niet meer na te denken. Er wordt 

nu voor mij nagedacht.  Het scheelt toch twee uur maaien.’

Een mooi gazon vormt de basis van vrijwel elke verzorgde tuin. Alleen 
dat maaien… Hoe fijn is het als het gazon automatisch onderhouden 
wordt? En het gras daar ook beter van wordt? De Automower® gaat, 
eenmaal ingeprogrammeerd, zelfstandig aan het werk.
Zelfs uit huis, kunt u hem volgen 
op de mobiele telefoon. Deze 
tuineigenaren namen de proef 
op de som.

et begon allemaal als een grap. 
Ik woonde net in Leersum, had 
voor het eerst een echte tuin 

en ik mocht de Automower testen. Met 
het voorjaar in aantocht is het een uit-
komst. Nadat de maaier zijn werk heeft 
gedaan, zie je het gras beter worden. 
Dat valt zelfs anderen op die bij mij op 
bezoek zijn. Het wordt een beetje een 
huisdier. We hebben een huisje voor 
hem gebouwd, we noemen hem Harry 
en mijn dochter is er blij mee. Als mijn 
vrienden op bezoek zijn en ze zien 
opeens de robotmaaier aan het werk, 
zorgt dat voor hilariteit. Super leuk.’ 

H
Bralte |
Leersum

ormaal gesproken was ik toch wel anderhalf uur met maaien bezig 
en die tijd kan ik nu aan mijn gezin besteden. Het is rustgevend om 
deze Automower aan het werk te zien. Vooral ‘s avonds als de lichtjes 

aan gaan, kan ik er eindeloos naar kijken. Een ander voordeel is dat hij heel stil 
is, je hoort ‘m niet. Daarom is deze ook geschikt voor mensen met huisdieren. 
Onze hond, Vegas, is er niet bang voor, hij gaat er rustig naast liggen.’

N
Udo | Bavel

'Vooral ‘'s avonds
als de lichtjes 

aan gaan, kan ik
er eindeloos naar 

kijken.'
k hou wel van gadgets en de Automower is er eigenlijk ook een. De app is 
bijvoorbeeld superhandig. Zo zie ik altijd waar de robot is en als er dan een 
keer een storing is kan ik hem ook vinden. Hij maait hier 3500 m2 dus dan 

hoef ik hem niet te zoeken. Het maaien deed ik vroeger met een zitmaaier en 
behalve dat de Automower mij tijd scheelt, maait hij ook mooier. Telkens maar 
een heel klein beetje, je ziet eigenlijk niet dat er gemaaid wordt, dus ik heb 
altijd een mooi groen gazon, prachtig.’

I
Joost | Raalte

ij hebben ‘m Huskie genoemd en wij volgen ‘m 
overal. Het is heel gek maar zo’n apparaat wordt 
bijna een huisdier. Ik werd wel eens door mijn 

vader gebeld omdat er iets met Huskie was. Als ik in het 
buitenland ben, houdt hij het allemaal bij op de app, vindt 
hij leuk. Huskie is goed voor onze tuin en daarom zijn wij 
goed voor hem. We hebben z’n wieltjes netjes geborsteld, 
z’n huis schoongehouden en de mesjes vervangen. Dat 
gaat allemaal heel makkelijk. Wij zijn blij met onze Huskie.’

W
Jasja | Huizen

GRASWEETJE

De geur van vers 

gemaaid gras is 

zo populair dat er 

zelfs een parfum is 

ontwikkeld waarbij 

deze geur één van 

de topnoten is: 

Serenascent. 

