NYHET Robolinho® 1150 E

Yta*** / max. stigning

Max. 500 m2 / 45%

Max. 1.200 m2 / 45%

Reservkniv Robolinho® 500 E & 1150 E
Art.-nr 127 465 / EAN 400 371 805 8598

Klippbredd /
klipphöjdsinställning

20 cm / 25 - 55 mm

22 cm / 25 - 55 mm

Knivplatta Robolinho® 500 E
Art.-nr 127 466 / EAN 400 371 805 8581

Batteri

Litiumjon (2,25 Ah / 20 V)

Litiumjon (2,9 Ah / 25,2 V)

Klipptid / laddningscykel ca

50 / 50 min.

120 / 120 min.

Knivplatta Robolinho® 1150 E
Art.-nr. 127 544 / EAN 400 371 806 0287

Ljudnivå

60 dB (A)

60 dB (A)

Valfria startpunkter

3

3

Medföljande tillbehör

100 m kabel, 90 st. märlor

150 m kabel, 180 st. märlor

Mått (l x b x h)

600 / 400 / 290 mm

625 / 440 / 290 mm

Vikt ca

7,6 kg

11 kg

Art.-nr

119 833

119 931

EAN

400 371 835 5123

400 371 835 5819

Kabelreparationssats
Art.-nr 127 327 / EAN 400 371 805 5139

Tekniska ändringar förbehålles. Vi ansvarar inte för eventuella avvikelser eller tryckfel.

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR:

Robolinho® 500 E

Märlor (90 st.)
Art.-nr 119 461 / EAN 400 371 835 1477
Begränsningskabel (150 m)
Art.-nr 119 462 / EAN 400 371 835 1484

Fler tekniske uppgifter hittar du online på www.al-ko.com/garden.
*** Den maximala ytan kan ev. genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek. reduceras.

Robotgarage med uppfällningsfunktion
passar till alla Robolinho® robotgräsklippare
Art.-nr 113 350 / EAN 400 371 805 5672

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK‑9700 Brønderslev
Tel. + 46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.al-ko.com/garden

Registreringsnummer för bortskaffande av elektrisk utrustning WEEE Reg.-Nr.: SE5562051937.
Ordernr. G999085 (SE) / 01-2019

Överlämnad av din AL‑KO återförsäljare:

Robolinho® 500 E
Robolinho® 1150 E

NYHET

HELAUTOMATISKA ROBOTKLIPPARE FÖR ENKEL,
KOMFORTABEL OCH INTELLIGENT GRÄSSKÖTSEL

DET HAR ALDRIG VARIT
ENKLARE ATT KLIPPA GRÄS

Avgränsa hinder som rabatter och
pool med begränsningskabel

Kantnära klippning: Minsta avståndet mellan
begränsningskabel och murar och väggar är 20 cm

Lyft- och lutningssensorer
garanterar maximal säkerhet

KOPPLA AV MEDAN ROBOLINHO® KLIPPER

Dra begränsningskabeln en
gång runt klippområdet
Tillförlitlig drift i sluttningar upp till 45 %

FUNKTIONELL DESIGN

GREPPVÄNLIG PROFIL

LÄTT ATT MANÖVRERA

Förutom en utsida med snygg och funktionell
design övertygar Robolinho® också med den
imponerande tekniken på insidan. Kompakt
konstruktion, låg vikt, liten vändradie och
kraftfull motor är bara några av de funktioner
som garanterar en problemfri drift.

Robolinho® klarar av stora stigningar med
greppvänlig profil. De båda hjulen ger ett
ordentligt markfäste och klarar av stigningar
upp till 45%.

Klipphöjden kan justeras snabbt och enkelt
utan användning av verktyg. Den lättöver‑
skådliga displayen gör programmeringen av
Robolinho® lekande lätt. Du behöver bara
mata in dagar och tider då du vill att robot‑
klipparen ska klippa.

Ställ helst laddstationen i ett
skuggigt väderskyddat läge
Genomfart genom smala
passager från 60 cm

Enkel idrifttagning med
installationsguide

DINA FÖRDELAR
I Helautomatisk och tillförlitlig
gräsmatteskötsel upp till 500 m2 / 1.200 m2

SMALA PASSAGER

ENKEL INSTALLATION

LITIUMJONTEKNIKEN

I Intuitiv manövrering via LCD-display

På grund av sin kompakta konstruktion
och den intelligenta styrningen klarar
Robolinho® även trånga passager med bara
60 cm bredd.

Med bara ett par arbetsmoment är
Robolinho® redo att börja klippa:
Ställ upp och förankra laddstationen, dra
den medföljande begränsningskabeln
och fäst den med märlor. Programmera
klipptider, mät upp kabellängden och ställ in
startpunkter – sedan är det klart.

När batteriet börjar ta slut kör Robolinho®
automatiskt in till laddstationen och laddar.
Litiumjontekniken garanterar en snabb
laddning utan minneseffekt och
att det kraftfulla batteripaketet
håller länge.

I Bioklippning ger ett perfekt klippresultat
och gör det onödigt att ta bort gräsklippet
från gräsmattan

I Klarar stigningar upp till 45% och passager
på endast 60 cm

I Extra skarpa knivar av specialhärdat stål
I Knivarna är vändbara och har därför 4
gånger längre livslängd
I Enkel justering av klipphöjden utan
användning av verktyg
I 3 startpunkter garanterar effektiv täckning
av hela klippområdet

Engineered in

VÄNDBARA KNIVAR
De vändbara knivarna är gjorda av special‑
härdat stål och kör växelvis till vänster och
höger och förblir därför vassa i lång tid.

GERMANY

High quality
Sony inside

Made in

AUSTRIA

I Tyst och avgasfri drift med låg
energiförbrukning

