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ROBOMOW RX20
Tekniset ominaisuudet

Suurin suositettu
nurmikkoala Aina 300m2 saakka Akkutyyppi Lead Acid

Latausasema • Akun kapasiteetti 7 (Ah)

Leikkuuleveys 18 cm Varkaudenesto (PIN-koodi 
ja hälytysjärjestelmä) •

Leikkuukorkeus 15-45 mm Sadetunnistin -

Kauko-ohjaus Lisätarvikkeena Painettavat terät -

Lisäalueet 2 Tehokkaat pyörät -

Erillisalueet 2 Ajomoottorit Vakio

Moottorin teho NA Bluetooth (BLE) Sisäänrakennettu

Moottori Harjallinen DC Robomow-sovellus •

Rinteet 15 % / 8,5 ° Kaukosäädin-sovellus •

Äänitaso 69 dB(A) Sovellustuki •

Leikkausaika, min. 90-120 Takuu 2 vuotta

Latausaika, 16 - 20 tuntia Mitat 53 x 42 x 26 cm

Mitä laatikossa on?

• 1-teräinen Robomow RX20
• Lead Acid 7 Ah akku
• Latausasema ja 4 maapiikkiä
• Virtalähde ja 10 metrin jatkojohto
• 80 metrin reunajohdin ja 100 kiinnitystappia
• Bluetooth
• Roboviivain
• Käyttöohje

RX20
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Täydellinen
leikkuu

joka kerta!

   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...

  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.

ROBOMOW RX12
Tekniset ominaisuudet

Suurin suositettu
nurmikkoala Aina 250m2 saakka Akkutyyppi Lead Acid

Latausasema • Akun kapasiteetti 7 (Ah)

Leikkuuleveys 18 cm Varkaudenesto (PIN-koodi 
ja hälytysjärjestelmä) •

Leikkuukorkeus 15-45 mm Sadetunnistin -

Kauko-ohjaus Lisätarvikkeena Painettavat terät -

Lisäalueet 2 Tehokkaat pyörät -

Erillisalueet 2 Ajomoottorit Vakio

Moottorin teho NA Bluetooth (BLE) -

Moottori Harjallinen DC Robomow-sovellus -

Rinteet 15 % / 8,5 ° Kaukosäädin-sovellus •

Äänitaso 69 dB(A) Sovellustuki •

Leikkausaika, min. 90-120 Takuu 2 vuotta

Latausaika, 16 - 20 tuntia Mitat 53 x 42 x 26 cm

Mitä laatikossa on?

• 1-teräinen Robomow RX12
• Lead Acid 7 Ah akku
• Latausasema ja 4 maapiikkiä
• Virtalähde ja 10 metrin jatkojohto
• 70 metrin reunajohdin ja 100 kiinnitystappia
• Roboviivain
• Käyttöohje

RX12
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Täydellinen
leikkuu

joka kerta!

   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...

  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.



ROBOMOW RC304
Tekniset ominaisuudet

Suurin suositettu
nurmikkoala Aina 1000m2 saakka Akkutyyppi

26V Lithium 
(LiFePO4)

Latausasema • Akun kapasiteetti 2,4 (Ah)

Leikkuuleveys 28 cm Varkaudenesto (PIN-koodi 
ja hälytysjärjestelmä) •

Leikkuukorkeus 15-60 mm Sadetunnistin •

Kauko-ohjaus Lisätarvikkeena Painettavat terät •

Lisäalueet 3 Tehokkaat pyörät Lisätarvikkeena

Erillisalueet 2 Ajomoottorit Vakio

Moottorin teho 200 W Bluetooth (BLE) Sisäänrakennettu

Moottori Harjallinen DC Robomow-sovellus •

Rinteet 36 % / 20 ° Kaukosäädin-sovellus •

Äänitaso 69 dB(A) Sovellustuki •

Leikkausaika, min. 45-50 Takuu 2 vuotta

Latausaika, min. 50-70 Mitat 63 x 46 x 21 cm

Mitä laatikossa on?

