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MAAIERS

Robomow
RS/RC/RX
Modellen
RS615u
RC308u | RC304u
RX50u | RX20u | RX12u

Best in
Test

NET
DAT STAPJE
EXTRA

Toen we in 1995 onze eerste robotmaaier
ontwikkelden, was het ons doel een totaal
nieuwe maai-ervaring te introduceren.
Het maaien van het gazon moest makkelijker
en sneller gaan dan op de traditionele manier,
zodat het minder vrije tijd zou kosten.

Sindsdien vertrouwen steeds meer mensen echt op hun Robomow,
omdat hij hun leven vergemakkelijkt. Daarom streven we er continu
naar om de beste te zijn, onze klanten verwachten het van ons.
Als u een Robomow koopt, kunt u veel meer verwachten dan slechts
een uitstekende robotgrasmaaier. Bij al onze maaiers ontvangt u een
uitstekende service, gebaseerd op decennia lange ervaring op het
gebied van technologie en ontwerp.

Makkelijk
Friendly

Gebruiksvriendelijk,
makkelijk te installeren en
eenvoudige connectie met
elk mobiele apparaat!

Innovatief

De nieuwste technologie, een
prachtig design en vele
Innovativefeatures voor een geweldig
technology
resultaat, elke keer weer!

Als beste getest

Voortdurend uitgeroepen tot de beste robotmaaiers door
onafhankelijke instanties in heel Europa. Prijswinnaar in alle
categorieën met uitstekende recensies van klanten en experts.

RS modellen RC modellen RX modellen
Royal

Een koninklijk gazon!
• 56 cm maaibreedte
• Super krachtig
• Dubbele robuuste messen

Clever

Stylish

Een chique, prachtig gazon, altijd!
• 28 cm maaibreedte
• Prachtig, strak gazon
• Superieur in het maaien van
de randen

Maait uw gazon in een handomdraai!
• 18 cm maaibreedte
• Compact en stil
• Gebruiksvriendelijk

Simple setup
Do it yourself

Eenvoudige
installatie

Pegdewire
Leg
draad
around
langs
de
edges
gazonrand

Set weekly
Stel
wekelijks
mowing
maaischema
in
schedule

or

Go!
Start

Let us do it for you!

Professional
Installation
Service
Available in
most locations

RS Royal
serie
Royal

Dubbele robuuste
messen

RS615u
Aanbevolen gazongrootte: 0-1600 m2
Maximale gazongrootte: 3000 m2
Super krachtige, dubbele robuuste messen.
56 cm maaibreedte.

Sterke messen

Randmaaien

De Robomow messen zijn extra
sterk en zeer veilig voor optimale
prestaties. De messen hoeven
slechts één keer per jaar
vervangen te worden.

Unieke randmaaimodus
en messen die buiten de
wielen maaien voor een
prachtig resultaat.

SmartMow

Pincode

Meerdere zones

Het SmartMow-programma zorgt
ervoor dat de maaier in een
vloeiende beweging wegdraait
voor de begrenzingsdraad, zonder
te stoppen. Hierdoor heeft de
Robomow ongeveer 10% minder
maaitijd nodig dan concurrerende
robotmaaiers en wordt de motor
minder belast.

Houdt zowel uw maaier als
nieuwsgierige kleine vingers
veilig en wel. De persoonlijke
code voorkomt dat anderen uw
Robomow ongeoorloofd kunnen
gebruiken.

Robomow rijdt automatisch naar
verschillende zones in uw tuin
(via het terras of een grasstrook)
en keert na het maaien van die
zone ook weer terug naar het
basisstation.

Mulching

Zwevend maaidek

De sterke messen maaien het gras
in zulke kleine snippers, waardoor
het niet nodig is om het bij elkaar
te harken. De kleine grassnippers
composteren en het water en de
voedingsstoffen worden weer door
de bodem opgenomen, waardoor u
een prachtig en gezond gazon zult
hebben!

Robuuste, scherpe messen in een
zwevend maaidek garanderen
een ongeëvenaard bereik op elke
ondergrond. Uw gazon wordt elke
keer perfect gemaaid, zelfs bij de
meest complexe gazons.

Geïntegreerde
regensensor
Robomow is geprogrammeerd
om in geval van regen terug
te keren naar het basisstation
en alleen te vertrekken als de
weersomstandigheden het
toelaten. De gevoeligheid van
de sensor is instelbaar.

Accu met lange
levensduur
Langer genieten van een
sensationele maaisnelheid,
dankzij de hoogwaardige en
krachtige Lithium Ferro accu.

Ontdek de
Robomow RS
Comfortabele

LCD bedieningspaneel

draagbeugel/stopknop

met grafisch LCD-scherm
en regensensor

Hoogte-instelling
onder de deksel

Nieuw!