www.husqvarnaautomowertest.nl



ekend van Eigen Huis&Tuin en nu van De Grote 
Tuinverbouwing op SBS6, doet Lodewijk Hoekstra 
nog steeds alles met tuinen en de natuur. In de 

rubriek ‘Lodewijks groene geluk’ is hij al meer betrokken 
bij de natuur buiten de tuinen om. Naast zijn programma’s 
maakt hij zich ook op grotere schaal sterk voor duur-
zaamheid. Met NL Greenlabel en NL Tuinlabel probeert  
hij een bewustwordingsproces in gang te zetten zodat  
de balans tussen mens en natuur weer hersteld wordt. 
Maar wat moet er per direct anders? Wat moet ik doen  
in mijn tuin?
Lodewijk: ,,Een fijne tuin maakt gelukkig, dus het heeft 
direct effect op ons als mensen. In Nederland lijden we 
massaal aan het ‘netheidssyndroom’. De tuinen moeten 
heel netjes zijn en het mag niet te veel tijd kosten. Dat 
is allebei jammer. Ten eerste: Een iets rommeligere tuin 
heeft bijvoorbeeld meer los blad dat als natuurlijke com-
post dient voor de bodem. En ten tweede is de tijd die we 
zelf in de tuin bezig zijn goed besteed want die draagt bij 
aan onze gezondheid. Van tuinieren word je blij. Boven-
dien, de waarde van je huis kan ook met 10% stijgen.” 

,,Ik wil ook zeker pleiten voor minder tegels en meer 
gras in de tuin. Ook gras maakt gelukkig. Al ben ik zelf 
meer een fan van een grasveld met hier en daar een 
klaver en madeliefjes. Ik heb mijn dochter zelfs ‘Made-
lief’ genoemd. Een madelief groeit in het grasveld dat er 
niet op bedacht is. Dat vind ik zo mooi aan natuur; het 
ontstaat. Natuur is een vriendelijke verslaving. Na de 
eerste vlinder of vogel wil je er meer. Wij mensen moeten 
niet vervreemden van de natuur maar er juist dichter 
naartoe.”
Goed beginnen in de tuin is ook erg belangrijk, daar wordt 
volgens Lodewijk de basis gelegd voor al het andere. 
,,Het begint allemaal bij de bodem. In de bodem zitten 
schimmels, bacteriën, kleine insecten en dat bodemle-
ven zorgt voor vruchtbare grond. Dan kunnen bomen en 
planten goed groeien. In elke tuin moet voldoende ruimte 
zijn voor gras en planten met liefst natuurlijke compost. 
Zo creëer je een zelfvoorzienend ecosysteem. Die grond 
zorgt bovendien voor voldoende afwatering bij heftige 
buien, maar ook voor regulering van de temperatuur.  
Met het veranderende klimaat is dat ook erg belangrijk.”

B

“Vogels, vlinders en bijen in je tuin, dat is een goed teken. Alleen als je de 
tuin op de goede manier aanlegt en onderhoudt, komt het andere leven er 
vanzelf op af.” Lodewijk Hoekstra wil een lans breken voor duurzamer tuinieren.  
,,Meer aandacht voor de natuur en biodiversiteit is belangrijk. Dat vraagt alleen  
om meer natuur, gek genoeg iets meer rommel in de tuin en minder tegels.”

Lodewijk Hoekstra:

‘ Na de eerste vlinder of 
vogel wil je er meer...’
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GRASWEETJE

Als gras naar de 

familiereünie zou 

gaan, zou hij daar 

zijn tarwe en rijst 

aan kunnen treffen. 

Deze granen komen 

namelijk uit dezelfde 

familie van bedekt

zadigen. 

NLTUINLABEL:
ALS ANTWOORD
OP VERLIES AAN 
BIODIVERSITEIT
De mensen achter greenlabel 
en tuinlabel maken zich zor
gen over de achteruitgang van 
de biodiversiteit.De hoeveel
heid insecten en broedvogels 
die in onze directe omgeving 
leven, verdwijnen in hoog 
tempo en daar moet wat aan 
gedaan worden. Kunt u helpen 
de neergang om te buigen 
naar een opgaande lijn. Een 
tuinlabel om duurzaamheid 
meetbaar te maken, is daar 
een handig hulpmiddel bij. 

Het NL Tuinlabel is een 
initiatief van NL Greenlabel, 
hét platform en netwerk voor 
het verduurzamen van de 
buitenruimte, opgericht door 
landschapsontwerper Nico 
Wissing en televisietuinman 
Lodewijk Hoekstra. 

