
Installation Robotgräsklippare Small 
Installationen Small är vår tjänst för dig som vill ha hjälp med installationen av en robotgräsklippare på 
klippytor upp till 500 kvm*. I installationen Small ingår det att installatören lägger ned upp till 150 
meter kabel. 150 meter fördelar sig över både begränsningskabel och eventuell guidekabel. All 
nedläggning sker med kabelnedläggare. 
 
*Kan variera beroende på klippytans komplexitet. 
 
 

Begränsningskabeln ingår 

När du köper en standardinstallation av oss på Bygghemma så ingår det begränsningskabel i priset. 
Vår installatör har med allt installationsmaterial till installationstillfället. Installatören installerar upp 
till 2 “öar” (se Tekn. Data). Har din klippyta behov av fler “öar” görs kostnaden för detta upp 
direkt med installatör vid installationstillfället. Det antal meter begränsningskabel som 
installatören lägger vid installationstillfället är beroende av vilken storlek på installationen som du 
väljer att köpa. Skulle det hända att du behöver mer kabel än vad som medkommer till din 
installationsstorlek så debiteras den av installatör vid installationstillfället. Avgiften för att lägga 
kabel utöver det antal meter som medföljde den köpta installationen debiteras med 10 kr / 
meter begränsningskabel som behöver läggas av installatör vid installationstillfället. 

 

Beställ en standardinstallation till din robotgräsklippare 

I vår standardinstallation är det specificerat exakt vad som ingår (se Tekn. Data). På så vis blir det 
enkelt både för dig och oss. Du vet exakt vad det är du får och våra installatörer vet exakt vad de 
förväntas göra. Det som ingår i standardinstallationen är det som vanligtvis behövs. Behövs något 
utöver vad som ingår i standardinstallationen, kan du göra upp detta direkt med installatören, väl på 
installationsdagen.  
 
Våra installatörer lägger ner begränsningskabeln i marken med hjälp av en kabelnedläggare. 
Begränsningskabeln lägger vår installatör ned i marken efter vad som är angivet av tillverkaren för just 
din robotgräsklippare. Beroende på trädgårdens utseende och förutsättningar kan det behöva göras 
vissa justeringar av de här måtten. Ibland kan du som kund behöva göra mindre justeringar av 
begränsningskabeln själv efter ett tag. 
 
 

Hos oss får du experthjälp 

När du köper en standardinstallation från oss, kan du känna dig trygg med att vi använder oss av 
utbildade och pålitliga installatörer. Vår installatörer jobbar dagligen med att installera, serva och 
reparera robotgräsklippare. Med våra egna handplockade installatörer får du ut maximal effekt och 
undviker problem och onödigt slitage på din robotgräsklippare. 

 



Så går installationen till efter köp 
● Du läser noga igenom, under fliken Tekn. Data, vad som ingår och inte. 
● Du lägger din beställning. 
● Vår administration tilldelar vår installatör i ditt närområde uppgiften att utföra din installation. 
● Du blir kontaktad via sms inbokning av en tid som passar. 
● Robotgräsklipparen blir skickad från oss till din angivna adress och du har ansvar att den är 

.på plats vid installationstillfället. 
● Installatören kommer hem till dig på avtalad tid och utför installationen. 

 

Förberedelser innan installation 

● Du som kund ansvarar för att robotgräsklipparen finns på plats vid installationstillfället. 
● Rensa gräsmattan 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. 
● Se till att gräsmattan är nyklippt. 
● 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. 

Vid installation 
1. Inspektion av Klippyta 
2. Installation av laddstation 
3. Nedläggning av begränsningskabel med en kabelnedläggare 
4. Demonstration av robotgräsklipparen 
5. Funktionstest av robotgräsklipparen 
6. Programmering av robotgräsklipparens körschema 
7. Grovstädning 

 

Att tänka på efter installation 
● Din robotgräsklippare kommer till stor del att kunna klippa din klippyta utan större tillsyn, men 

under robotgräsklipparens inkörningsperiod (2-3 veckor) efter installation så kan det hända att 
den kör fast i ojämnheter i klippytan, om detta händer så är det bra att jämna att underlaget 
för att robotgräsklipparens klippresultat skall bli så optimalt som möjligt. 

● 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. 

 

Angående el till din Robotgräsklippare 
Robotgräsklipparna installeras med en vanlig stickkontakt och måste ha tillgång till ett jordat uttag i 
anslutning till laddstationen. Vi rekommenderar att du bokar in eventuell elektriker efter utförd 
installation, eftersom du först då vet exakt var din robotgräsklipparens laddstation kommer att sitta. 
Om det inte finns något uttag vid installationstillfället, kopplas laddstationen in via kunds 
förlängningskabel. 

 

Tips från våra installatörer 

● Det är viktigt att hålla roboten ren speciellt under våren då gräset har större benägenhet att 
fastna på undersidan robotgräsklipparen och förhindra ett optimalt klippresultat. 

● Din maskin är avsedd för att klara en viss lutning, men beroende på väder och vind så kan din 
robot bete sig olika vid strålande sol där maskinen kan klara mer än vad tillverkare anger och 
vid kraftigt regnfall klarar den lägre.  

● Vid en komplicerad klippyta med passager och många hinder är rekommendationen att välja 
en maskin med högre kapacitet. Om maskinen har för låg kapacitet gör det att den får arbeta 
hårdare och kräver fler laddcykler vilket innebär förkortad livslängd för batteri och slitagedelar. 

 

Teknisk data 
 
ALLMÄNT  

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

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

Begränsningskabel Våra Installatörer ansvarar begränsningskabel finns 
tillgänglig vid installation av Husqvarna RLM. 

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 
Grovstädning 

Nedläggning av begränsningskabel I installationen ingår det att installatören lägger ned 
upp till 150-600 meter kabel beroende på vilken 
installationsstorlek du som kund köpt. De 150-600 
meterna fördelar sig över både begränsningskabel och 
eventuell guidekabel. All nedläggning 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 strömmen 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 elutag/eldragning Våra installatörer gör inga el-installationer. 

Tilläggsarbete 595 kr/tim 

Extra begränsingskabel 10 kr/meter 

Material checklista Robotgräsklippare 

 
 
 






