FOR A SMARTER LAWN
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ELSK
HAGEN
DIN

F R I H E T:
Du kjøper ikke bare en robotgressklipper.
Du kjøper deg mer fritid. Med en automatisk
gressklipper, kan du bruke din verdifulle tid på
andre mer interessante ting.

FA N TA S T I S K
R E S U LTAT:
En robotgressklipper klipper gresset oftere
enn ved tradisjonell gressklipping. Oftere
klipping, men mindre gress, resulterer i en
sunnere, grønnere og vakrere gressplen.

FLEKSIBEL:
Klippetidspunkter kan justeres og innstilles,
som sørger for at plenen din blir klippet
akkurat når den trenger det. Uansett hvor stor
hagen din er.

Vitenskapen bak en perfekt gressplen...

Robotgressklippere
revolusjonerer hvordan
vi tenker og bruker
hagen vår.
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Robotgressklippere jobber raskt, stille og effektivt
for å levere et enestående resultat. Den tradisjonelle
stressende og kjedelige gressklippingen blir en
automatisert og problemfri oppgave. Nå kan du nyte
hagen din, istedenfor å vedlikeholde den.

De skarpe bladene på robotgressklipperen vår klipper små biter
av gresset som ikke trenger å bli samlet opp igjen, men tvert imot
blir liggende igjen som gjødsel.
Det gresset som blir igjen fungerer som fôr til plenen, noe som
minimerer behovet for å påføre gjødsel. Og det beste av alt, du
slipper å tømme gressoppsamleren eller rake plenen.
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BLI KJENT MED

HVORFOR VELGE

S PA R E R T I D
1 . B Ø R S T E LØ S
Tre børsteløse motorer som gir effektiv ytelse og
holdbarhet.

Stor klippebredde på 26cm, kombinert med lang driftstid og kort ladetid forsikrer at jobben blir raskt utført.

STILLEGÅENDE
Med et lydnivå på kun 58db, jobber ROBOYAGI™
mer stille enn en samtale mellom to mennesker.

2. INTUITIV
Intuitiv og ren meny med en gratis app som tillater enkel
og fleksibel drift.

3. SIKKER
Stor stoppknapp, PIN-kode tilgang, løft- og støtsensorer og et raskt bladstopp som gir trygghet og
sikkerhet.

4. VÆRBESKYTTET
UV-beskyttende belegg beskytter ROBOYAGI ™
fra varmeskader og gir ripebeskyttelse.

KLIPPER I BAKKER
Skråninger og bakker er ingen problem for ROBOYAGI™,
med en klippekapasitet på opptil 24° / 45%.

B Ø R S T E LØ S T E K N O LO G I
Den børsteløse motoren sikrer en forbedret og mer
effektiv ytelse, klippenøyaktighet og levetid.

FJERNSTYRT
Med appen kan du alltid være tilkoblet, uansett hvor
du er. Kontroller ROBOYAGI™, juster innstillinger og
klippetidspunkter når du vil og hvor du vil.

ELEKTRONISK
HØYDEJUSTERING
5. INTELLIGENT
Intelligent elektronikk for helt autonome klipp.

Presis og fjernjustert høydejustering gir deg den
ultimate kontrollen over kutterutinene dine.

REGN ELLER SOL
Takket være det beskyttende belegget på ROBOYAGI™
sin elektronikk, fungerer den like bra i regnvær som i
solskinn. Det gir deg fleksibilitet til å velge akkurat den
klipperutinen som passer deg best, uavhengig av været.

4

4

5

5

HVORDAN DEN FUNGERER.
BAKKER OG
SKRÅNINGER
ROBOYAGI™ kan klatre og krysse
hellinger på opptil 45% / 24 °. Vi
anbefaler at du bruker smarttelefonen til
å måle hellingene i bakkene før du går i
gang med innstallasjonen.

LADER
Når ROBOYAGI™ går tom for strøm vil den
automatisk stoppe å klippe for å spare
strøm. Dermed vil den kjøre til den finner
begrensningskabelen og følge denne til
ladestasjonen. Her vil batteriet lade seg opp
og bli klar til å fortsette jobben.

KANTLEDNING
En begrensningskabel innstallert rundt
gressplenen, sørger for at du lager
grenser som ROBOYAGI™ ikke kommer
til å krysse, men også en guide til å finne
veien rundt og til ladestasjonen sin.

KLIPPEMODUSER
ROBOYAGI™ kan klippes etter en
definert tidsplan, eller bare når du vil
at den skal i manuelt modus. Hver av
modusene kan konfigureres og velges
direkte på menyen eller på appen.

KLIPPETEKNIKK
ROBOYAGI™ klipper i et tilfeldig mønster,
som resulterer i en jevn og vakker
gressplen. Med trimmemodulen klipper
den også helt inn til kantene i hagen din,
som gir en enda flottere finish.

EKSEMPLARISK
K L I P P E R E S U LTAT
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KOLLISJONSSENSORER
Dersom ROBOYAGI™ uheldigvis kjører på
et objekt, eksempelvis en trillebår som står
på plenen, vil den automatisk rygge seg fra
objektet, snu og finne en annen retning. For
ytterligere sikkerhet, hvis ROBOYAGI ™ blir
plukket opp under en klipping, vil bladene
automatisk stoppe og lage en lyd. Det
kreves dermed en PIN-kode for å starte på
nytt, for ekstra trygg og sikker drift.

