
ENLIGT EXPERTEN: 
1. Tillverkaren anger att maskinen ska klara av 
sluttningar på på 45% vilket låter bättre än 24 
grader som det verkligen är.

2. Något som inte tydligt framgår i 
tillverkarens produktspecifikation är att de 
flesta robotgräsklippare klarar av en lutning på 
max 10 grader när gräsmattan slutar med en 
sluttning.

3. En robot klarar sällan av mer än vad en 
vanlig gräsklippare gör, oftast mindre då den är 
känsligare för tuff terräng med mycket hål och 
gropar. Sådant går dock att jämna av genom 
att fylla i gropar där roboten fastnar.

4. Robotgräsklipparen har inget minne utan 
den går på samma hinder tills tomtägaren har 
åtgärdat saken. Roboten anpassar sig alltså 
inte till trädgården utan det är ägaren som 
anpassar tomten till maskinen.

5. Köper man en robotgräsklippare som har 
en maxkapacitet som motsvarar gräsytan i 
storlek så måste den arbeta större delen av 
dygnet. Det gör att det inte finns tid för andra 
aktiviteter på gräsmattan än gräsklippning.

6. Många vill placera laddstationen 
undanskymd utanför gräsytan, vilket är 
inget som tillverkarna rekommenderar. 
Robotgräsklipparens laddstation placeras bäst 
vid gräsmattans kant på en plan och jämn yta 
där gräsytan är som störst.

7. Robotgräsklipparen klarar inte av allt 
för trånga passager. För en del robotar 
behöver man dessutom ta hänsyn till en så 
kallad guidekabel. Det gör att passagen blir 
oftast bredare än vad man hade tänkt sig. 
Bäst är att noga kontrollera tillverkarens 
rekommendationer.

10 vanligaste missförstånden 
vid köp av en robotgräsklippare

8. En robotgräsklippare ska dagligen klippa 
gräsmattan för att den ska hinna med att få gräset 
klippt cirka tre gånger i veckan.

9. Hela gräsytan måste avgränsas med en 
begränsningskabel för att robotgräsklipparen 
ska kunna arbeta. Utanför begränsningskabeln 
fungerar inte roboten så det fungerar inte med 
att avgränsa arbetsområdet med exempelvis ett 
staket.

10. Tillverkarna gör sitt bästa för att berätta hur 
enkelt det är att installera en robotgräsklippare. 
Det är både svårare och tar mer tid än vad de 
försöker oss att tro. Följer man inte tillverkarens 
anvisningar noggrant så är det lätt att det blir 
fel. Det blir både tryggare och bättre om man 
anlitar en fackman för installationen av en 
robotgräsklippare.

Det är mycket att tänka på innan köp av en 
robotgräsklippare. Därför är det bra att rådgöra 
med en specialist och helst med någon som 
också utför installationer av robotgräsklippare. 
TrädgårdSmarts robotexperter både säljer och 
installerar robotgräsklippare och kan sitt område 
väl. trädgårdsmart.se