De NL Professionals zijn echte 
specialisten in integrale duur
zaamheid. Zij dragen zorg voor 
ontwerp, realisatie en beheer 
en zijn de onmisbare schakel 
bij het NL Tuinlabel.
 

www.nltuinlabel.nl

DE BONTE VLIEGENVANGER
Dit parmantige vogeltje komt vooral voor in 
het oosten van Nederland. Hij vangt de 
insecten terwijl hij vliegt en heeft iets 
onderscheidender kleuren dan een mus. 
Deze vogel houdt van zandgrond, 
natuurlijke tuinen en nestkastjes.

KOOLMEESJE
Bij de landelijke vogeltelling die elk jaar plaatsvindt staat 

de Koolmees op twee. Dit vogeltje voelt zich op z’n 
gemak in vogelvriendelijke tuinen waar bomen en 

struiken staan en of nestkastjes. In de winter 
wordt hij graag bijgevoerd. De Koolmees 

heeft een prachtig zanggeluid.

MUS
De bekendste vogel in ieders tuin is de mus, ook wel de huismus 
genoemd. Hij voelt zich ook prettig in dorpen en steden, maar 

de huismus is in aantal flink teruggelopen. In een 
begroeide tuin voelt dit vogeltje met zijn vrolijke 

zang zich thuis. Hij broedt van eind maart tot 
in augustus.

Bron: Vogelbescherming.nl

door grasspecialist 
Fabian Storm

De ‘TAAL
VAN GRAS’

‘Zonder contact met de natuur, verhardt ons hart’. Die oude  
Indiaanse wijsheid zingt door Fabians Storms hoofd als hij thuis  
zijn zoontje Félan – tien maanden oud – over het gazon ziet rollen.

'Aan deze
graspol zie
  je hoe mooi
 de structuur

is en de
 bodemopbouw'

élan vindt gras geweldig, het liefst onder zijn blote 
voetjes.” Hij treft het. Als er iemand is die voor goed 
gras zorgt, is het zijn vader, gras-expert Fabian Storm. 

Zijn passie voor gras wortelt in de Dorhout Mees-golfbaan 
in Biddinghuizen, waar hij stage liep voor zijn hoveniers-
opleiding. ,,Alles gras, overweldigend vond ik het. Zeven 

dagen per week zoveel zorg voor het grasplantje.” Fabian 
was niet weg te slaan van Dorhout en leerde in twaalf 
jaar als greenkeeper de ‘taal van gras’. Hij deelt graag zijn 
ervaring en de kennis die hij bij adviesbureau ProGrasS en 
Husqvarna heeft opgedaan. In deze Graskrant grastips van 
Fabian: zaai, lucht, maai, en vergeet niet te genieten.

F

GRASWEETJE

Gras is oersterk. Zo 

sterk zelfs dat de 

Inca’s in Peru er een 

brug van hebben 

gevlochten: de 

Q’eswachaka brug. 

De brug is 33 meter 

lang, bevindt zich 

15 meter boven een 

rivier en staat op de 

werelderfgoedlijst 

van UNESCO.

Zaai

Kies
Geduld

Stress
Lucht

Tip 1

Tip4
Tip 7

Tip8

Tip5Tip2

Tip3

Tip 6

Tip 9

Ruimte

Tuinvogels

Maai het liefst na de 
ochtenddauw. Maaien  

veroorzaakt kleine snijwondjes 
aan de grasplant.

Hoe kleiner de wondjes, hoe sneller 
het herstel van de grasplant. Vaker 
maaien met een scherp mes resul-
teert in een gazon zo strak als een 

biljartlaken. Maaien doet gras goed, 
als je het goed doet. 

Zorg voor nieuw gras in je grasmat. 
Strooi het graszaad over de bestaan

de grasmat en hark dit licht in (na 
verticuteren).

Zo herstel je kale plekken in het gazon. 
Gebruik bij het doorzaaien ongeveer 1 kg 

graszaad per 100m2.