A U T O M AT I S K E
HØYDEFORSKJELLER
ROBOYAGI™ har en elektronisk
klippehøyde mekanisme, som gjør at
klippehøyden kan endres eksternt via
appen. Det sikrer at ROBOYAGI ™ klipper
plenen til din foretrukne gresslengde
uansett årstid.

Den skarpe, nøyaktige og jevne klippingen, legger
igjen små rester av gresset som plenen absorberer
som et naturlig gjødsel, noe som vil resultere i en
vakker, sunn og grønn plen. Hver gang du kikker ut
av vinduet, vil du se den perfekte plenen - hele tiden.
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V I K T I G Å T E N K E PÅ :
VELG RIKTIG ROBOTGRESSKLIPPER

1.

Størrelse

2.

Kompleksitet

3.

Vi tilbyr flere ROBOYAGI ™sett,
for å sikre at du kan velge riktig
produkt til hagen din. Dette vil
hjelpe deg med å optimalisere
klippeplanleggingen slik at den
passer til dine preferanser og til
hagens størrelse.

ROBOYAGI ™ klarer
komplekse hager og plener,
inkludert skråninger og bakker
på opptil 24 ° / 45%.

ROBOYAGI™ gir deg fleksibiliteten til å
velge et sett som passer dine behov.
Med de børsteløse motorene, den store
klippebredden og kraften fra et 36V
batteri, vil den alltid bli fort ferdig.

Arbeidslengde

KJØPSA LT E R N AT I V E R :

Artikkelnummer:
5133004368

ALTERNATIV 1
BYGG ET EGET SETT

1.5Ah

Batteri & Lader

150m

x200

x4

Begrensnings- Plugger
kabel

800M2

RIK800 Artikkelnummer: 5133004369

2.6Ah

Batteri & Lader

200m

Begrensningskabel

x225

4.0Ah

300m

Begrensningskabel

RIK3000 Artikkelnummer: 5133004370
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x4

Plugger

RIK1200 Artikkelnummer: 5133004420

Batteri & Lader

x4

Kabeltilkoblinger

x4

Kabeltilkoblinger

1200M2

x275

x4

Plugger

x4

Kabeltilkoblinger

3000M2

ALTERNATIV 2
VELG ET FERDIG SETT

Artikkelnummer:
5133003872

• 26cm klippebredde
• 3 kniver
• 36V 1,5Ah Lithium+ batteri & ladestasjon
• Børsteløs motorteknologi
• Innebygget Wi-Fi
• Gratis app til smarttelefon
• Enkel meny på robotgressklipperen
• 150m begrensningskabel
• 200 plugger

EKSEPSJONELL TREKKRAFT
OG BAKKE-KAPASITET
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V Æ R A L LT I D T I L K O B L E T

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

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

1.5Ah

2.6Ah

4.0Ah

Gjennomsnittlig ladetid (3,0 Amp/t lader)

30 min

52 min

80 min

KONFIGURER

Gjennomsnittlig klippetid

90 min

120 min

180 min

Lag skreddersydde
tidsplaner og kontroller
hvordan du klipper gresset
via appen.

Lydnivå

58 dB(A)

58 dB(A)

58 dB(A)

Klippesystem

Tre ledet
kniver

Tre ledet
kniver

Tre ledet
kniver

Bladhastighet

3500 o/min

3500 o/min

3500 o/min

Klippehøyde

20-60 mm

20-60 mm

20-60 mm

Klippebredde

26c m

26 cm

26 cm

45% / 24°

45% / 24°

45% / 24°

800 m2

1200 m2

3000 m2

ROBOYAGI™ appen gir deg total kontroll og oversikt fra telefonen
uansett hvor du er. Overvåk og programmer gressklippen mobilt og
nyt optimal fleksibilitet.

KONTROLL
Du kan alltid være tilkoblet
med ROBOYAGI™ appen.
Dermed kan du befinne
deg hvor som helst,
og uansett ha like mye
kontroll.

VARSLINGER
& MELDINGER
Uansett hvor du er vil du kunne
motta statusoppdateringer fra
robotgressklipperen din.

Maksimal helling innenfor arbeidsområdet

D E N I N N V E N D I G E T E K N O LO G I E N

Kapasitet arbeidsområde

TILBEHØR
SENSORER
Sensorer med smart teknologi
gir en utrolig sikkerhet og
trygghet, samtidig som den
klarer ujevnheter og krasj.

INTELLIGENT
ELEKTRONIKK
Intelligent elektronikk for
total autonom klipping.

KNIVER
Tre fullt roterende kniver
gir høy kvalitet og
kontinuerlige klipp.

TRE
B Ø R S T E LØ S E
MOTORER
Børsteløse motorer gir effektiv
ytelse og holdbarhet.
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RAC433

RAC427

Ekstra kniver – 9 stk

Garasje til robotgressklipperen

RAC428

RAC415

Trimmingsmodul

100m Begrensningskabel

TILFELDIG
KLIPPEMØNSTER
Et totalt tilfeldig
klippemønster sikrer
kontinuerlig klipping
og et penere resultat.

RAC416

RAC419

50 Plugger

10 Kabeltilkoblinger
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FOR A SMARTER LAWN

Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4
2650 Hvidovre Danmark

no
Vi forbeholder oss retten for trykkfeil og sortimentsendringer.

Tlf: 800 12 493
E-post: kundetjeneste@tti-emea.com
Web: www.ryobitools.no

Finn nærmeste lokale servicesenter ved å
gå inn på hjemmesiden vår eller kontakt
kundeservice.

