MÉNĚ PRÁCE,
VÍCE ZÁBAVY
ROBOMOW

robomow.cz

VAŠE ZAHRADA
SI ZASLOUŽÍ
PRVOTŘÍDNÍ
TRÁVU
Využili jsme naše více než 25leté rozsáhlé zkušenosti
v oblasti robotiky, abychom vám přinesli nejnovější
špičkovou technologii sekaček na trávu.
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Robomow vám pomůže vytvořit trávník pro každou příležitost,
ať už pro nejbližší fotbalové utkání nebo zápas v badmintonu.
Robomow poskytuje perfektní povrch, na který si můžete
lehnout a užít si noční oblohu nebo použít jako
„zelený koberec“ pro grilování.
Při jakékoli příležitosti se můžete spolehnout na to,
že Robomow vytvoří trávník, který si můžete užít a na kterém
můžete trávit ještě více času se svými přáteli a rodinou.
Objevte celý sortiment produktů Robomow a najděte ten pravý,
který připraví váš trávník na každou příležitost.

Bezchybné okraje
Systém sečení okrajů
poskytne vašemu
trávníku dokonalý
vzhled.

Zvládání terénu
Už nemusíte
zachraňovat uvízlou
sekačku.

Snadné použití
Snadné použití,
údržba a čištění

NOVINKA

PRODUKTY RT

PRODUKTY RK 1000 / 2000

PRODUKTY RK 3000 / 4000

Šířka sečení

18 cm

Šířka sečení

21 cm

Šířka sečení

42 cm

Výška sečení

15–60 mm

Výška sečení

20–100 mm

Výška sečení

20–80 mm

Velikost trávníku

Až 700 m

Velikost trávníku

Až 2 000 m

Velikost trávníku

Až 4 000 m2

Doba sečení

Až 90 min

Doba sečení

Až 90 min

Doba sečení

Až 120 min

Motor

Stejnosměrný
bezuhlíkový

Spotřeba energie

27 / 34 kWh/měsíc
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Motor

Uhlíkový

Motor

Stejnosměrný
bezuhlíkový

Spotřeba energie

6 / 14 kWh/měsíc

Spotřeba energie

4 / 7,3 kWh/měsíc

Doba sečení a velikost trávníku na základě ideálních podmínek sečení
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ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ
S ROBOMOW
Vše získáte pomocí aplikace Robomow díky bedrátové komunikaci s Vaším chytrým telefonem
Ovládání pomocí telefonu
– poslat sekat
– návrat do stanice
– nastavení programu
– nastavení zón
– manuální řízení
– vzdálené připojení

Notifikace
– informace o nabíjení
– časy výjezdu stroje
– bezpečnostní upozornění*
– volitelné upozornění 5 minut před startem
činnosti, které Vám dá čas pro vyklizení trávníku
a ujištění se, že nic nebrání výjezdu Robomow

* Na základě vašeho schválení budou upozornění zasílána
jako push-notifikace na vaše mobilní zařízení.
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SKVĚLÝ TAKÉ
V TESTECH
RT

RK

Již více než 20 let jsme jednou z nejoblíbenějších značek v oblasti robotických sekaček.
Naše přátelské, inovativní a cenami ověnčené sekačky jsou první volbou pro péči o trávník.
Doufáme, že se vám letošní novinky na trávníku budou líbit, protože při jejich vývoji jsme
si užili spoustu zábavy!
TESTSIEGER

Haus & Garten Test

sehr gut
(1,4)
Robomow
RK1000

Im Test: Rasenmähroboter
Ausgabe 4/2021 · www.haus-garten-test.de

Duben 2021
„Plovoucí dřžák sečení a boční
umístění sekací jednotky jsou
skvělé vlastnosti této tiché
robotické sekačky.“

Červenec 2021
„Model RK 1000 seče nádherně
i okraje, snadno se ovládá
a dobře se orientuje
na trávníku.“

Září 2021
„Dobře seče i vlhkou a hrubou trávu
a ani nerovné trávníky nebo svahy
nemohou zastavit tuto
robotickou sekačku.“

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 8/2021

www.selbst.de

Červen 2021

Červen 2021

Srpen 2021

Září 2021

Červen 2021

robomow.cz
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RT

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ZAHRÁDKÁŘE
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Řada RT je tady, aby odstranila stres ze sečení
a poskytla vám více času na to, abyste si mohli
užívat věci, které máte na zahradě rádi.
Díky snadno použitelným funkcím a spolehlivému
zvládání všech terénů budete mít zahradu, kterou
budete rádi sdílet s přáteli, a navíc bez námahy.
Doporučená velikost trávníku: Až 700 m2
Větší baterie s dlouhou výdrží 4,3 Ah
Modely RT
RT300
RT700

Informujte se prosím o podmínkách třetího roku záruky.

