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MED ROBOMOW

MINDRE ARBETE,
MER NÖJE



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.

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.

Perfekta kanter
“Edge mode”-tekniken 
ger din gräsmatta en 

perfekt finish.

Enkel att använda
Lätt att använda, 
underhålla och 

rengöra.

Terrängegenskaper
En gräsklippare som 

aldrig kör fast.
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Klippbredd 18 cm

Klipphöjd 15–60 mm

Storlek på gräsmatta Upp till 700 m2

Klipptid Upp till 90 minuter

Motor Kolborst

Energiförbrukning 6/14 kWh/månad

Modellnummer 22ATBABB619
22ATDABB619

Pris 8 990:- / 11 490:-

Klippbredd 21 cm

Klipphöjd 20–100 mm

Storlek på gräsmatta Upp till 2 000 m2

Klipptid Upp till 120 minuter

Motor DC borstlös

Energiförbrukning 2,8/5,1 kWh/månad

Modellnummer 22AKFAFB619
22AKHAFA619

Pris 14 990:- /  22 990:-

Klippbredd 56 cm

Klipphöjd 20–80 mm

Storlek på gräsmatta Upp till 5 000 m2

Klipptid Upp till 100 minuter

Motor DC borstlös

Energiförbrukning 27/34 kWh/månad

Modellnummer 22CSDAAD619
22BSGAFD619

Pris  27 990:- / 33 990:-

RT MODELLER RK MODELLER RS MODELLER

NY NY

Klipptid i förhållande till gräsmattans storlek baseras på optimala omständigheter för klippning.

FÖRTJÄNAR
GRÄS AV
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HÅLL DIG UPPKOPPLAD
MED ROBOMOW
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Robomow-appen

Styr allt via din telefon  
med Bluetooth.

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.

Webbappen MyRobomow

Finns på engelska, tyska och franska, och fungerar endast med  
Amazon Echo eller Alexa. Alexa ingår ej. Alexa finns ej tillgänglig  
på 2021 RK-modeller.

* Efter ditt godkännande kommer aviseringar att skickas som notiser  
   till din mobila enhet.

MyRobomow finns inte på 2021 RK-modeller.

RoboConnect röstaktivering

Upptäck alla funktioner 
och tillgängliga 
kommandon med 
Robomow.

Drifthistorik
Håll koll på hur din gräsklippare har klippt 
tidigare. 

Veckoprogram
Förprogrammera dagar och tider för klippning 
som passar både gräsmatta och familj.

“Alexa, tell Robomow 
to mow my lawn”
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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 storlek på gräsmatta:  
Upp till 700 m2

Stort batteri på 4,3Ah som håller länge.

RT-modeller
RT300
RT700

RT 
TRÄDGÅRMÄSTARENS BÄSTA VÄN
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Om din gräsklippare slutar fungera 
finns det lätt utbytbara delar vilket 

gör den smidig att reparera.

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

Högt, tjockt gräs hanteras  
enkelt med en maximal klipphöjd  

på 60 mm.

Ett patenterat klippsystem  
som ger ett fantastiskt  

resultat.

De patenterade terränghjulen med 
hög dragkraft gör navigeringen 
smidig och effektiv, oavsett hur  

din gräsmatta ser ut.

Tack vare sin drivmotor och lägre 
växel, bullrar RT mycket mindre  

när den klipper.

RT har ett patenterat 
självrengöringssystem som  
gör underhåll och skötsel  

till en lek.

RT kan hantera lutningar på  
30 % vilket löser problemen med 

ojämna gräsytor.

Ställ in din gräsklippare exakt så 
som du vill ha den via mobilappen.
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Klipphöjd på 60 mm

Självrengörande system

Flytande klippdäck 

Bärhandtag

RT-SORTIMENTET
TA EN TITT PÅ

Patenterade drivhjul med hög dragkraft
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Specifikationer

Tekniska specifikationer RT700 RT300

Modellnummer 22ATDABB619 22ATBABB619

Rekommenderat pris 11 490:- 8 990:-

Rekommenderad storlek på gräsmatta Upp till 700 m2 Upp till 300 m2

Klippbredd [cm] 18 cm 18 cm

Klipphöjd [mm] 15–60 mm 15–60 mm

Delzoner/utgångspunkter 2 2

Separata zoner 2 2

Kabel [m] 200 m 125 m

Antal mälor 250 150

Max. lutning på klippområdet 30% (16,5°) 30% (16,5°)

