Robomow
Pro Modellen
RS/RC/RX

Uw beste
teamspeler!
NIEUW!

De nieuwe
Robomow
RX serie
Een kleine maaier.
Voor elk gazon.*

Maak kennis met onze gloednieuwe Robomow RX modellen!
Vanaf € 499! De RX treedt in de voetsporen van zijn
succesvolle voorgangers, de RS en RC modellen.
Compact

Gebruiksvriendelijk

Onze kleinste
robotmaaier ooit!

Te bedienen met één druk op de knop,
in minder dan een uur geïnstalleerd.

Nauwkeurig

Slim

Supersterke messen om
perfect te maaien, ook
langs de randen.

Gratis App, diagnoses op
afstand en effectieve navigatie.

Eén sterk mes

Zwevend maaidek

Glijvlak aan achterzijde

Extra stevig, zeer veilig, maximale
prestaties. U hoeft slechts één keer
per jaar het mes te vervangen.

Prachtig vormgegeven scherp
mes in een zwevend maaidek
garandeert een ongeëvenaard
bereik op elke ondergrond. Telkens
weer een uitstekend maairesultaat,
zelfs in de meest moeilijke tuinen.

Uniek glijvlak voor maximale
wendbaarheid. Zorgt ervoor
dat uw maaier over het gazon
‘glijdt’ en daardoor makkelijk
eventuele obstakels overwint.

*Aanbevolen gazongrootte 0-200 m2
Maximale gazongrootte 300 m2

Ik ben het
nieuwste
model!

Kinderslot
Veiligheidsvoorziening.
Zorgt ervoor dat kinderen en
onbevoegden uw Robomow niet
kunnen bedienen.

Externe basisstation
opstelling
Installeer het basisstation
naast het gazon, bijvoorbeeld
in de border, zodat u van elk
grassprietje kunt genieten!

Modulair ontwerp
Ontworpen om snel zelf onderdelen
te kunnen vervangen. Minimaliseer
stilstand en sla geen maaibeurt over!

Nieuw!

Ontdek de Robomow RX
De Robomow RX20 Pro
wordt aanbevolen voor
gazonoppervlaktes van
0 tot 200 m2!*

De Robomow RX12u
wordt aanbevolen voor
gazonoppervlaktes van
0 tot 150 m2!*

Wekelijks programma: de
Robomow verlaat automatisch het
basisstation, maait het gazon en
keert zelfstandig terug om zich op
te laden.

Easy-Start: druk op de GO knop op de
robotmaaier en hij maait het gazon! De
Robomow keert zelfstandig terug om zich op
te laden.
*Maximale gazongrootte 250 m2

*Maximale gazongrootte 300 m2

Knop om de maaihoogte
in te stellen
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Robomow App
(alleen RX20 Pro | alleen Android)

Glijvlak
Bedieningspaneel

Operating
lamp

Draagbeugel

Robuuste
aandrijfwielen

Zwevend
maaidek

Randmaaien

Specificaties RX Modellen
Technische specificaties

RX20 Pro

RX12u

Aanbevolen gazongrootte

0-200 m

0-150 m2

Maximale gazongrootte*

300 m2

250 m2

Adviesprijs

€ 699

€ 499

Werking

Wekelijks programma volautomatisch

Start door één druk op de knop halfautomatisch

Maaimotor

DC motor, koolborstel

DC motor, koolborstel

✓

✓

4 kWh/maand

2,5 kWh/maand

Maaitijd

90-120 minuten

90-120 minuten

Laadtijd

16-20 uur

16-20 uur

Zwevend maaidek
Accucapaciteit (Ah)
Stroomverbruik

2

7

7

Maaibreedte

18 cm

18 cm

Maaihoogte

15-45 mm

15-45 mm

Maaivermogen

100 Watt

100 Watt

Geluidsniveau

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

✓

X

2

0

Maximaal aantal separate zones

2

2

Aantal meter begrenzingsdraad

0

70

Aantal draadpinnen

0

100

Bluetooth (BLE)