Plovoucí žací ústrojí bezchybně
poseče nerovný trávník
na jakémkoli terénu,
což zaručuje vynikající výkon
při každém sečení.

Díky zvládání svahů se sklonem
až 30 % nepředstavuje nerovný
povrch trávníku pro řadu RT
žádný problém.

S patentovaným čističem
nalepené trávy je řada RT
v podstatě samočisticí.
Díky tomu je údržba hračkou.

Ať váš povrch trávníku vypadá
jakkoli, patentovaná kola
do každého terénu s vysokou
trakcí dokáží navigovat
plynule a efektivně.

A navíc s kvalitním hnacím
motorem a nižším převodem
vás nebude tichá řada RT
během provozu rušit.

S vysokou a hustou trávou
se snadno vypořádá
při nastavení na maximální
výšku sečení 60 mm.

Upravte požadované
nastavení sekačky pomocí
mobilní aplikace.

V případě, že vaše sekačka
přestane fungovat perfektně,
je výměna dílů tak snadná,
že ji můžete provést sami.

Patentovaný systém sečení
zajišťuje skvělý řez.

robomow.cz
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PROZKOUMEJTE
ŘADU RT
Držadlo
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Plovoucí žací ústrojí

Výška sečení až 60 mm

Patentovaná kola s vysokou trakcí

Čistič travních odřezků pro samočištění

Specifikace
Technické údaje

RT700

RT300

Číslo modelu

ACZ22ATDABB619

ACZ22ATBABB619

Doporučená maloobchodní cena

26.990 Kč

21.990 Kč

Doporučená velikost trávníku [m2]

až 700 m2

až 300 m2

Šířka sečení [cm]

18 cm

18 cm

Výška sečení [mm]

(15–60 mm)

(15–60 mm)

Dílčí zóny / výchozí body

2

2

Oddělené zóny

2

2

Drát [m]

200 m

125 m

Počet kolíků

250

150

Max. sklon oblasti sečení

30 % (16,5°)

30 % (16,5°)

Max. sklon u obvodového drátu

10 % (6°)

10 % (6°)

Hladina hluku [dB]

režim ECO: 64 dB
vysoké zatížení: Měřená – 67,9 dB
garantovaná – 69 dB

režim ECO: 64 dB
vysoké zatížení: Měřená – 67,9 dB
garantovaná – 69 dB

Doba sečení [min]

90 min

75 min

Doba nabíjení [min]

180 min

180 min

Instalační materiál

součástí dodávky

součástí dodávky

Typ baterie

Li-Ion

Li-Ion

Specifikace kapacity baterie [Ah]

4,3 Ah

4,3 Ah

Spotřeba energie [kWh/měsíc]

14 kWh/měsíc

6 kWh/měsíc

Čistič travních odřezků

součástí dodávky

součástí dodávky

Modul GSM

součástí dodávky

Domeček Robomow

dostupné

dostupné

Záruka

3 roky

3 roky

Ochrana proti krádeži
Plán sečení
Modulární provedení
Plovoucí žací ústrojí
Bluetooth (BLE)

robomow.cz
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RK 1000 / 2000
TRÁVNÍK ŠAMPIÓNŮ
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Řada RK je zde, aby vytvořila trávník, který bude
odpovídat všem příležitostem. Schopnost stroje
sekat až k okraji, stejně jako patentovaný systém
sečení zajišťují, že váš trávník bude středem
pozornosti. Ať už budete chtít grilovat s přáteli,
nebo s dětmi pozorovat hvězdy, řada RK zajistí,
že váš trávník bude vždy připraven.
Doporučená velikost trávníku: Až 2 000 m2
Větší baterie s dlouhou výdrží 4,9 Ah
Modely RK
RK 1000
RK 2000
RK 1000 Pro
RK 2000 Pro

Informujte se prosím o podmínkách třetího roku záruky.