Niet overslaan, deze stap. Ook 
een makkelijk plantje als gras 
moet in goede aarde vallen.

Geef het zaadje de ruimte door 
de grond los te maken.

Even goed spitten of frezen, vervol-
gens de grond aanlopen en het veld 
vlak harken/egaliseren. Alles is dan 

gereed voor het inzaaien.

Gebruik ongeveer 3 kg 
graszaad per 100m 2.

Na het zaaien met een hark het 
graszaad circa 1,5 cm inharken 
in twee richtingen. En dan de 
belangrijkste stap: Geduld…

Verticuteren op het verkeerde 
moment is not done! In maart/

april wil het gras net gaan 
groeien. Je doet het dan geen 

plezier met verticuteren.
Door die messen door de bodem te 
jagen, haal je weliswaar het dooie 

gras eruit maar de levende grasplant-
jes krijgen de schrik van hun leven. 

Stress! Gun ze eerst voeding en  
verticuteer pas in mei of na de  

tweede groeispurt in september

Ook over de Automower®
is Fabian overtuigd:

Wat het gras per dag aangroeit, wordt gemaaid door 
de maairobot. De topjes blijven op het gras liggen en 

dienen als mest. De praktijk wijst het uit, uw gazon zal 
voller, gezonder, vitaler en groener zijn dan bij de buren.

Het ene gras is het andere 
niet. Weet wat je wilt: erop 

rennen of er alleen naar kijken. 
Voor intensief gebruik, kies 

een sterke grassoort die snel 
herstelt.

Neem een mengsel van Engels 
Raaigras (Lolium Perenne) met 

Veldbeemdgras (Poa Pratensis). Kiest 
u voor een siergazon ga dan voor 
een mengsel van Roodzwenkgras 

(Festuca Ruba) Struisgras (Agrostis 
Cappilaris) en Veldbeemdgras 

(Poa Pratensis).

Een beetje prikkelen helpt 
altijd. Lucht is essentieel voor 

een goed bodemleven.
Het bodemleven ademt als het ware 
wanneer er een briesje over het gras 

waait. Help de lucht de bodem 
in, zodat het bodemleven de 

benodigde zuurstof krijgt.
Af en toe de riek erin, of de spijker-

wals erover. Dat lucht op!

Daar kan ik kort over zijn:
voor de mooiste grasmat is 

zaaien de beste optie!  
De wortels van het gras  

wortelen direct in de bodem. 
Geen graszoden dus.

Het voorjaar, april - mei, en het 
najaar, augustus - september,

zijn de meest geschikte maanden
om gras in te zaaien. Als de 

bodemtemperatuur en vochtgehalte 
optimaal zijn. Graszaad ontkiemt 

het beste bij een bodemtemperatuur 
van 10° graden.

GRASBESCHERMEN4

Robot

Scherp
Nieuw
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Zigzaggen
door de
tuin

Maaien als een schaap

TIL- EN KANTELSENSOREN
Als de Automower® wordt opgetild van de grond, 

stopt hij direct automatisch met maaien. 

AUTOMATISCHE PASSAGE
Husqvarna Automower® detecteert 

automatisch smalle doorgangen en zelfs 

door de kleinste passages de weg. Hij zal 

de route door de doorgang variëren om 

spoorvorming te voorkomen.

UNIEK MAAISYSTEEM
De Husqvarna Automower® maait het 

gras minimaal maar vaak, wat zorgt 

voor een mooi en gezond gazon.

De Automower® maakt geen 
rechte banen, maar gaat ogen- 
schijnlijk willeurig zigzaggend door  
de tuin. Als een schaap…

De Automower maait willekeurig, zoals een grazer dat zou 
doen. Daardoor wordt het grasplantje elke keer vanuit een 
andere hoek gemaait. Bovendien snijdt de robot er maar een 
heel kort topje af. Door permanent te maaien wordt elk gras-
plantje sterker en het gazon mooier. De modernste (X-serie) 
Automowers® onthouden zelfs van een groot gazon waar 
ze geweest zijn. Zodat ze - ondanks de willekeurige maai-
patronen - nooit een deel overslaan. Dat patroon zie je dan 
weer terug in een app op de mobiele telefoon.