• 1-teräinen Robomow RC304
• 26V Lithium (LiFePO4) 2.4 Ah akku
• Latausasema ja 4 maapiikkiä
• Virtalähde ja 15 metrin jatkojohto
• 150 metrin reunajohdin ja 200 kiinnitystappia
• Bluetooth
• Roboviivain
• Käyttöohje

RC304
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Täydellinen
leikkuu

joka kerta!

   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...

  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.



ROBOMOW RC312
Tekniset ominaisuudet

Suurin suositettu
nurmikkoala Aina 2000m2 saakka Akkutyyppi

26V Lithium 
(LiFePO4)

Latausasema • Akun kapasiteetti 3 (Ah)

Leikkuuleveys 28 cm Varkaudenesto (PIN-koodi 
ja hälytysjärjestelmä) •

Leikkuukorkeus 15-60 mm Sadetunnistin •

Kauko-ohjaus Lisätarvikkeena Painettavat terät •

Lisäalueet 3 Tehokkaat pyörät •

Erillisalueet 2 Ajomoottorit Voimakas

Moottorin teho 200 W Bluetooth (BLE) Sisäänrakennettu

Moottori Hiiliharjaton Robomow-sovellus •

Rinteet 36 % / 20 ° Kaukosäädin-sovellus •

Äänitaso 69 dB(A) Sovellustuki •

Leikkausaika, min. 60-70 Takuu 2 vuotta

Latausaika, min. 70-90 Mitat 63 x 46 x 21 cm

Mitä laatikossa on?

• 1-teräinen Robomow RC312
• 26V Lithium (LiFePO4) 3 Ah akku
• Latausasema ja 4 maapiikkiä
• Virtalähde ja 15 metrin jatkojohto
• 250 metrin reunajohdin ja 300 kiinnitystappia
• Bluetooth
• Roboviivain
• Käyttöohje

RC312
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Täydellinen
leikkuu

joka kerta!

   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...

  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.

ROBOMOW RC308
Tekniset ominaisuudet

Suurin suositettu
nurmikkoala Aina 1500m2 saakka Akkutyyppi

26V Lithium 
(LiFePO4)

Latausasema • Akun kapasiteetti 3 (Ah)

Leikkuuleveys 28 cm Varkaudenesto (PIN-koodi 
ja hälytysjärjestelmä) •

Leikkuukorkeus 15-60 mm Sadetunnistin •

Kauko-ohjaus Lisätarvikkeena Painettavat terät •

Lisäalueet 3 Tehokkaat pyörät •

Erillisalueet 2 Ajomoottorit Vakio

Moottorin teho 200 W Bluetooth (BLE) Sisäänrakennettu

Moottori Harjallinen DC Robomow-sovellus •

Rinteet 36 % / 20 ° Kaukosäädin-sovellus •

Äänitaso 69 dB(A) Sovellustuki •

Leikkausaika, min. 60-70 Takuu 2 vuotta

Latausaika, min. 70-90 Mitat 63 x 46 x 21 cm

Mitä laatikossa on?

• 1-teräinen Robomow RC308
• 26V Lithium (LiFePO4) 3 Ah akku
• Latausasema ja 4 maapiikkiä
• Virtalähde ja 15 metrin jatkojohto
• 200 metrin reunajohdin ja 250 kiinnitystappia
• Bluetooth
• Roboviivain
• Käyttöohje

RC308
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Täydellinen
leikkuu

joka kerta!

   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...

  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.



ROBOMOW RS615
Tekniset ominaisuudet

Suurin suositettu
nurmikkoala Aina 3000m2 saakka Akkutyyppi

26V Lithium 
(LiFePO4)

Latausasema • Akun kapasiteetti 4,5 (Ah)

Leikkuuleveys 56 cm Varkaudenesto (PIN-koodi 
ja hälytysjärjestelmä) •

Leikkuukorkeus 20-80 mm Sadetunnistin •

Kauko-ohjaus Lisätarvikkeena 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 ° Kaukosäädin-sovellus •

Äänitaso 74 dB(A) Sovellustuki •

Leikkausaika, min. 55-70 Takuu 2 vuotta

Latausaika, min. 90-110 Mitat 73,5 x 66 x 31 cm

Mitä laatikossa on?