Unikátní technologie
sečení okrajů díky umístění
nože až za kolem

Zvládání svahů
se sklonem až 45 %

Nejvyšší výška sečení
(100 mm) oproti
konkurenci
11

Patentovaná kola
pro všechny terény
poskytují vysokou trakci

Plovoucí žací ústrojí
bezchybně poseče
nerovný trávník

Nízká hlučnost díky
hnacímu motoru
a nižšímu převodu

Všechny díly jsou
vysoce odolné
a testované
na zátěž

Barevná dotyková
obrazovka s vysokým
rozlišením

Všesměrové snímání
překážek zajišťuje,
že je sekačka ohleduplná
ke svému okolí

robomow.cz

PROZKOUMEJTE
ŘADY RK 1000 / 2000
Tlačítko Stop a držadlo

4.3” dotyková obrazovka

Všesměrový snímač překážek (360°)

Nízká hlučnost

12

Plovoucí žací ústrojí

Výška sečení 20 - 100 mm

Nože zkonstruované pro konzistentní výšku trávníku

Technologie Edge Mode pro sečení na okrajích

Patentovaná kola s vysokou trakcí

Specifikace
Technické údaje

RK2000 Pro

RK1000 Pro

RK2000

RK1000

Číslo modelu

ACZ22AKHAFA619

ACZ22AKFAFA619

ACZ22AKHAFB619

ACZ22AKFAFB619

Doporučená maloobchodní cena

58.990 Kč

42.990 Kč

55.990 Kč

39.990 Kč

Doporučená velikost trávníku [m2]

až 2000 m2

až 1000 m2

až 2000 m2

až 1000 m2

Šířka sečení [cm]

21

21

21

21

Výška sečení [mm]

20-100

20-100

20-100

20-100

Dílčí zóny / výchozí body

4

4

4

4

Oddělené zóny

2

2

2

2

Obvodový drát v balení [m]

300

225

Počet kolíků v balení

400

300

Žací motory

stejnosměrné bezuhlíkové

Motory pojezdu

stejnosměrné bezuhlíkové

Max. sklon oblasti sečení

45 % (24°)

45 % (24°)

45 % (24°)

45 % (24°)

Max. sklon svahu u drátu

20 % (11°)

20 % (11°)

20 % (11°)

20 % (11°)

Hladina hluku LpA/LwA/LwAg

50/61/64 dB

50/61/64 dB

50/61/64 dB

50/61/64 dB

Doba sečení [min]

80 -90

40 -50

80 -90

40 -50

Doba nabíjení [min]

60 - 120

60 - 120

60 - 120

60 - 120

Instalační materiál

k dokoupení

k dokoupení

v balení

v balení

Typ baterie

18,15 V Li-Ion

18,15 V Li-Ion

18,15 V Li-Ion

18,15 V Li-Ion

Specifikace kapacity baterie [Ah]

4,9

4,9

4,9

4,9

Spotřeba energie [kWh/měsíc]

7,3

4

7,3

4

Uživatelské rozhraní (displej)

4,3" dotyková obrazovka

Ochrana proti krádeži
Plán sečení
Plovoucí žací ústrojí
Bluetooth (BLE)
Jízda podél drátu (MBLE/IR)
Modul GSM

součástí dodávky

součástí dodávky

možno dokoupit

možno dokoupit

Domeček Robomow

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

Záruka

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

robomow.cz

13

:
INKAY
V
O
N
H
LOC
P
PRO
O
AŽ D 2 !
m
0
4.00

RK 3000 / 4000
PRO TRÁVNÍK ŠAMPIÓNŮ
Robomow RK 3000 / 4000 je stvořen
pro veliké zahrady o rozloze až 4000 m2.
Díky patentovanému sečení uloženému
v plovoucím rámu si poradí s jakýmkoli trávníkem
s výsledkem perfektně posečené zahrady.
Unikátní systém sečení okrajů zajistí krásný střih
po celé ploše zahrady až téměř do smého kraje
trávníku. Díky tomuto stroji si užijete více volného
času, který si budete moci užít při grilování
s přátely, nebo při výletě s rodinou.
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Maximální plocha trávníku: do 4.000 m2
Větší baterie s velkou výdrží o kapacitě až 9,6 Ah

Novinka

Modely strojů
RK3000 Pro
RK4000 Pro

Informujte se prosím o podmínkách třetího roku záruky.