Krachtig
Maaisysteem

MOW

Next:

HOME

Robomow App 2.0
maak contact en bedien uw
Robomow met uw smartphone

EDGE &
MOW

Mon 16:15

REMOTE

Randmaaien
met opklikbaar
duurzame maaimessen
(56 cm maaibreedte)

Robuuste
goed geprofileerde
wielen

Nauwkeurige
bumper-, kantel- en
tilsensoren

Specificaties
RS615u
Aanbevolen gazongrootte

0 - 1600 m2

Maximale gazongrootte*

3000 m2

Adviesprijs

B 1799

RoboHome

Optioneel

Power Wheels

✓

RoboGrips

✓

Maaimotor

DC motor, koolborstel

Zwevend maaidek
Diefstalbeveiliging

✓
✓

Maaibreedte

56 cm

Connectiviteit

Bluetooth

Maximaal aantal sub-zones

4

Maximaal aantal separate zones

2

Maximale mogelijke lengte
begrenzingsdraad

800 meter

Begrenzingsdraad

275 meter

Draadpinnen

350

Maaihoogte

20-80 mm

Maaivermogen
Maaitijd
Gemiddeld bereik*
Laadtijd
Type accu
Accucapaciteit
Stroomverbruik
Regensensor
Hellingen
Geluidsniveau

400 Watt
55-70 minuten
180 m2 / uur
90-110 minuten
26V Lithium (LiFePO4)
4.5 Ah
22 kWh/maand

✓
36% (20°)
ECO modus: 66 dB
Turbo modus:
Gemeten – 72 dB
Gegarandeerd – 74 dB

Garantie

2 jaar

App 2.0

✓

Spraakondersteuning (Alexa)

Optioneel

Find My Mower

Optioneel

Veiligheidswaarschuwing Auto-depart

Optioneel

Web App (MyRobomow)

Optioneel

Artikelnummer
EAN-code
Afmetingen robot
Gewicht robot
Afmetingen verpakking
Gewicht totaal

22ASBA-A619
7290109391328

73,5 x 66 x 31 cm
20,2 kg
94 x 74 x 39 cm
35,3 kg

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels,
geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.

RC Stylish
serie

Stylish

Eén robuust mes

RC308u

Topmodel in deze serie
Aanbevolen gazongrootte: 0-800 m2
Maximale gazongrootte: 1500 m2
Een verbluffend en onberispelijk resultaat.
28 cm maaibreedte.

Eén sterk mes

Randmaaien

Extra stevig en zeer veilig
voor maximale prestaties.
U hoeft slechts één keer per
jaar het mes te vervangen.

Unieke randmaaimodus
en messen die buiten de
wielen maaien voor een
prachtig resultaat.

SmartMow

Pincode

Het SmartMow-programma
zorgt ervoor dat de maaier in
een vloeiende beweging
wegdraait voor de begrenzingsdraad, zonder te stoppen.
Hierdoor heeft de Robomow
ongeveer 10% minder maaitijd
nodig dan concurrerende
robotmaaiers en wordt de motor
minder belast.

Houdt zowel uw maaier als
nieuwsgierige kleine vingers
veilig en wel. De persoonlijke
code voorkomt dat anderen uw
Robomow ongeoorloofd
kunnen gebruiken.

Mulching

Modulair ontwerp

Het sterke mes maait het
gras in zulke kleine snippers,
waardoor het niet nodig is om het
bij elkaar te harken. De kleine
grassnippers composteren en
het water en de voedingsstoffen
worden weer door de bodem
opgenomen, waardoor u een
prachtig en gezond gazon zult
hebben!

Ontworpen om snel zelf
onderdelen te kunnen
vervangen. Minimaliseer
stilstand en sla geen
maaibeurt over!

Externe basisstation
opstelling
Installeer het basisstation
naast het gazon, bijvoorbeeld
in de border, zodat u van elk
grassprietje kunt genieten!

Geïntegreerde
regensensor
Robomow is geprogrammeerd
om in geval van regen terug
te keren naar het basisstation
en alleen te vertrekken als de
weersomstandigheden het
toelaten. De gevoeligheid van de
sensor is instelbaar.

Ontdek de
Robomow RC
Comfortabele
draagbeugel

HOME

Eenvoudig
bedieningspaneel
met regensensor
en stopknop

Nieuw!

