FOR A SMARTER LAWN

NJUT
AV DIN
TRÄDGÅRD

F R I H E T:
När du köper en robotgräsklippare får du mer tid
som en bonus! Med automatisk klippning av din
gräsmatta frigörs tid för andra saker i ditt liv!

FA N TA S T I S K A
R E S U LTAT:
Robotgräsklipparen klipper mindre gräs
åt gången och mer kontinuerligt jämfört
med en trafitionell klippare. Det resulterar
i en hälsosam och vacker gräsmatta.

F L E X I B I L I T E T:
Klippschemat kan justeras efter dina önskemål och
försäkrar att gräsmattan blir klippt när det passar dig.
Skaffar du större trädgård är det enkelt att ta med
ROBOYAGI™. Du behåller samma robot och byter
bara batteriet mot ett större. Det ger dig total flexibilitet
oavsett storlek på trädgården.

Vetenskapen bakom en perfekt gräsmatta...

Robotgräsklipparen
revolutionerar vårt sätt att
använda trädgården på.
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Robotgräsklippare jobbar snabbt, tyst och effektivt för att ge
enastående klippkvalitet och en vacker gräsmatta. Automatiken
ger ett bekvämt alternativ till vanlig gräsklippning. Och viktigast
av allt, att ha en robotgräsklippare ger dig mer tid att njuta av din
trädgård istället för att underhålla den.

De exakta knivarna på vår robotgräsklippare klipper små bitar av gräset
vid varje pass, som inte behöver samlas upp. Resterna lämnas kvar på
gräsamattan för att förmultna.
Resterna agerar som naturlig gödning för din gräsmatta vilket minimerar
behovet av att addera konstgödsel. Det bästa av allt, du behöver aldrig
mer tömma en uppsamlare eller kratta upp klipprester.
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LÄR KÄNNA

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

1.

BORSTLÖS

Tre borstlösa motorer ger effektiv prestanda och
lång hållbarhet.

VARFÖR VÄLJA

S PA R A R T I D
Stor klippbredd på 26 cm kombinerat med lång driftstid
och kort laddningstid försäkrar att roboten snabbt
slutför uppgiften.

TYSTGÅENDE
ROBOYAGI™ har en ljudnivå på 58 dB,
tystare än ett vanligt samtal!

2.

INTUITIV

Intuitiv, lättförståelig meny och fullt utrustad app utan extra
kostnad för enkel och flexibel användning.

3.

SÄKER

Stor stoppknapp, PIN-kodsskyddad, sensorteknik med
säkerhetsfunkioner som registrerar bl.a. lyft.

4.

K L I P P E R B R A N TA R E
Backar och sluttningar är enkelt för ROBOYAGI™ med
en lutningskapacitet på upp till 24° / 45 %.

B O R S T L Ö S T E K N O LO G I
ROBOYAGI™ har borstlösa motorer som ger effektiv
prestanda, exakt klippning och ett långt liv.

FULL KONTROLL

VÄDERSKYDDAD

UV-skyddat chassi gör ROBOYAGI™ motståndskraftig mot
värmeskador och minskar repor.

Med appen kan du alltid hålla koll på ROBOYAGI™
oavsett var du är. Kontrollera klippning och
schemaläggning på avstånd.

D I G I TA L H Ö J D J U S T E R I N G

5.

INTELLIGENT

Intelligent elektronik för självgående klippning med
bl.a. fritt rörelsemönster och sensorteknik för lyft
och stötar.
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Precis höjdjustering och möjlighet till ändringar i både
app och meny ger dig full kontroll över dina preferenser.

REGN OCH SOLSKEN
Tack vare skyddat chassi och elektronik är ROBOYAGI™
lika glad för att klippa i regn som i solsken.Dina
möjligheter blir fler och ditt klippningschema mer flexibelt
oavsett väderlek.
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SÅ FUNKAR DET
LU T N I N G A R

LADDNING

ROBOYAGI™ kan klättra och korsa lutningar
upp till 45% / 24°. Vi rekommenderar att
mäta lutningen på backar och sluttningar
med din smartphone innan installation.

När ROBOYAGI™ börjar få lågt batteri
stängs klippmotorerna automatiskt av för
att spara batteri. Roboten söker sedan
upp begränsningskabeln och tar sig till
dockningsstationen. Batteriet laddas upp
och är sedan redo att slutföra uppgiften.

BEGRÄNSNINGSKABEL
En begränsningskabel installeras runt
gräsmattan för att skapa avgränsningar
som ROBOYAGI™ inte kan korsa
men också som en guide på väg mot
dockstationen för laddning.

KLIPPLÄGEN
ROBOYAGI™ kan jobba efter ett
förutbestämt schema eller på begäran
via manuellt läge. Båda lägen kan väljas
och konfigureras i appen och via menyn
på roboten.

KLIPPTEKNIK
ROBOYAGI™ tillämpar ett fritt rörelseoch klippmönster vilket ger en jämn,
mattliknande gräsmatta. Kantklipparen
hjälper till att klippa nära kanterna runt
din gräsmatta för att uppnå perfekt
resultat.

O Ö V E R T R Ä F FA D E
K L I P P R E S U LTAT
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LY F T - O C H
STÖTSENSORER
Om ROBOYAGI™ råkar köra emot något,
till exempel en skottkära som lämnats kvar
på gräsmattan, reagerar den genom att
backa, snurra och sedan fortsätta klippa i en
annan riktning. För ökad säkerhet stannar
ROBOYAGI™ om den lyfts upp under
klippning och knivarna stoppas automatiskt.
Ett varningsljud hörs vid detta tillfälle. För
att starta upp igen krävs PIN-kod för säker
användning.