WEERSBESTENDIG
De Automower® doet zijn werk op het 

gazon de klok rond en is ontworpen 

om zonder toezicht te functioneren, 

ongeacht de weersomstandigheden.

HET GRAS LATEN 
MAAIEN VANUIT JE 
LUIE STOEL

Een robotmaaier kies je natuurlijk omdat je belang hecht aan 
een mooi gazon, maar vooral ook voor het gemak. Nooit meer  
zelf hoeven maaien… Toch kan het altijd nóg makkelijker.  
Bedienen met je mobiele telefoon bijvoorbeeld!

e Automower® X-serie, dus met een X achter  
het typenummer, biedt de mogelijkheid om de  
robotmaaier te bedienen via een app op je 

mobiele telefoon. Dat klinkt overbodig, omdat de robot 
immers al automatisch aan de slag gaat. Toch zijn er 
omstandigheden dat het praktisch is om op afstand  
te kunnen bedienen.

MIDDAG VRIJ
Stel dat je ’s ochtends op je werk besluit om een mid-
dag vrij te nemen en de Automower® normaal gespro-
ken die middag gaat maaien, omdat je dan meestal 
toch niet thuis bent. Dan kun je ’s ochtends vanaf je 
werk de Automower® met de mobiele telefoon de robot 
de opdracht geven juist die ochtend laten draaien, 
zodat je die middag de tuin helemaal voor jezelf hebt. 
Of je bent op het strand en bedenkt dat je vergeten 
was de Automower® het gras te laten maaien, dan kun 
je hem vanaf je strandstoel alsnog aan zetten. Dat is 
luxe, maar veel mensen die de robotmaaier niet alleen 
voor het gemak kiezen, maar omdat het werken in de 
tuin fysiek ook wat lastiger wordt, vinden het prettig 
om niet te hoeven bukken. Voor hen is de X-lijn extra 

handig, omdat de maaier dus met een mobiele telefoon 
bediend kan worden en je niet meer door de knieën 
hoeft.

TK AUTOMOWER® CONNECT APP
Husqvarna heeft een app ontwikkeld die via een bevei-
ligingscode is gekoppeld aan jouw Automower®. Alle 
functies zitten in die app: van simpel aan/uit zetten, 
via uitgebreide agenda-instellingen wanneer de robot 
maait tot en met de maaihoogte. Ook kun je op de app 
zien waar de Automower® de afgelopen uren heeft 
gemaaid: de kriskras route die hij heeft afgelegd. Er is 
zelfs een anti-diefstalfunctie met pincode ingebouwd. 
En zo zijn er meer features die het gemak en functio-
naliteit van de robotmaaier vergroten.

X-LIJN
Deze mobiele functies zitten op alle Automower® 
X-modellen, dus vanaf de 315X van € 2.399 en alle 
overige modellen met de X achter het nummer. En 
op veel modellen is achteraf ook de X-module in te 
bouwen. De Automower® Connect app is gratis te 
downloaden voor iOS en Android.

D

AUTOMOWER® X-LIJN TE BEDIENEN MET MOBIELE TELEFOON AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 315

AUTOMOWER® 315X

AUTOMOWER® 440

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 430X

AUTOMOWER® 450X

Werkgebied 600 m²
Maaihoogte, min-max 20-50 mm
Maximum hellingspercentage 25%
Prijs € 999,-

Werkgebied 1000 m²
Maaihoogte, min-max 20-60 mm
Maximum hellingspercentage 40%
Prijs € 1649,-

Werkgebied 1500 m²
Maaihoogte, min-max 20-60 mm
Maximum hellingspercentage 40%
Prijs € 1949,-

Werkgebied 1600 m²
Maaihoogte, min-max 20-60 mm
Maximum hellingspercentage 40%
Prijs € 2399,-