Robomow App 2.0
maak contact en bedien
uw Robomow met uw
smartphone

EDGE &
MOW

16:15

REMOTE

Randmaaien
met opklikbaar
duurzaam maaimes
(28 cm maaibreedte)

Krachtig
maaisysteem

Wendbaar
breder voorwiel

Nauwkeurige
bumper-, kantelen tilsensoren

Maaihoogte
Robuuste
goed
geprofileerde
wielen

instelbaar

Specificaties
RC308u

RC304u

Aanbevolen gazongrootte

0 - 800 m

0 - 500 m2

Maximale gazongrootte*

1500 m2

1000 m2

Adviesprijs

B 1199

B 1099

RoboHome

Optioneel

Optioneel

✓

✓

DC motor, koolborstel

DC motor, koolborstel

Zwevend maaidek

X

X

Diefstalbeveiliging

✓

✓

Maaibreedte

28 cm

28 cm

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth

Maximaal aantal sub-zones

3

3

Maximaal aantal separate zones

2

2

Maximale mogelijke lengte
begrenzingsdraad

800 meter

800 meter

Begrenzingsdraad

200 meter

150 meter

Draadpinnen

250

200

Maaihoogte

15-60 mm

15-60 mm

200 Watt

200 Watt

60-70 minuten

45-50 minuten

75 m2 / uur

75 m2 / uur

70-90 minuten

50-70 minuten

26V Lithium (LiFePO4)

26V Lithium (LiFePO4)

3 Ah

2.4 Ah

14 kWh/maand

11 kWh/maand

✓

✓

36% (20°)

36% (20°)

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

Garantie

2 jaar

2 jaar

App 2.0

✓

✓

Web App (MyRobomow)

Optioneel

Optioneel

Spraakondersteuning (Alexa)

Optioneel

Optioneel

Find My Mower

Optioneel

Optioneel

Veiligheidswaarschuwing Auto-depart

Optioneel

Optioneel

Artikelnummer

22ACDAAA619

22BCBA-A619

EAN Code

7290109391342

7290109391366

Afmetingen robot

63 x 46 x 21 cm

63 x 46 x 21 cm

11,4 kg

11,4 kg

80 x 54 x 33 cm

80 x 54 x 33 cm

21,6 kg

21,6 kg

Power Wheels
Maaimotor

Maaivermogen
Maaitijd
Gemiddeld bereik per uur*
Laadtijd
Type accu
Accucapaciteit
Stroomverbruik
Regensensor
Hellingen
Geluidsniveau

Gewicht robot
Afmetingen verpakking
Gewicht totaal

2

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde
groeisnelheid van het gras.

RX Clever
serie

Clever

Vanaf I 499,95

Eén robuust mes

RX50u/RX20u
Wekelijks programma: de
Robomow verlaat automatisch het
basisstation, maait het gazon en
keert zelfstandig terug om zich op
te laden.

RX12u
Easy-start: druk op de GO-knop op de
robotmaaier en hij maait het gazon!
De Robomow keert zelfstandig terug
om zich op te laden.

Nieuw!

RX50u

Topmodel in deze serie
Maximale gazongrootte: 0-400 m2
Maximale gazongrootte: 500 m2
Compact, slim en extra stil.
18 cm maaibreedte.

Eén sterk mes

Zwevend maaidek

Glijvlak aan achterzijde

Extra stevig, zeer veilig, maximale
prestaties. U hoeft slechts één keer
per jaar het mes te vervangen.

Prachtig vormgegeven scherp
mes in een zwevend maaidek
garandeert een ongeëvenaard
bereik op elke ondergrond. Telkens
weer een uitstekend maairesultaat,
zelfs in de meest moeilijke tuinen.

Uniek glijvlak voor maximale
wendbaarheid. Zorgt ervoor
dat uw maaier over het gazon
‘glijdt’ en daardoor makkelijk
eventuele obstakels overwint.

Compact

Gebruiksvriendelijk

Slim

Onze kleinste robotmaaier ooit!
Compact, slim en extreem stil,
neemt weinig ruimte in beslag,
maar geeft een maximaal
resultaat!

Te bedienen met één druk op
de knop, in minder dan een uur
geïnstalleerd.

Wanneer grasmaaien en innovatie
samenkomen! Compleet met gratis
App, diagnoses op afstand en
effectieve navigatie.

Kinderslot

Externe basisstation
opstelling

Modulair ontwerp

Veiligheidsvoorziening. Zorgt
ervoor dat kinderen en
onbevoegden uw Robomow niet
kunnen bedienen.

Installeer het basisstation naast het
gazon, bijvoorbeeld in de border,
zodat u van elk grassprietje kunt
genieten!

Escape modus

Touch sensor

Rijdt moeiteloos door smalle
doorgangen. Bespaart tijd en
energie.

Aanraaksensor op de draagbeugel
voor extra veiligheid! Stopt het
draaiende mes voordat de maaier
opgetild wordt.

Ontworpen om snel zelf
onderdelen te kunnen vervangen.
Minimaliseer stilstand en sla
geen maaibeurt over!

