Robomow klipper till!
®

Robomow® är starkare. Den är snabbare.
Den klipper ut över kanten. Den har slitstarka stålknivar.
Den klipper även löv och kvistar. Den har en robust
design och erbjuder samtidigt en låg ljudnivå.
Riktigt bra robotklippare alltså och dessutom
till riktigt bra priser. Inget att tveka om,
-hör av dig!



www.robocare.se

Självklart att du skall ha en
Robomow till gräsmattan
du också, den är ju bara
så mycket bättre!
®

Modell

RC 304

RC 306

RS 612

RS 622

RS 630

Max gräsyta kvm

400 m2

600m2

1200m2

2200m2

3000 m2

Klippbredd

28 cm, en kniv

56 cm, dubbla knivar

Klipphöjd

15 - 60 mm		

20 - 80 mm

		

Klippmotorer

1 st 200w
klippmotor

2 st 2 x 200w
klippmotorer

Sluttningar

35% ( 20 grader )

33% ( 18 grader )

Antal delzoner

3

3

4		

Fjärrkontroll

Tillbehör

Tillbehör

Mått		

63 x 46 x 21 cm

73,5 x 66 x 31 cm

Vikt		

10,3 kg

10,3 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Batterikapacitet

3 Ah

3 Ah

4,6 Ah

4,6Ah

6 Ah

Batterityp

26 V Lithium samtliga ( LiFePo4 )

Klippsystem

Slitstarka stålknivar. Patenterat gräsåtervinningssystem.

Stöldskydd

PIN-kod och alarmsystem

Ljudnivå

ECO-läge 65 dB*

Regnsensor

Ja, klippning senareläggs vid regn

Vattentålighet

Fungerar i alla väder, UV-skyddad

Miljö		

Miljövänlig, uppfyller föreskrifter enligt WEEE och RoHS

1 st 200w
klippmotor

* Beroende på grästyp, förhållanden och inställlningar.

Tillbehör

2 st 2 x 200w
borstfria klippmotorer

4

4

Tillbehör

Ingår

ECO-läge 66 dB*

Robomow® är snabbare, den har
större klippbredd och fixar jobbet
på färre klipptimmar. Och du, det är
faktiskt riktigt lätt att komma igång
också. Fäst kantkabeln, välj klippytans
storlek och sedan är det klart.
Den bara klipper, och klipper,
och klipper...

RC 304 RC 306

De perfekta modellerna för gräsytor
upp till 600 kvm. Pris från 9.990 kr
inkl.moms

RS 612 RS 622 RS 630

Det självklara valet för gräsmattor ända upp till
hela 3000 kvm! Pris från 15.990 kr inkl.moms

Det är vi som är RoboCare AB
och vi bryr oss om, hela tiden!

Vi är tre stycken engagerade installatörer som säljer och installerar Robomow®
och Belrobotics® samt givetvis också utför service för dessa.
Vi utgår från tre olika platser runt om i Sverige; Köping, Mariestad och Karlsborg.
I Karlsborg har vi dessutom vårt centrallager.
Välkommen att även besöka vår webbutik, www.robocare.se/butik
där kan du både se och hitta information om alla våra produkter och tillbehör.
Välkommen in i familjen Robomow® du också!
Med de allra bästa hälsningar, Peder, Ingemar och Mats.
Köping		

Peder Jonsson
		peder@robocare.se
		
mobil 0705 - 56 75 81

Mariestad
Ingemar Johansson
		ingemar@robocare.se
		
mobil 0707 - 61 66 09

Karlsborg
Mats Jansson
		mats@robocare.se
		
mobil 0708 - 33 44 22

www.robocare.se