✓

X

Diefstalbeveiliging
Maximaal aantal sub-zones/startpunten

✓

X

alleen Android

X

3 jaar**

2 jaar

✓

✓

Hellingen

15% (8,5°)

15% (8,5°)

Type accu

Loodaccu

Loodaccu

7290109390291

7290109390314

PRD9000G

PRD9001YG

GSM-module
Robomow App
Garantie
Basisstation
Basisstation opstelling buiten gazon mogelijk

✓

✓

Logistiek
EAN code
Artikelnummer
Afmetingen robot

53 x 42 x 26 cm

53 x 42 x 26 cm

Gewicht robot

7,5 kg

7,5 kg

Gewicht robot + basisstation

10 kg

11,5 kg

66 x 54 x 30 cm

66 x 54 x 30 cm

12,2 kg

13,7 kg

Afmetingen verpakking
Gewicht totaal

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.
** 3 jaar garantie op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

Robomow
RS serie
Vanaf € 1999

Dubbele sterke messen

Het Topmodel
van Robomow
RS635 Pro S

Inclusief RoboHome
Aanbevolen voor
gazongroottes
van
2
0 tot 3600 m
Maximale
gazongrootte
5000 m2
Extra krachtige 6 Ah accu
voor een lange levensduur

Sterker
Stronger Sneller

Faster

Randmaaien

Edging

Makkelijk

Friendly

3 jaar garantie

GSM-module

Power Wheels

Op alle RS modellen op voorwaarde
van registratie binnen 90 dagen
na de eerste ingebruikname, dekt
alleen arbeidsloon en onderdelen.

Voorkomt storingen en
minimaliseert uitval door het
verzamelen van technische
gegevens van uw Robomow.
Geeft operationele- en
veiligheidsmeldingen direct
door naar uw smartphone.

Extra brede wielen op
geselecteerde modellen voor
nog betere wendbaarheid.
Standaard op de RS635 Pro S
en RS625 Pro. Optioneel voor de
RS615 Pro.

SmartMow

Pincode

Accu met lange levensduur

Het SmartMow-programma zorgt
ervoor dat de maaier in een vloeiende
beweging wegdraait voor de
begrenzingsdraad, zonder te stoppen.
Hierdoor heeft de Robomow ongeveer
10% minder maaitijd nodig dan
concurrerende robotmaaiers en wordt
de motor minder belast.

Houdt zowel uw maaier als
nieuwsgierige kleine vingers veilig
en wel. De persoonlijke code
voorkomt dat anderen uw Robomow
ongeoorloofd kunnen gebruiken.

Langer genieten van een sensationele
maaisnelheid, dankzij de
hoogwaardige en krachtige Lithium
Ferro accu.

Geïntegreerde
regensensor

Zwevend maaidek

Mulching

Robuuste, scherpe messen in een
zwevend maaidek garanderen
een ongeëvenaard bereik op elke
ondergrond. Uw gazon wordt elke
keer perfect gemaaid, zelfs bij de
meest complexe gazons.

De sterke messen maaien het gras
in zulke kleine snippers, waardoor
het niet nodig is om het bij elkaar
te harken. De kleine grassnippers
composteren en het water en de
voedingsstoffen worden weer door de
bodem opgenomen, waardoor u een
prachtig en gezond gazon zult hebben!

Sterke messen

RoboHome

Meerdere zones

De Robomow messen zijn extra
sterk en zeer veilig voor optimale
prestaties. De messen hoeven
slechts één keer per jaar
vervangen te worden.

Beschermt uw maaier, houdt
hem schoon en in originele
staat voor een perfecte werking.
Standaard bij de RS635 Pro S.
Optioneel voor alle overige
RS modellen.

Robomow rijdt automatisch naar
verschillende zones in uw tuin (via
het terras of een grasstrook) en keert
na het maaien van die zone ook weer
terug naar het basisstation.

Robomow is geprogrammeerd
om in geval van regen terug
te keren naar het basisstation
en alleen te vertrekken als de
weersomstandigheden het
toelaten. De gevoeligheid van
de sensor is instelbaar.