Unikátní technologie
sečení okrajů díky umístění
nože až za kolem

Zvládání svahů
se sklonem až 45 %

Nejvyšší výška sečení
(100 mm) oproti
konkurenci
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Patentovaná kola
pro všechny terény
poskytují vysokou trakci

Plovoucí žací ústrojí
bezchybně poseče
nerovný trávník

Nízká hlučnost díky
hnacímu motoru
a nižšímu převodu

Všechny díly jsou
vysoce odolné
a testované
na zátěž

Barevná dotyková
obrazovka s vysokým
rozlišením

Všesměrové snímání
překážek zajišťuje,
že je sekačka ohleduplná
ke svému okolí

robomow.cz

PROZKOUMEJTE MODELY
RK 3000 Pro a RK 4000 Pro
Tlačítko STOP a držadlo

4.3” dotyková obrazovka

Nízká hlučnost

Všesměrový snímač překážek (360°)
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Plovoucí žací ústrojí

Výška sečení až 20 -100 mm

Velice výkonné sečení o záběru 42 cm
zvládne mnohem více než standardní sečení

Sečení přes dráhu kola

Patentovaná kola s vysokou trakcí

Specifikace
Technické údaje

RK3000 Pro

RK4000 Pro

Číslo modelu

ACZ22AKJAFA619

ACZ22AKLAFA619

Doporučená maloobchodní cena

72.990 Kč

78.990 Kč

Doporučená velikost trávníku [m2]

až 3000 m

Šířka sečení [cm]

42 cm

42 cm

Výška sečení [mm]

20 - 100 mm

20 - 100 mm

Dílčí zóny / výchozí body

4

4

Oddělené zóny

2

2

Obvodový drát v balení [m]

NE

NE

Počet kolíků v balení

NE

NE

Žací motory

stejnosměrné bezuhlíkové

Motory pojezdu

stejnosměrné bezuhlíkové

Max. sklon oblasti sečení

45 % (24°)

45 % (24°)

Max. sklon svahu u drátu

20 % (11°)

20 % (11°)

Hladina hluku LpA/LwA/LwAg

50/61/64 dB

50/61/64 dB

Doba sečení [min]

80 -90

110 -120

Doba nabíjení [min]

60 - 80

90 - 110

Instalační materiál

k dokoupení

k dokoupení

Typ baterie

18,15 V Li-Ion

18,15 V Li-Ion

Specifikace kapacity baterie [Ah]

7,2

9,6

Spotřeba energie [kWh/měsíc]

8,7

11,5

Uživatelské rozhraní (displej)

4,3" dotyková obrazovka

Ochrana proti krádeži

ANO

ANO

Plán sečení

ANO

ANO

Plovoucí žací ústrojí

ANO

ANO

Bluetooth (BLE)

ANO

ANO

Jízda podél drátu (MBLE/IR)

ANO

ANO

Modul GSM

Součástí dodávky

Součástí dodávky

Domeček Robomow

možno dokoupit

možno dokoupit

Záruka

3 roky

3 roky

2

až 4000 m2
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Domečky Robomow
Ochraňuje a udržuje Váš Robomow
čistý a připravený pro další sečení.

domeček Robomow RT
122-082-619

domeček Robomow RK
122-080-619

Nože
Náhradní nože zajišťují vynikající řezný výkon a bezpečnost.
Vždy mějte připravenou náhradní sadu nožů.
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Náhradní nůž pro modely RT
122-102-619

Sada nožů pro modely RK
122-100-619

Instalace
Pro profesionální
instalační firmy

Pro vlastní instalaci, větší trávníky nebo další zóny

Pro opravy nebo
spojování drátu
v případě potřeby

Kolíky
Balení po 50 ks

Obvodový drát
(100 m)

Obvodový drát
(200 m)

Obvodový drát
(650 m)

Konektory pro
opravu drátu
Balení po 10 ks

MRK7101A

MRK0040A

MRK0060A

MRK0067B

MRK0039A1

robomow.cz

Naše modely sekaček Robomow kombinují více
než 25 leté zkušenosti s robotickou technologií
a více než 80leté zkušenosti s výrobou zařízení
pro venkovní použití, která vyzkoušeli, testovali
a milovali zahradníci a zahrádkáři po celém světě.
Unikátní tříletá záruka jako standard*.

Nesmluvní fotografie. Obrázky jsou pouze pro referenční účely a podléhají změnám. Cena se může lišit. Tiskové chyby vyhrazeny.
Čas sečení a velikost trávníku pro ideální podmínky sečení,* 3letá záruka pouze pro modely RT a RK dle podmínek distributora.

robomow.cz