Max. lutning kabel i lutning 10% (11°) 10% (11°)

Bullernivå [dB]

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

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

Klipptid [min] 90 min 75 min

Laddningstid [min] 180 min 180 min

Installationsmaterial  

Batterityp Li-Ion Li-Ion

Specifikation för batterikapacitet [Ah] 4,3 Ah 4,3 Ah

Energiförbrukning [kWh/månad] 14 kWh/månad 6 kWh/månad

Anti-stöld  

Klippschema  

Modulär design  

Flytande klippdäck  

Bluetooth (BLE)  

Rengöringssystem  

GSM-modul  X

RoboHome Tillval Tillval

Garanti 3 år 3 år
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RK
SKAPA EN IDYLLISK GRÄSMATTA

Med RK kan du skapa en gräsmatta för alla 
tillfällen. Dess förmåga att klippa precis intill 
kanten, och det patenterade klippsystemet  
kommer att ge dig kvarterets bästa gräsmatta.
Grillkväll med vänner eller sagostund under bar 
himmel, RK ser till att din gräsmatta alltid är 
välklippt.

Rekommenderad storlek på gräsmatta:  
Upp till 2000 m2

Stort batteri på 4,9Ah som håller länge.

RK-modeller
RK1000 Pro
RK2000 Pro
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Flytande klippdäck  
klipper ojämna ytor 

perfekt. 

Patenterade  
all-terränghjul ger hög 

dragkraft.

Högupplöst touchskärm  
i färg.

Kan hantera lutningar  
på 45%.

Låg ljudnivå tack vare 
drivmotor och lägre 

växel.

Rundstrålande  
hindersensorer.  

Högsta klipphöjd  
(100 mm). 

Alla delar är mycket 
hållbara och 

belastningstestade.

Unik teknik för kanter och  
klippning utanför 

hjulet.
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RK-SORTIMENTET
TA EN TITT PÅ

Stoppknapp och bärhandtag

Låg bullernivå

4,3” Touchskärm

Klipphöjd på 100 mm

Bladen har utformats för att skapa en jämn gräsmatta

“Edge mode”-teknik som klipper utanför hjulet

Patenterade drivhjul med bra grepp

Flytande klippdäck

360 graders hinderavkänning
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Specifikationer

Tekniska specifikationer RK2000 Pro / RK2000 RK1000 Pro / RK1000

Modellnummer 22AKHAFA619 / 22AKHAFB619 22AKFAFA619 / 22AKFAFB619

Rekommenderat pris 22 990 / 21 990:- 15 990:- / 14 990:-

Rekommenderad storlek på gräsmatta Upp till 2000 m2 Upp till 1000 m2

Klippbredd [cm] 21 21

Klipphöjd [mm] 20–100 20–100

Delzoner /utgångspunkter 4 4

Separata zoner 2 2

Kabel [m] X / 300 X / 225

Antal mälor X / 400 X / 300

Klippmotorer DC borstlös DC borstlös

Drivmotorer DC borstlös DC borstlös

Max. lutning på klippområdet 45% (24°) 45% (24°)

Max. lutning kabel i lutning 20% (11°) 20% (11°)

Bullernivå [dB] Under 60dB Under 60dB

Klipptid [min] 100–120 50–60

Laddningstid [min] 60–120 60–120

Installationsmaterial Tillval / Tillval / 

Batterityp 18,15V Li-Ion 18,15V Li-Ion

Specifikation för batterikapacitet [Ah] 4,9 2,8

Energiförbrukning [kWh/månad] 5,1 2,8

Anti-stöld 4,3” pekskärm 4,3” pekskärm

Klippschema  

Modulär design  

Flytande klippdäck  

Bluetooth (BLE)  

4,3” Touchskärm  

GSM-modul / Tillval  / Tillval

RoboHome Tillval Tillval

Garanti 3 år 3 år
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RS
DEN ULTIMATA GRÄSKLIPPAREN

RS med klippbredd på 56 cm ger dig allt du 
behöver. RS har utformats och utvecklats med 
patenterade terränghjul, och personlig pinkod
för extra säkerhet och för att bli din gräsmattas 
ultimata lösning.

Rekommenderad storlek på gräsmatta:  
Upp till 5000 m2

Stort batteri på 6Ah som håller länge.

