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DIN TRÄDGÅRD
FÖRTJÄNAR
GRÄS AV
HÖGSTA KLASS
Med över 25 års gedigen erfarenhet inom robotteknik, kan vi
erbjuda dig gräsklippare med toppmodern teknik i världsklass.

2

Robomow hjälper dig att skapa en gräsmatta för alla tillfällen,
oavsett om det ska spelas fotboll eller badminton. Låt Robomow
skapa en perfekt gräsmatta till grillfesten eller för att ligga på
och njuta av stjärnhimlen.
Oavsett tillfälle kan du alltid lita på att Robomow ger dig
en gräsmatta som du kan njuta av, vilket ger dig mer
tid över till vänner och familj.
Upptäck hela Robomows sortiment här, och finn rätt
alternativ för just din gräsmatta.

45

Terrängegenskaper
En gräsklippare som
aldrig kör fast.

Perfekta kanter
Kantklipptekniken ger
din gräsmatta en
perfekt finish.

Enkel att använda
Lätt att använda,
underhålla och
rengöra.

NEW

RT 300 / 700

RK1000 PRO / RK1000
RK2000 PRO / RK2000

RK PRO 3000 / 4000

Klippbredd

18 cm

Klippbredd

21 cm

Klippbredd

42 cm

Klipphöjd

15–60 mm

Klipphöjd

20–100 mm

Klipphöjd

20–100 mm

Storlek på gräsmatta Upp till 700 m2

Storlek på gräsmatta Upp till 2 000 m2

Storlek på gräsmatta Upp till 4 000 m2

Klipptid

Upp till 90 minuter

Klipptid

Upp till 120 minuter

Klipptid

Upp till 120 min

Motor

Kolborst

Motor

DC borstlös

Motor

DC borstlös

Energiförbrukning

6/14 kWh/månad

Energiförbrukning

2,8/5,1 kWh/månad

Energiförbrukning

8,7 / 11,5 kWh/månad

Vikt

7,5 kg

Vikt

10,5kg

Vikt

12kg

Klipptid i förhållande till gräsmattans storlek baseras på optimala omständigheter för klippning.
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HÅLL DIG UPPKOPPLAD
MED ROBOMOW
Få allt med Robomow-appen via trådlös anslutning från din smartphone.
Styr via telefonen
– Skicka ut för klippning
– Återgå till basen
– Ställ in klippschema
– Hantera flera zoner
– “Manuell” drift
– Perfekt mellan tomter

Aviseringar
– Laddningsstatus
– Tider för att starta klippning
– Drift- och säkerhetsvarningar*
– Tillval: Säkerhetsvarning 5 minuter innan klippningen startar,
för att varna de som kan befinna sig på gräsmattan.

* Efter ditt godkännande kommer aviseringar att skickas som notiser
till din mobila enhet.
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BÄST I TEST
RT

RK

I mer än 20 år har vi varit ett av de mest populära märkena inom robotgräsklippare.
Våra användarvänliga, innovativa och prisbelönta gräsklippare är förstahandsvalet för gräsmatta.
Vi hoppas att du kommer att gilla årets gräsmattinnovationer, för vi hade mycket roligt att
utveckla dem!
TESTSIEGER

Haus & Garten Test

sehr gut
(1,4)
Robomow
RK1000

Im Test: Rasenmähroboter
Ausgabe 4/2021 · www.haus-garten-test.de

April 2021
„The floating mowing deck and the
offset blades are convincing features
of this quiet robotic mower.“

Juli 2021
„The RK 1000 cuts beautifully –
even the edges, is easy to use and finds
its way around the lawn well.“

September 2021
„Even damp and coarse grass is cut well
and uneven lawns or slopes cannot stop
this robotic lawnmower.“

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 8/2021

www.selbst.de

Juni 2021

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021

Juni 2021

robomow.com
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RT

TRÄDGÅRMÄSTARENS BÄSTA VÄN
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RT är här för att avlasta dig med gräsklippningen,
och istället ge dig mer tid till att njuta av de
saker som du älskar i din trädgård. Den är lätt att
använda, och med de många funktionerna får du
smidigt och enkelt till en fin och inbjudande
trädgård.
Rekommenderad yta på gräsmatta:
Upp till 700 m2
Stort batteri på 4,3Ah som varar länge.
RT-modeller
RT300
RT700

3

ÅRS*
GARANTI

*Manufacturer’s guarantee from MTD Products AG, limited to supplementary performance
and according to the guarantee conditions (available at www.robomow.com).