Robomow RS specificaties
Comfortabele
draagbeugel/stopknop

LCD Bedieningspaneel
met grafisch LCD-scherm
en regensensor
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Robomow App
Hoogte
instelling

maak contact en
bedien uw Robomow
met uw smartphone.

onder de deksel

DGE &
MOW

Randmaaien
met de opklikbaar
duurzame maaimessen
(56 cm maaibreedte)

Robuuste
goed geprofileerde
wielen

Nauwkeurige
bumper-, kantel- en
tilsensoren

Specificaties RS Modellen

Technische specificaties

RS635 Pro S

RS625 Pro

RS615 Pro

Aanbevolen gazongrootte

0-3600 m2

0-2600 m2

0-1600 m2

Maximale gazongrootte*

5000 m

4000 m

3000 m2

Adviesprijs

€ 2999

€ 2399

€ 1999

RoboHome

✓

Optioneel

Optioneel

DC motor, borstelloos

DC motor, borstelloos

DC motor, borstelloos

✓

✓

Optioneel

Maaimotor
Power Wheels
Rijmotor
Zwevend maaidek
Stroomverbruik

2

2

Krachtig

Krachtig

Standaard

✓

✓

✓

34 kWh/maand

27 kWh/maand

22 kWh/maand

6

4,5

4,5

Maaitijd

80-100 minuten

55-70 minuten

55-70 minuten

Laadtijd

Accucapaciteit (Ah)

90-110 minuten

90-110 minuten

90-110 minuten

Maaibreedte

56 cm

56 cm

56 cm

Maaihoogte

20-80 mm

20-80 mm

20-80 mm

Maaivermogen

400 Watt

400 Watt

400 Watt

Geluidsniveau

ECO modus: 66 dB
Turbo modus:
Gemeten – 72 dB
Gegarandeerd – 74 dB

ECO modus: 66 dB
Turbo modus:
Gemeten – 72 dB
Gegarandeerd – 74 dB

ECO modus: 66 dB
Turbo modus:
Gemeten – 72 dB
Gegarandeerd – 74 dB

Maximaal aantal sub-zones

4

4

4

Maximaal aantal separate zones

2

2

2

Garantie

3 jaar**

3 jaar**

3 jaar**

Pincode en alarmsysteem

Pincode en alarmsysteem

Pincode en alarmsysteem

✓

✓

✓

Hellingen

36% (20°)

36% (20°)

36% (20°)

Type accu

26V Lithium (LiFePO4)

26V Lithium (LiFePO4)

26V Lithium (LiFePO4)

7290109390246

7290014674929

7290109390321

Diefstalbeveiliging
Regensensor
Basisstation

✓

✓

✓

Logistiek
EAN code
Artikelnummer
Afmetingen robot
Gewicht robot
Afmetingen verpakking
Gewicht totaal

PRD6300G

PRD6200N

PRD6100G

73,5 x 66 x 31 cm

73,5 x 66 x 31 cm

73,5 x 66 x 31 cm

20,2 kg

20 kg

20 kg

103 x 74 x 46 cm

96 x 70 x 38 cm

96 x 70 x 38 cm

37,1 kg

31,0 kg

31,0 kg

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.
** 3 jaar garantie op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

Robomow
RC serie
Eén sterk mes

Vanaf € 1099

Het Topmodel
van Robomow
RC312 Pro S

inclusief RoboHome
Aanbevolen voor
gazongroottes
van
0 tot 1200 m2
Maximale
gazongrootte
2
2000 m

Sterker
Stronger Sneller

Faster

Randmaaien

Edging

Makkelijk

Friendly

3 jaar garantie

GSM-module

Power Wheels

Op alle RC modellen op voorwaarde
van registratie binnen 90 dagen
na de eerste ingebruikname, dekt
alleen arbeidsloon en onderdelen.

Voorkomt storingen en
minimaliseert uitval door het
verzamelen van technische
gegevens van uw Robomow.
Geeft operationele- en
veiligheidsmeldingen direct
door naar uw smartphone.