Werkgebied 2200 m²
Maaihoogte, min-max 20-60 mm
Maximum hellingspercentage 45%
Prijs € 2499,-

Werkgebied 4000 m²
Maaihoogte, min-max 20-60 mm
Maximum hellingspercentage 45%
Prijs € 3299,-

Werkgebied 3200 m²
Maaihoogte, min-max 20-60 mm
Maximum hellingspercentage 45%
Prijs € 3199,-

Werkgebied 5000 m²
Maaihoogte, min-max 20-60 mm
Maximum hellingspercentage 45%
Prijs € 4399,-

HET TOPMODEL

POPULAIRE
KEUZE

VOOR EXTRA GROTE, 
COMPLEXE TUINEN

VOOR GROTE,  
COMPLEXE TUINEN

HET NIEUWSTE 
MODEL IN DE LIJN

VOOR TUINEN 
VAN GEMIDDELDE 
GROOTTE

VOOR KLEINERE  
TUINEN

VOOR KLEINE,  
EENVOUDIG TE 
BEWERKEN TUINEN

Graskalender Wat doe je in de tuin
op welk moment?

Bemesten is het verrijken van de bodem door middel van een 

organische of minerale meststof. Meststoffen bestaan uit 

stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K). Deze waardes staan op de 

verpakking vermeld NPK. De voedingsbehoefte van de grasplant 

verschilt per seizoen.

JAN. FEB. MRT. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC.

Als u geen automower heeft, maai het liefst om de twee dagen een heel klein topje van het gras af en laat het gras liggen.

Bijmesten is belangrijke voeding zie onderaan deze kalender.

Lucht in de bodem en het mos weg.

Het voeden van de grasplant is een belangrijk onderdeel voor een gezonde grasmat. 

ZAAIEN

MAAIEN

Meer Stikstof (N), motor voor 

groei en ontwikkeling

Meer Fosfaat (P), 

stimuleren wortelontwikkeling

Meer Kalium (K), afharden grasplant 

resistentie tegen kou, droogte en ziekten

VOEDING VOORJAAR ZOMER NAJAAR

VERTICUTEREN

BEMESTEN

Voor kale plekken of een  vollere grasmat is doorzaaien in maart, april en mei goed.
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GRATIS ACCUTRIMMER T.W.V. €339,- bij de enige, 
echte HUSQVARNA AUTOMOWER®

In 1995 ontketende Husqvarna een revolutie met de Auto-
mower®, de eerste robotmaaier ter wereld. In 2019 is de enige, 
echte Automower® nog altijd de norm. Om dat te vieren, krijgt u 
nu bij aanschaf van een originele Husqvarna Automower® een 

Husqvarna 115iL accutrimmer cadeau (*), inclusief accu 
en -lader. Zo bent u dit seizoen in één keer klaar voor het 
beste onderhoud van uw gazon!
Kijk op WWW.HUSQVARNA.COM/NL

IN ÉÉN KEER KLAAR VOOR HET
BESTE ONDERHOUD VAN UW GAZON

Gratis 115iL accutrimmer inclusief Bli10 accu en QC80 lader t.w.v. €339 bij aanschaf van een Husqvarna Automower (*) vanaf type 315 of hoger. Zolang de voorraad strekt.
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Tijdens het Mobile World Congress, eind februari in Barcelona, introduceerde Husqvarna de Automower 435X AWD. Dit is een echte 
alleskunner, die laat zien dat Husqvarna nog steeds de meest innovatieve ontwikkelaar van robotmaaiers is. Dankzij zijn vierwiel
aandrijving kan de 435X AWD steile hellingen van 70% aan, dat is 45 graden! Bovendien is de 435X AWD uitgerust met kunstmatige 
intelligentie om het automatisch maaien nog makkelijker te maken. Het neusje van de zalm dus. De 435 X AWD is medio april lever
baar vanaf €4.999,

AUTOMOWER®
435 AWD

MAAK KENNIS
MET DE NIEUWSTE
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