
Installation Robotgräsklippare - Basic 

Installationen Basic passar dig som vill ha hjälp med att installera din robotgräsklippare. I installationen ingår det 

att installatören installerar det material som följer med robotgräsklipparen vid köp. Nedläggningen sker med en 

kabelnedläggare. 

 

Vad är en Basic installation 

I installationen Basic, ingår det att installatören använder sig av det installationsmaterial som följer med 

robotgräsklipparen. Nedläggningen sker med en kabelnedläggare Installatören installerar upp till 2 “öar”. Har 

din klippyta behov av fler “öar” görs kostnaden för detta upp direkt med installatör vid 

installationstillfället. Skulle det hända att du behöver mer kabel än vad som medkommer till din 

robotgräsklippare så debiteras den av installatör vid installationstillfället. Avgiften för att lägga kabel utöver det 

antal meter som medföljde din köpta robotgräsklippare är 10 kr / meter begränsningskabel som behöver 

läggas av installatör vid installationstillfället. 

Vad ingår i installationen? 

 Inspektion av Klippyta 

 Installation av laddstation 

 Nedläggning av begränsningskabel med en kabelnedläggare. installatören installerar den 

begränsningskabeln som kommer med robotgräsklipparen vid köp 

 Nedläggning av kabel vid upp till 2 “öar” 

 Demonstration av robotgräsklipparen 

 Funktionstest av robotgräsklipparen 

 Programmering av robotgräsklipparens körschema 

 Grovstädning 

 

Förutsättningar för installation 

 Du som kund ansvarar för att robotgräsklipparen finns på plats vid installationstillfället. 

 Se till att det finns ett jordat eluttag.(220 V) tillgängligt, vi gör inga elektriska installationsarbeten. 

 Du som kund är skyldig att meddela installatören på plats om eventuella kablar, vattenslangar eller dylikt 

som ligger nära marknivå. 

 Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller 

andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, 

måste lösning för installation avtalas direkt med installatör. 

 Installation genomförs ej om det är tjäle i klippytans underlag. 

 

Förberedeser för installation 

 Se till att klippytan är nyklippt. 

 Rensa klippytan på grenar, leksaker och andra lösa föremål som kan skada robotgräsklipparen. 

 Eventuella stenläggningar måste du som kund själv lyfta bort innan, våra installatörer utför inga 

anläggningsarbeten. 

 Vid väldigt torrt underlag är det kundens ansvar att vattna så att det är möjligt för installatören att lägga 

ner kabeln i marken. 



Att tänka på  

 Bortforsling av emballage ingår ej. 

 Anläggningsarbeten ingår ej. 

 Flyttning av plattor och marksten ingår ej. 

 Utjämning av underlag ingår ej. 

 Manuell nedläggning av begränsningskabel i upp till 20 meter. 

 Efterjustering av begränsningskabel ingår ej. 

 Om det vid montering visar sig att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad 

för avhjälpande av detta tillkomma. 

 Att klippa rent under buskar och dylikt så att det inte kommer in grenar och kvistar som kan skada 

robotens klippblad. 

 Låt robotgräsklipparen följa det klippschema som installatören programmerar vid installationstillfället i 

minst tre veckor tills klippytan är helt inklippt. Efter det kan du justera robotens klipptider efter behov. 

 Det är inte möjligt att göra rotavdrag för denna tjänst. 

 Om installationstiden avbokas av kund mindre än 24 timmar innan avtalad tid debiteras 1000 kr för 

utebliven installation. 

 

Teknisk data 

 

ALLMÄNT  

Rotavdrag Nej, är inte möjligt att göra rotavdrag för denna tjänst. 

Material Kund ansvarar för att robotgräsklipparen med tillhörande 
installationsmaterial finns på plats vid installationstillfället. 

Begränsningskabel Installatören installerar den begränsningskabeln som kommer 
med robotgräsklipparen vid köp 

Förutsättningar Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. 
Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra 
transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå 
installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation 
avtalas direkt med installatör.  

  

ARBETE Inspektion av klippyta 
Nedläggning av begränsningskabel. 
Installation av laddstation 
Demonstration av roboten för kund 
Funktionstest 
Programmering av körschema 

Nedläggning av 
begränsningskabel Installatören lägger ned den begränsningskabeln som följer med 

robotgräsklipparen vid köp. Nedläggning av kabel sker med 
kabelnedläggare. 

 
Upp till två öar 

Vi inkluderar upp till 2 "öar" i standardinstallationen, dvs 
områden på klippytan som måste ringas med 
begränsningskabel för att inte gräsklipparen skall köra fast i ett 
hinder, vid behov av fler “öar” görs kostnaden för detta upp 
direkt med installatör vid installationstillfället. 



Installation av laddstation Vi rekommenderar att du först gör installationen av 
robotgräsklipparen och sen drar eventuell ström så att våra 
installatörer kan placera laddstationen på Bästa möjliga 
position. 

Funktionstest av robot Våra installatörer kontrollerar att roboten är fullt fungerande 
innan vi påbörjar installationen 

Demonstration av robot Vår installatörer håller en genomgång om hur din robot fungerar 
och tips om hur du håller den i skick. 

Programmering av körschema Installatör hjälper dig med ett körschema som är väl anpassat till 
din klippyta. 

Grovstädning efter utförd 
installation Ja 

Bortforsling av emballage Nej 

Städning/klippning av gräsmatta 
innan installation påbörjas 

Nej 

Anläggningsarbeten Nej 

Flyttning av plattor och 
marksten Nej 

Nedläggning av 
begränsningskabel över 
grusgång Nej 

Nedläggning av 
begränsningskabel vid 
asfaltsgång/garageuppfart 

Nej 

Borttagning av hinder på 
klippytan Nej 

Utjämning av underlag Nej 

Manuell nedläggning av 
begränsningskabel mer än 20 
meter Nej 

Efterjustering av 
begränsningskabel Nej 

El-installation av 
eluttag/eldragning Våra installatörer gör inga el-installationer. 

Tilläggsarbete 595 kr/tim 

Extra begränsingskabel 10 kr/meter 

Material checklista Robotgräsklippare, installationsmaterial  

 

 