RS-modeller
RS625 Pro
RS635 Pro S
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Flytande klippdäck klipper 
ojämna gräsmattor 

perfekt.

Drivhjul med hög 
dragkraft.

Klipphöjd på upp  
till 80 mm.

För användning i olika 
områden som inte är 

anslutna till basstationen.

Med RoboConnect kan du 
styra din gräsklippare via 

webbappen eller 
röststyrning.

Med svänginställningen 
hanteras ytor snabbare 
och dessutom förlängs 

gräsklipparens livslängd.  

Säkrare med personlig 
PIN-kod så att andra inte 

kan använda din 
Robomow.

TurboMow hanterar högt 
gräs enkelt och kopplar 
om automatiskt när den 

önskade gräshöjden 
uppnåtts.

Kanter klipps med stor 
precision.

Inbyggd 
regnsensor. 

Ett patenterat klippsystem 
som ger ett fantastiskt 

resultat.

Kan hantera lutningar på 
upp till 36%.
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RS-SORTIMENTET
TA EN TITT PÅ

LCD-skärm

Bärhandtag/stoppknapp

Klipphöjd på upp till 80 mm

PowerWheels

Stötfångare, lyft & lutnings-sensorer

Höjdjustering

Robusta stålknivar
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Specifikationer

Tekniska specifikationer RS635 Pro S RS625 Pro
Modellnummer MTD AG 22BSGAFF619 22CSDAAD619

EAN/UPC kod 4008423913835 7290109391304

Rekommenderat pris 33 990:- 27 990:-

Rekommenderad storlek på gräsmatta [m2] Upp till 5 000 m2 Upp till 4 000 m2

Klippbredd [cm] 56 56

Klipphöjd [mm] Upp till 80 mm Upp till 80 mm

Hanterad yta per timme [m2/h] 180 180

Delområden/utgångspunkter 4 4

Separata områden 2 2

Klippmotorer DC borstlös DC borstlös

Drivmotorer DC borstlös DC borstlös

Max. lutning på klippområdet 36% (20°) 36% (20°)

Max. lutning kabel i lutning 10% 10%

Bullernivå [dB]

ECO-läge: 64 dB
Hög belastning:
Uppmätt – 72 dB
Garanterat – 74 dB

ECO-läge: 64 dB
Hög belastning:
Uppmätt – 72 dB
Garanterat – 74 dB

Klipptid [min] 80–100 55–70

Laddningstid [min] 90–110 90–110

Installationsmaterial Tillval Tillval

Batterityp 26V LiFePO4 26V LiFePO4

Specifikation för batterikapacitet [Ah] 6 4,5

Energiförbrukning [kWh/månad] 34 27

UI (display) LCD LCD

Anti-stöld  

Klippschema  

Regnsensor  

Modulär design  

Flytande klippdäck  

Bluetooth (BLE)  

Följer kantkabel  

PowerWheels  

RoboGrips  

GSM-modul  

GPS  

RoboHome  Tillval

Garanti 2 år 2 år
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RoboHomes

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

RS RoboHome
MRK0076A

RK RoboHome
122-080-619

RT RoboHome
122-082-619

TILLBEHÖR
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Knivar

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

RS knivsats
MRK6101A

RK knivsats
122-100-619

RT kniv
122-082-619

Separat yta

RoboZone
RoboZone Mobile 122-037-619. RS RoboGrips

MRK6022A

RS Power Wheels
MRK6107A

För drift av Robomow i områden som 
inte är anslutna till basstationen.
(Kompatibelt med 2019-års modeller och 
senare).

Installation

Märlor
50-pack

Begränsningskabel 
(100m)

Begränsningskabel 
(200m)

Begränsningskabel 
(650m)

Skarvdon
10-pack

För egna installationer, större gräsmattor eller andra områden. För yrkesinstallatörer.
För reparation av kabel 
när det krävs.

MRK7101A MRK0040A MRK0060A MRK0067B MRK0039A1

RS Basstation RS Tillbehör
Gör att man kan köra flera klippcykler i 
ett separerat område.

MRK6102C 2019 och senare

MRK6102B 2018

MRK6102A 2017 och tidigare
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Bilderna är inte bindande, utan endast vägledande och kan komma att ändras. Högsta pris inkluderat. Med förbehåll för tryckfel. Klipptid och 
gräsmattans storlek baseras på ideala klippningsförhållanden *3 års garanti gäller endast för RT- och RK-modeller.

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*.