Extra brede wielen op
geselecteerde modellen voor
nog betere wendbaarheid.
Standaard op de RC312 Pro S
en RC308 Pro. Optioneel voor
de RC304 Pro.

SmartMow

Pincode

Het SmartMow-programma zorgt
ervoor dat de maaier in een vloeiende
beweging wegdraait voor de
begrenzingsdraad, zonder te stoppen.
Hierdoor heeft de Robomow ongeveer
10% minder maaitijd nodig dan
concurrerende robotmaaiers en wordt
de motor minder belast.

Houdt zowel uw maaier als
nieuwsgierige kleine vingers veilig
en wel. De persoonlijke code
voorkomt dat anderen uw Robomow
ongeoorloofd kunnen gebruiken.

Externe basisstation
opstelling

Geïntegreerde
regensensor

Mulching

RoboHome

Robomow is geprogrammeerd
om in geval van regen terug
te keren naar het basisstation
en alleen te vertrekken als de
weersomstandigheden het
toelaten. De gevoeligheid van de
sensor is instelbaar.

De sterke messen maaien het
gras in zulke kleine snippers,
waardoor het niet nodig is
om het bij elkaar te harken.
De kleine grassnippers
composteren en het water en
de voedingsstoffen worden weer
door de bodem opgenomen,
waardoor u een prachtig en
gezond gazon zult hebben!

Beschermt uw maaier en houdt hem
schoon voor een perfecte werking.
Standaard bij de RC312 Pro S.
Optioneel voor alle overige
RC modellen.

Eén sterk mes

Modulair ontwerp

Borstelloze motor

Extra stevig en zeer veilig voor
maximale prestaties. U hoeft
slechts één keer per jaar het
mes te vervangen.

Ontworpen om snel zelf onderdelen
te kunnen vervangen. Minimaliseer
stilstand en sla geen maaibeurt over!

Borstelloze motoren zijn sneller,
maken minder geluid, hebben minder
onderhoud nodig en zorgen voor een
betere, sterkere en meer efficiënte
maaimotor met een lange levensduur.

Installeer het basisstation naast het
gazon, bijvoorbeeld in de border, zodat
u van elk grassprietje kunt genieten!

Robomow RC specificaties
MOW
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Comfortabele

Eenvoudig

draagbeugel

bedieningspaneel
met regensensor
en stopknop
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Robomow App
Maak contact en
bedien uw Robomow
met uw smartphone.

EDGE &
MOW

Randmaaien
met het opklikbaar
duurzame maaimes
(28 cm maaibreedte)

Krachtig
maaisysteem

Nauwkeurige
bumper-, kantel- en
tilsensoren

Maaihoogte
instelbaar

Robuuste
goed geprofileerde
wielen

Aan/uit
schakelaar

Specificaties RC Modellen
Technische specificaties

RC312 Pro S

RC308 Pro

RC304 Pro

Aanbevolen gazongrootte

0-1200 m2

0-800 m2

0-500 m2

Maximale gazongrootte*

2000 m2

1500 m2

1000 m2

Adviesprijs

€ 1849

€ 1299

€ 1099

RoboHome

✓

Optioneel

Optioneel

DC motor, borstelloos

DC motor, koolborstel

DC motor, koolborstel

✓

✓

Optioneel

Krachtig

Standaard

Standaard

18 kWh/maand

14 kWh/maand

11 kWh/maand

3

3

2,4

Maaitijd

60-70 minuten

60-70 minuten

45-50 minuten

Laadtijd

70-90 minuten

70-90 minuten

50-70 minuten

Maaibreedte

28 cm

28 cm

28 cm

Maaihoogte

15-60 mm

15-60 mm

15-60 mm

Maaivermogen

200 Watt

200 Watt

200 Watt

Geluidsniveau

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

Maximaal aantal sub-zones

3

3

3

Maximaal aantal separate zones

2

2

2

3 jaar**

3 jaar**

3 jaar**

Pincode en alarmsysteem

Pincode en alarmsysteem

Pincode en alarmsysteem

✓

✓

✓

Hellingen

36% (20°)

36% (20°)

36% (20°)

Type accu

26V Lithium (LiFePO4)