Ett flytande klippdäck klipper
ojämna gräsmattor perfekt i alla
terränger, vilket garanterar ett
utmärkt resultat varje gång.

RT kan hantera lutningar på
30% vilket löser problemen med
ojämna gräsytor.

RT kan hantera lutningar på
30% vilket löser problemen med
ojämna gräsytor.

De patenterade terränghjulen med
bra grepp gör navigeringen smidig
och effektiv, oavsett hur
din gräsmatta ser ut.

Låg ljudnivå tack vare
tystgående motorer.

Högt, tjockt gräs hanteras
enkelt med en maximal klipphöjd
på 60 mm.

Ställ in din gräsklippare exakt så
som du vill ha den via mobilappen.

Om din gräsklippare slutar fungera
finns det lätt utbytbara delar vilket
gör den smidig att reparera.

Ett patenterat klippsystem
som ger ett fantastiskt
resultat.
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TA EN TITT PÅ
RT-SORTIMENTET
Bärhandtag
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Flytande klippdäck

15–60 mm klipphöjd, 18 cm klippbredd

Patenterade drivhjul med bra grepp

Självrengörande klippaggregat med
patenterad kompostrengöring

Specifikationer
Tekniska specifikationer

RT300

RT700

Modellnummer

22ATBABB619

22ATDABB619

EAN

4008423919967

4008423919974

Rekommenderat pris

9 990:-

11 990:-

Rekommenderad storlek på gräsmatta

Upp till 300 m2

Upp till 700 m2

Klippbredd [cm]

18 cm

18 cm

Klipphöjd [mm]

15–60 mm

15–60 mm

Delzoner/utgångspunkter

2

2

Separata zoner

2

2

Installationsmaterial





Kabel [m]

125 m

200 m

Antal mälor

150st.

250st.

Klippmotorer

DC borst

DC borst

Drivmotorer

DC borst

DC borst

Max. lutning på klippområdet

30%

30%

Max. lutning kabel i lutning

10%

Bullernivå [dB]

ECO-läge: 64 dB
Hög belastning:
Uppmätt – 67,9 dB
Garanterat – 69 d

10%
ECO-läge: 64 dB
Hög belastning:
Uppmätt – 67,9 dB
Garanterat – 69 dB

Klipptid [min]

75 min

90 min

Laddningstid [min]

180 min

180 min

Batterityp

Li-Ion

Li-Ion

Specifikation för batterikapacitet [Ah]

4,3 Ah

4,3 Ah

Energiförbrukning [kWh/månad]
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14

Anti-stöld





Klippschema





Modular design





Flytande klippdäck





Rengöringssystem





GSM module

–



RoboHome

Tillval

Tillval

Garanti

3 år

3 år

robomow.com
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SKAPA EN IDYLLISK GRÄSMATTA
Robomow RK Pro är en riktig allroundare i trädgården.
Dess patenterade klippdäck rengör inte bara sig själv, utan
tack vare sitt flytande klippdäck ger det även ett jämnt
klipp på ojämna ytor. Unikt är också kantklippning utanför
hjulbasen. Oavsett om det är en grillfest med vänner eller
sagostund under natthimlen med barnen, kommer RK Pro
se till att din gräsmatta är välklippt.
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Rekommenderad gräsmattastorlek: Upp till 4 000 m2
Större långvarigt batteri på upp till 9,6 Ah

NY

RK Pro model
RK1000 Pro
RK2000 Pro
RK3000 Med dubbla klippmotorer
RK4000 Med dubbla klippmotorer

3 +1ÅRS

ÅRS*

GARANTI

FÖRLÄNGD
GARANTI

Mer information
på vår webbplats!

*Manufacturer’s guarantee from MTD Products AG, limited to supplementary performance
and according to the guarantee conditions (available at www.robomow.com).

Unik teknik för kanter och
klippning utanför
hjulet.

Kan hantera lutningar
på 45%.

Högupplöst touchskärm
i färg.
11

Patenterade
all-terränghjul ger bra
grepp.

Flytande klippdäck
klipper ojämna ytor
perfekt.

Högsta klipphöjd
(100 mm).

Låg ljudnivå tack vare
tystgående motorer.

Alla delar är mycket
hållbara och
belastningstestade.