D I G I TA L
HÖJDJUSTERING
ROBOYAGI™ har digital höjdjustering
så du kan justera höjden på distans via
appen. Enkelt hanterar du dina preferenser
för klipphöjd och ROBOYAGI™ klipper
perfekt oavsett årstid.

Tack vare vass, precis och regelbunden klippning
tar gräsmattan till sig spillet som gödning, helt
naturligt. Resultatet är en prydlig, frisk och vacker
gräsmatta. När du sen blickar ut genom fönstret
ser du alltid en perfekt gräsmatta.
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AT T T Ä N K A PÅ
N Ä R D U S K A V Ä L J A R O B O T G R Ä S K L I P PA R E

1.

2.

3.

Storlek

Komplexitet

Arbetstid

Hur stor är gräsmattan som
ska klippas? Välj ett av våra
kit som är anpassat efter
storleken. Vi har kit med olika
kapaciteter för att du ska få
rätt ROBOYAGI™ för dina
behov. Det hjälper dig att
optimera klippschemat och
faktisk klipptid.

Har du många rabatter
och träd? ROBOYAGI™
hanterar en komplex trädgård
utan problem, inklusive
backar och sluttningar
med en lutning på upp till
imponerande 24° / 45 % vilket
är marknadsledande.

Hur länge ska ROBOYAGI™
klippa åt gången? Med
våra flexibla kit kan du välja
ett batteri som räcker hela
passet. Med tre borstlösa
motorer, stor klippbredd och
kraften från ett 36V-batteri
slutförs uppgiften alltid
snabbt.

KÖPGUIDE:

ALTERNATIV 1
SKRÄDDARSYTT KIT

SKRÄDDARSYTT ELLER FÄRDIGT KIT

Artikelnummer
5133004368

1,5 Ah

Batteri & Laddare
RIK800

150m

x200

Kabel

Märlor

Artikelnummer: 5133004369

2,6 Ah

Batteri & Laddare

200m

x225

Kabel

Märlor

RIK1200 Artikelnummer: 5133004420

4,0 Ah

Batteri & Laddare

300m

x275

Kabel

Märlor

RIK3000 Artikelnummer: 5133004370
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x3

x3

Anslutningar & Skarvkopplingar

800M2

x3

x3

Anslutningar & Skarvkopplingar

1200M2

x3

x5

Anslutningar & Skarvkopplingar

3000M2

ALTERNATIV 2
FÄRDIGT KIT

Artikelnummer:
5133003872

• 26 cm klippbredd
• 3 stycken knivar
• 36V 1,5 Ah Lithium+batteri & laddstation
• Borstlös motor
• Inbyggt Wi-Fi
• Kostnadsfri smartphone-app
• Enkel meny på roboten
• 150 m begränsningskabel
• 200 stycken märlor

UTMÄRKT MARKGREPP
OCH LUTNINGSKAPACITET
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F U L L K O N T R O L L PÅ D I S TA N S

TEKNISKA
S P E C I F I K AT I O N E R

R O B OYA G I ™ - A P P E N
Batteri (36 V)

ROBOYAGI™-appen ger dig total kontroll med
bekvämligheten från din smartphone. Ställ in och följ
aktiviteten på distans, ultimat flexibilitet och översikt.

KONFIGURERA
KONTROLLERA

Personalisera hur du
klipper din gräsmatta med
klippschema och klipphöjd.

Med ROBOYAGI™-appen
kan du justera dina
inställningar på distans,
oavsett var du är.

NOTISER
Appen håller dig
uppdaterad med notiser och
meddelanden om statusen
på din robotgräsklippare.

1,5 Ah

2,6 Ah

4,0 Ah

Genomsnittlig laddtid (3,0 Amp/tim)

30 min

52 min

80 min

Genomsnittlig klipptid

90 min

120 min

180 min

Uppmätt ljudnivå

58 dB(A)

58 dB(A)

58 dB(A)

Klippsystem

Tre ledade
knivar

Tre ledade
knivar

Tre ledade
knivar

Varvtal motor

3500

3500

3500

20-60 mm

20-60 mm

20-60 mm

26 cm

26 cm

26 cm

45 % / 24 °

45 % / 24 °

45 % / 24 °

800 m2

1200 m2

3000 m2

Klipphöjd
Klippbredd
Maximal lutning

T E K N O LO G I N PÅ I N S I D A N

Ytkapacitet

TILLBEHÖR
SENSORER
Smart sensorteknik för
ultimat säkerhet och lugn
i sinnet.

INTELLIGENT
ELEKTRONIK
Intelligent elektronik
för en fullt självgående
robotgräsklippare.

KNIVAR
Tre stycken fullt roterande
knivar levererar hög kvalitet
och kontinuerlig klippning.

TRE
BORSTLÖSA
MOTORER
Borstlösa motorer ger effektiv
prestanda och lång livstid.
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RAC433

RAC427

Knivar– 9 st.

Tak till dockningsstation

RAC428

RAC415

Kantklippare

Begränsningskabel - 100 m

FRITT
RÖRELSEMÖNSTER
Ett fritt och slumpmässigt
rörelse- och klippmönster
försäkrar bästa resultat i
hela trädgården.

RAC416

RAC419

Märlor - 50 st.

Skarvkoppling - 10 st.
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FOR A SMARTER LAWN

Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4
2650 Hvidovre Danmark

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Tel: 08 - 24 60 30
Email: kundtjanst@tti-emea.com
Webb: www.ryobitools.se