26V Lithium (LiFePO4)

26V Lithium (LiFePO4)

7290109390253

7290109390260

7290109390277

PRD7012G

PRD7006G

PRD7004G

63 x 46 x 21 cm

63 x 46 x 21 cm

63 x 46 x 21 cm

11,4 kg

11,4 kg

11,1 kg

88 x 57 x 41 cm

80 x 54 x 33 cm

80 x 54 x 33 cm

20,7 kg

18,5 kg

18,2 kg

Basisstation opstelling buiten gazon mogelijk
Maaimotor
Power Wheels
Rijmotor
Stroomverbruik
Accucapaciteit (Ah)

Garantie
Diefstalbeveiliging
Regensensor
Basisstation

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Logistiek
EAN code
Artikelnummer
Afmetingen robot
Gewicht robot
Afmetingen verpakking
Gewicht totaal

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.
** 3 jaar garantie op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

Winnaar van
vele testen
door heel
Europa!
Toen we in 1995 onze eerste robotmaaier
ontwikkelden, was het ons doel een totaal
nieuwe maai-ervaring te introduceren.

Het maaien van het gazon moest makkelijker en sneller gaan
dan op de traditionele manier, zodat het minder vrije tijd zou
kosten. Sindsdien zijn onze Robomows geëvolueerd tot een
echte hulp in het huishouden. Ze zijn ideaal voor in de tuin
(compact en kunnen naast het gazon geplaatst worden),
gebruiksvriendelijk (ze communiceren via uw smartphone met u)
en gezinsvriendelijk (ze passen zich aan aan uw schema).
Steeds meer mensen vertrouwen echt op hun Robomow, omdat
hij hun leven vergemakkelijkt. Daarom streven we er continu
naar om de beste te zijn, onze klanten verwachten het van ons.
NET DAT STAPJE EXTRA
Als u een Robomow koopt, kunt u veel meer verwachten dan
slechts een uitstekende robotgrasmaaier. Bij al onze maaiers
ontvangt u een uitstekende service, doordat we al decennia lang
technische- en ontwerpervaring hebben opgebouwd.
• Professionele installatie:
- Op aanvraag geleverd door uw plaatselijke dealer
• Klantenservice:
- Telefonisch of online worden eventuele problemen
opgelost en vragen over installatie en het vervangen
van onderdelen beantwoord
• Eenvoudig onderdelen vervangen:
- Modulair ontwerp
• Kennisbank:
- Gedetailleerde antwoorden op veelgestelde
vragen op onze Robomow website

Simple setup

Installeer de maaier zelf of laat

Leg de
draad langs
de gazonrand

Expertise. Design. Service.

Stel wekelijks
maaischema in

Start!

De voordelen van
een Robomow
Sterker

Edging
Randmaaien

Een sterker maaisysteem
dan andere robotmaaiers
die voor gelijke
gazonoppervlakten
ontworpen zijn.

Unieke randmaaimodus
en messen die buiten de
wielen maaien.

Stronger

•
•
•
•

Grote stalen messen
Extra krachtige motoren
Geschikt voor elk terrein
Perfect maairesultaat
(ook bij hoog gras)
• Slechts één keer per jaar
mes vervangen

Faster
Sneller

• Perfect gemaaide randen
• Het hele gazon wordt gemaaid
• Voor elk gazon in iedere vorm

Dank u voor uw vertrouwen.
Al meer dan 20 jaar is
Robomow een voorloper
op het gebied van robot
grasmaaiers en winnaar van
vele testen door heel Europa.

"De Robomow RC304 is zonder
twijfel de beste robot grasmaaier
…het is één van de meest rijk
uitgeruste autonome robots."

Makkelijk

Juni 2016

Friendly

Robomow maait een
gazon sneller dan andere
robotmaaiers die voor
gelijke gazonoppervlakten
ontworpen zijn.
• Grotere maaibreedte:
de RS modellen
maaien 56 cm breed
de RC modellen
maaien 28 cm breed
• Minder maaiuren nodig
• Meer tijd om van het gazon
te genieten

"De Robomow
RS625 is sterk,
maar toch stil
en heeft een
zeer goed
doordacht
bedieningssysteem."