Rundstrålande
hindersensorer.

robomow.com

TA EN TITT PÅ
RK PRO SORTIMENTET
Stoppknapp och bärhandtag
4,3” Touchskärm
Låg ljudnivå
360 graders hinderavkänning
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Flytande klippdäck
Klipphöjd på 20-100 mm
42 cm klippbredd med dubbla klippmotorer
RK3000 Pro & RK4000 Pro model.
21 cm klippbredd med RK1000 Pro & RK2000 Pro.
Kantklippteknik som klipper utanför hjulet
Patenterade drivhjul med bra grepp

Specifikationer

NY

NY

Tekniska specifikationer

RK1000 Pro/RK1000 RK2000 Pro/RK2000

RK3000 Pro

RK4000 Pro

Modellnummer

22AKFAFA619
22AKFAFB619

22AKHAFA619
22AKHAFB619

22AKJAFA619

22AKLAFA619

EAN

4008423917192/
4008423917260

4008423917222
4008423917239

4008423921885

4008423921892

Rekommenderat pris

16 990:- / 15 990:-

23 990:- / 22 990:-

26 990:-

30 990:-

Rekommenderad storlek på gräsmatt

Upp till 1.000 m

Upp till 2.000 m

Upp till 3.000 m

Upp till 4.000 m2

Klippbredd [cm]

21 cm

21 cm

42 cm

42 cm

Klipphöjd [mm]

20–100 mm

20–100 mm

20–100 mm

20–100 mm

Delzoner/utgångspunkter

4

4

4

4

Separata zoner









Begränsningskabel

- / 225 m

- / 300 m

-

-

Märlor

- / 300 st

- / 400 st

-

-

Klippmotorer

DC borstlös

DC borstlös

DC borstlös

DC borstlös

Drivmotorer

DC borstlös

DC borstlös

DC borstlös

DC borstlös

Max. lutning på klippområdet

45%

45%

45%

45%

Max. lutning kabel i lutning

20%

20%

20%

20%

Ljudnivå [dB]

50/61/64 dB

50/61/64 dB

50/61/64 dB

50/61/64 dB

Klipptid [min]

40–50 min

80–90 min

80–90 min

110–120 min

Laddningstid [min]

60–120 min

60–120 min

60–80 min

90–110 min

Batterityp

18,15V Li-Ion

18,15V Li-Ion

18,15V Li-Ion

18,15V Li-Ion

Specifikation för batterikapacitet[Ah]

4,9 Ah

4,9 Ah

7,2 Ah

9,6 Ah

Energiförbrukning [kWh/månad]

4,0

7,3

8,7

11,5

4,3” Touchskärm färg









Anti-stöld









Klippschema









Flytande klippdäck









Kantkabel följer









GSM modul

/ Tillval

/ Tillval





RoboHome

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Garanti

3 år + 1 år

3 år + 1 år

3 år + 1 år

3 år + 1 år

2

2

2

robomow.com
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TILLBEHÖR
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RoboHomes
Varje Robomow har sitt eget RoboHome.
Skyddar och håller din gräsklippare ren och intakt så den kan klippa perfekt.

RT RoboHome

RK Pro RoboHome

122-082-619

122-080-619

Knivar
Ersättningsknivar för att garantera ett utmärkt klippresultat och din
säkerhet. Ha alltid en extra knivsats tillgänglig.
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RK Pro knivsats

RT kniv

122-102-619

122-100-619

Installation
För egna installationer, större gräsmattor eller andra områden.

För yrkesinstallatörer.

För reparation av kabel
när det krävs.

Märlor
50-pack

Begränsningskabel
(100 m)

Begränsningskabel
(200 m)

Begränsningskabel
(650 m)

Skarvdon
10-pack

MRK7101A

MRK0040A

MRK0060A

MRK0067B

MRK0039A1

robomow.com

3 +1ÅRS
ÅRS
*

GARANTI

FÖRLÄNGD
GARANTI

Vi har över 25 års erfarenhet inom robotteknik och mer än 80 års
expertis av utomhusverktyg och tillverkning, därför har våra
Robomow-modeller en klippförmåga som beprövats, testats och
älskas av trädgårdsentusiaster världen över.
Branschledande tre års garanti som standard.

Subject to technical changes and printing errors. Images are for reference only and are subject to change. Mowing duration and lawn area based on ideal mowing conditions.
*Manufacturer’s guarantee from MTD Products AG, limited to supplementary performance and according to the guarantee conditions (available at www.robomow.com).
Warranty extension only valid for RK Pro models.

robomow.com
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