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Tekniset ominaisuudet

Suositeltava 
nurmikon kok

1600m2 Akkutyyppi
26V Lithium 

(LiFePO4

Nurmikon koko korkeintaan* 3000m2 Akun kapasiteetti 4,5 (Ah)

Latausasema • Varkaudenesto (PIN-koodi 
ja hälytysjärjestelmä) •

Leikkuuleveys 56 cm Sadetunnistin •

Leikkuukorkeus 20-80 mm Painettavat terät •

Lisäalueet  4 Tehokkaat pyörät Lisätarvikkeena

Erillisalueet 2 Ajomoottorit Vakio

Moottorin teho 400 W Bluetooth (BLE) Sisäänrakennettu

Moottori Hiiliharjaton Robomow-sovellus •

Rinteet 36 % / 20 ° Ohjaus
 Manuaalinen / 
viikko-ohjelma

Äänitaso 74 dB(A) Kaukosäädin-sovellus •

Leikkausaika, min. 55-70 Sovellustuki •

Latausaika, min. 90-110 Takuu 3 vuotta

Sisäinen GSM-moduuli • Mitat 73,5 x 66 x 31 cm

Mitä laatikossa on?

• 2-teräinen Robomow RS615 Pro
• 26V Lithium (LiFePO4) 4,5 Ah akku
• Latausasema ja 4 maapiikkiä
• Virtalähde ja 20 metrin jatkojohto
• Bluetooth
• Roboviivain
• Käyttöohje
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Täydellinen
leikkuu

joka kerta!

  Reunaleikkaus   
Ainutlaatuinen reunaleikkuu: Terät 
leikkaavat yli pyörien leveyden. 
Täydellistä koko kauden ja kaikilla 
nurmikoilla. 

Täydellisesti ohjelmoitu varmistamaan 
terveimmän ja kauneimman ruoho-
kentän. Jokainen yksityiskohta, joka 
nurkka ja reunatkin ovat erinomaisesti 
trimmatut.   

  Ystävällinen
• Ohjelmatilan valvonta

• Henkilökohtaiset nurmikko- 
   ja leikkuuasetukset

• Saat hälytysviestin, jos Robomowisi 
    varastetaan

• Ajastetun leikkuun keskeytys

• Ohjelmoidun aloituksen keskeytys

  Nopeampi   
Poikkeuksellisen leveiden teriensä 
ja suuremman tehokkuudensa 
ansiosta Robomow selviää 
tehtävästään vain parissa tunnissa 
ja antaa sinulle enemmän vapaata 
aikaa nurmikolla perheen ja 
ystävien kanssa, leikkiin ja 
rentoutumiseen.

*  Ihanteellisissa leikkuuolosuhteissa: laakea ja tasainen nurmikko, 
nurmikko muodoltaan yksinkertainen ja neliömäinen, ei esteitä, 
ei lisä-alueita ja kohtuullinen ruohon kasvuvauhti.

GSM-moduuli
Estää virheitä ja minimoi toimintahäiriöt keräämällä teknistä 
tietoa Robomowistasi. Antaa sinulle tietoa toiminnasta ja 
turvahälytyksiä suoraan älypuhelimeesi!

   Vahvempi   

Robomowissa on vahva leikkuu-
järjestelmä ja tukevat, kestävät, 
teräksiset terät, jotka selviävät 
ongelmitta kauden ensimmäisestä 
leikkuusta ja pitävät nurmikkosi 
huippuunsa trimmattuna yhä 
uudelleen ja uudelleen...