Altijd paraat en
gebruiksvriendelijk!
• Professionele installatie
• Alles wat u wilt weten over
uw maaier ontvangt u via de
gratis Robomow App

Juni 2016
"De maaikwaliteiten
zijn erg goed en
de messen
snijden zeer
nauwkeurig."

Juni 2016

"Sterke messen die krachtig genoeg
zijn om hoog gras te maaien.
Maai uw gazon snel, inclusief de
randen. Bijna twee keer zo snel als
de snelste concurrent."

Simple
setup installatie
Professionele

Juli 2015

of laat ons
het
voorlaat
u een
doen
De
ervaring:
gespecialiseerde
dealerus
uw do it for you!
Doultieme
it
yourself
or RobomowLet
maaier installeren, programmeren en uitleggen.

Neem
contact
met ons
op!

Peg wire
around
edges

Professionele
installatieservice

Set *weekly
Go!
Beschikbaar in
vrijwel alle plaatsen
mowing
schedule

let's
talk!
Professional
Installation
Service
*Available in
most locations

Altijd in
contact
Volledige controle en gemakkelijke toegang
tot de nieuwste Robomow menu-items en
instellingen in één swipe!

Programmainstellingen
Al uw menu-items met één
druk op de knop
• Maaier starten
• Terugsturen naar het basisstation
• ‘Automatisch vertrekken’ uitzetten
• Het maaischema instellen

Afstandsbediening
Grasmaaien met uw mobiel
• Bestuur uw maaier 'handmatig'
• Ideaal voor tussen
verschillende percelen
• Zeer geschikt voor kleine stukjes

Ondersteuning
Laat uw maaier maken zonder dat deze
de tuin hoeft te verlaten
• Directe hulp
• Op afstand online diagnoses stellen
• Online technische reparaties

Updates
Blijf op de hoogte van wat
uw maaier doet
• Maaitijd
• Oplaadtijd
• Vertrektijden
*Updates: zichtbaar bij het openen van
de App en in de buurt van de maaier.

MOW
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Robomow
GSM-module

Uw maaier is
verwijderd uit
het aangewezen
werkgebied.

Ontvang operationele- en
veiligheidsmeldingen* rechtstreeks
van uw Robomow op uw mobiele
apparaat, waar ook ter wereld.

Profiteer van superieure
klantenservice en een snelle
reparatie dankzij een constante
upload van technische gegevens**
van uw Robomow.

Compatibiliteit
& specificaties

Betaling
& kosten

• Geschikt voor alle RC en RS modellen
geproduceerd in 2014 en later
• Vereist professionele installatie
• Voor de initiële configuratie is de
Robomow App nodig
• Afmetingen (l x b x h): 105 x 27 x 45 mm
• Gewicht: 65 gram
• Frequenties: 1800/900 MHz

• De GSM-module wordt geleverd
met een prepaidkaart van 36
maanden.
• Verlenging kost € 4,90 voor elk
extra jaar

(*) Meldingen worden als push-berichten gezonden. Het is dus noodzakelijk pushberichten toe te staan op uw mobiele apparaat om ze te kunnen ontvangen.
(**) Onder voorbehoud van uw goedkeuring.

Accessoires
Begrenzingsmateriaal
Draadpinnen

MRK7101A

Voor grotere gazons
en extra zones.

Begrenzingsdraad

MRK0040A

Voor grotere gazons en
extra zones.

Begrenzingsdraad

MRK0060A

Voor grotere gazons en
extra zones.

Aansluitstekkers

MRK0038A

Om begrenzingsdraad met
het basisstation of de
signaalgever te verbinden.

Aansluitstekkers

MRK9104A

Om begrenzingsdraad met
het basisstation of de
signaalgever te verbinden.

Reparatiedoppen

MRK0039A1

Voor het verbinden van draden.

Signaalgever

MRK5002C

Voor kleine aparte zones die
niet zijn aangesloten op het
basisstation.