• 2-teräinen Robomow RS615
• 26V Lithium (LiFePO4) 4,5 Ah akku
• Latausasema ja 4 maapiikkiä
• Virtalähde ja 20 metrin jatkojohto
• 275 metrin reunajohdin ja 350 kiinnitystappia
• Bluetooth
• Roboviivain
• Käyttöohje

RS615

Witt A/S Filial Finland · Puh. 093 157 9150 · Fax + 45 70 25 48 23 · info@witt.fi · www.witt.fi

Täydellinen
leikkuu

joka kerta!

   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...

  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.

ROBOMOW RS625
Mitä laatikossa on?

• 2-teräinen Robomow RS625
• 26V Lithium (LiFePO4) 4,5 Ah akku
• Latausasema ja 4 maapiikkiä
• Virtalähde ja 20 metrin jatkojohto
• 350 metrin reunajohdin ja 450 kiinnitystappia
• Bluetooth
• Roboviivain
• Käyttöohje

RS625
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Täydellinen
leikkuu

joka kerta!

   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...

  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.

Tekniset ominaisuudet

Suurin suositettu
nurmikkoala Aina 4000m2 saakka Akkutyyppi

26V Lithium 
(LiFePO4)

Latausasema • Akun kapasiteetti 4,5 (Ah)

Leikkuuleveys 56 cm Varkaudenesto (PIN-koodi 
ja hälytysjärjestelmä) •

Leikkuukorkeus 20-80 mm Sadetunnistin •

Kauko-ohjaus Lisätarvikkeena Painettavat terät •

Lisäalueet 4 Tehokkaat pyörät •

Erillisalueet 2 Ajomoottorit Voimakas

Moottorin teho 400 W Bluetooth (BLE) Sisäänrakennettu

Moottori Hiiliharjaton Robomow-sovellus •

Rinteet 36 % / 20 ° Kaukosäädin-sovellus •

Äänitaso 74 dB(A) Sovellustuki •

Leikkausaika, min. 55-70 Takuu 2 vuotta

Latausaika, min. 90-110 Mitat 73,5 x 66 x 31 cm



RS625
0-2600 m2

*Op til 4000 m2

RS615
0-1600 m2

*Op til 3000 m2

RC312
0-1200 m2

*Op til 2000 m2

RC308
0-800 m2

*Op til 1500 m2

RC304
0-500 m2

*Op til 1000 m2

* Parhaissa leikkuuolosuhteissa: laakealla ja tasaisella nurmella, muodoltaan selkeällä ja 
neliömäisellä alueella, ilman esteitä, ilman lisäalueita ja kun ruohon kasvunopeus on kohtuullinen.

RX20
0-200 m2

*Op til 300 m2

RX12
0-150 m2

*Op til 250 m2
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Miksi  
robottiruohonleikkuri?
• Sinun ei tarvitse itse leikata ruohoa

• Saat todella kauniin nurmikon

• Rajoittaa rikkaruohon ja sammaleen muodostumista

• Ympäristöystävällinen

• Allergikolle sopiva

• Edullinen käyttö: vuosittainen virrankulutus noin 20,- €

2 vuoden takuu
Koskee kaikkia malleja

Useampia alueita
Toimii itsenäisesti puutarhasi  
eri alueilla ja palaa takaisin
viimeisteltyään kunkin alueen.

Tehokkaat pyörät
70 % leveämmät pyörät
parantavat liikkuvuutta

RoboHome 
Suojaa robottileikkurisi suoralta auringonpaisteelta  
ja sateelta, ja säilyttää sen siistinä ja puhtaana  
täydellistä ruohonleikkuuta varten.

Robomow voittaa 
Euroopassa testin 
toisensa perään!

Täydellinen
leikkuu

joka kerta!
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