MRK5006A

Wanneer er geen
stroomaansluiting in de
buurt is, kan deze accu de
signaalgever voeden.

(50 stuks)

(100m)

(200m)

(10 stuks)

(3 stuks voor RX modellen)

(10 stuks)

(inclusief standaard)

Accu voor
signaalgever

Basisstations
Basisstation

Uitbreidingsset voor
RS modellen

Basisstation

Uitbreidingsset voor
RC modellen

Basisstation

Uitbreidingsset voor
RX modellen

MRK6102A

Voor meerdere maaibeurten
in aparte zones.

MRK7006A

Voor meerdere maaibeurten
in aparte zones.

MRK9105A

Voor meerdere maaibeurten
in aparte zones.

RoboHomes
RoboHome

MRK0076A

Beschermt uw maaier
en houdt hem schoon.

RoboHome

MRK7030A

Beschermt uw maaier
en houdt hem schoon.

Voor RS modellen

Voor RC modellen

Messen
Set van 2 maaimessen MRK6101A

Set reservemessen. Houd altijd
een set extra maaimessen
achter de hand.

Maaimes

MRK7003A

Reservemes. Houd altijd een
extra maaimes achter de hand.

Maaimes

MRK9100A

Reservemes. Houd altijd een
extra maaimes achter de hand.

MRK6103A

Vervang de accu van uw maaier indien
deze zwakker wordt en de maaicapaciteit
vermindert. Vraag uw Robomow dealer
om uw accu te vervangen.

Accu voor overige RS
modellen (4,5 Ah)

MRK6105A

Vervang de accu van uw maaier indien
deze zwakker wordt en de maaicapaciteit
vermindert. Vraag uw Robomow dealer
om uw accu te vervangen.

Accu voor RC
modellen (3 Ah)

MRK7005A

Vervang de accu van uw maaier indien
deze zwakker wordt en de maaicapaciteit
vermindert.

Accu voor RX
modellen

MRK9101A

Vervang de accu van uw maaier indien
deze zwakker wordt en de maaicapaciteit
vermindert.

MRK7100A

Ideaal voor het verplaatsen van
de maaier tussen aparte zones
en voor het handmatig maaien
van smalle stukken.

MRK6100A

Real-time waarschuwingen
en service op afstand. Uw
robotmaaier stuurt de berichten
direct door naar uw smartphone.

Power Wheels

MRK6107A

Bredere wielen voor meer grip
en wendbaarheid.

Power Wheels

MRK7012A

Bredere wielen voor meer grip
en wendbaarheid.

Voeding met
18 m kabel

MRK9103A

Wanneer de standaard lengte
van de voedingskabel niet
voldoende is.

Voor RS modellen

Voor RC modellen

Voor RX modellen

Accu‘s
Accu voor
RS630/RS635
(6 Ah)

Overige
Bluetooth
afstandsbediening
GSM-module

(incl. data-abonnement
voor 36 maanden)

Voor RS modellen

Voor RC modellen

Voor RX modellen

Neem
contact
met ons
op!
Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn verkoop
adviesprijzen inclusief BTW. Onder voorbehoud van drukfouten.
AT.
BE.
CH.
CZ.
DE.

012675108
070.660.124**
0900.888.101*
800.909.898
0691 532 00808

DK.
ES.
FI.
FR.
IE.

70 25 23 03
90 205 1801
093 157 9150
03.68780407
0862 550801

IT.
LU.
NL.
NO.
PL.

0-5 Min.= CHF 0.08/
Min. ab/à partir de 6
Min.= CHF 1.40/Min.
beim schweizerischen
Festnetz. Pour le
téléphone fixe Suisse
Mobilfunkkosten
können abweichen/
Les coûts
téléphoniques mobiles
peuvent dévier.
** Max € 0,35 p/m.
*** € 0,50 per gesprek

PT.
RU.
SE.
UK.

(+351) 211 104 362
+7(495)544.24.14
0771 895 895
01522 283007

MRK0050E v02_NL

*

840.22.22.00
0900.4300.4090**
0900.762.6669***
4000.7719
+48 58 770 94 45