Ontdek de
Robomow RX
Knop om de
maaihoogte
in te stellen

Bedieningspaneel

Randmaaien

Glijvlak

Metalen glijvlak
op de RX50u

Draagbeugel

Nieuw!

inclusief aanraaksensor

Goed profileerde
wielen

Zwevend
maaidek

Robomow App 2.0

Specificaties
Nieuw!
RX50u

RX20u

RX12u

Aanbevolen gazongrootte

0 - 400 m

0 - 200 m

0 - 150 m2

Maximale gazongrootte*

500 m2

300 m2

250 m2

Adviesprijs

B 849

B 649

B 499,95

RoboHome

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Maaimotor

DC motor, koolborstel

DC motor, koolborstel

DC motor, koolborstel

✓

✓

✓

Maaibreedte

18 cm

18 cm

18 cm

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth

X

Maximaal aantal sub-zones

2

2

0

Maximaal aantal separate zones

2

2

2

Maximale mogelijke lengte
begrenzingsdraad

150 meter

150 meter

150 meter

Begrenzingsdraad

Zwevend maaidek
Diefstalbeveiliging

2

✓

2

✓

X

150 meter

80 meter

70 meter

Draadpinnen

200

150

100

Maaihoogte

15-45 mm

15-45 mm

15-45 mm

100 Watt

100 Watt

100 Watt

180 minuten

90-120 minuten

90-120 minuten

55 m

55 m

55 m2

Maaivermogen
Maaitijd
Gemiddeld bereik per uur*
Laadtijd
Type accu
Accucapaciteit
Stroomverbruik

2

2

8-10 uur

16-20 uur

16-20 uur

12V Li-Ion

Loodaccu

Loodaccu

8.8 Ah

7 Ah

7 Ah

8 kWh/maand

4 kWh/maand

2.5 kWh/maand

Regensensor

X

X

X

Metalen glijvlak

✓

X

X

15% (8.5°)

15% (8.5°)

15% (8.5°)

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:
Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

Garantie

2 jaar

2 jaar

2 jaar

App 2.0

✓

✓

X

Hellingen
Geluidsniveau

Web App (MyRobomow)

Optioneel

Optioneel

X

Spraakondersteuning (Alexa)

Optioneel

Optioneel

X

Find My Mower

Optioneel

Optioneel

X

Veiligheidswaarschuwing Auto-depart

Optioneel

Optioneel

X

✓

✓

✓

Artikelnummer

22AXGAAA619

22AXDAAA619

22AXBA-A619

EAN Code

4008423892062

7290109391380

7290109391397

Aanraaksensor op de draagbeugel
Escape-modus (smalle doorgangen)

✓

✓

53 x 42 xshape,
26 cm
53 x 42zones,
x 26
robotconditions: flat level lawn, simple rectangular
*Afmetingen
Under ideal mowing
no obstacles, no additional
and modest lawn growing pace.
Gewicht robot

Afmetingen verpakking
Gewicht totaal

cm

✓

53 x 42 x 26 cm

7,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

66 x 54 x 33 cm

66 x 54 x 33 cm

66 x 54 x 33 cm

13,8 kg

13,7 kg

13,7 kg

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.

Gemak dient de mens
Eindelijk de mogelijkheid om met uw grasmaaier te
communiceren en deze te bedienen en te controleren via uw
smartphone, web App en zelfs spraakbesturing!
De mogelijkheden verschillen per model.

Robomow App 2.0

Nieuw!

Nieuw ontwerp | Geavanceerde prestaties
Al uw menu-items met
één druk op de knop
• Maaier starten
• Terugsturen naar het basisstation
• Het maaischema instellen

Onderhoud en reparaties
op afstand
• Directe hulp
• Op afstand online diagnoses stellen
• Online technische reparaties

Grasmaaien met uw mobiel
• Bestuur uw maaier 'handmatig'
• Ideaal voor tussen
verschillende percelen
• Zeer geschikt voor kleine stukjes

Notificaties
•
•
•
•

Oplaad status
Vertrektijden
Operationele- en veiligheidsmeldingen*
Optioneel: veiligheidswaarschuwing 5 minuten
voordat de maaier automatisch uitrijdt, zodat u
eventueel personen en huisdieren die zich op het
gazon bevinden kunt waarschuwen.

(*) Onder voorbehoud van uw goedkeuring. Meldingen worden als push-berichten naar
uw mobiele apparaat gezonden.

RoboConnect+

Maak het u nog gemakkelijker met deze nieuwe accessoire**.
Communiceer met uw maaier via spraakbesturing en de MyRobomow web App.
** Vereist professionele installatie.

Spraakbesturing

Bekijk de mogelijkheden voor Robomow en ontdek welke commando's
beschikbaar zijn. Alexa-apparaat niet inbegrepen. Alleen beschikbaar op
basis van door Amazon Alexa ondersteunde talen.

MyRobomow
web App
Gebruiksgeschiedenis:
Bekijk de geleverde prestaties van uw maaier.
Find my Robomow:
Bepaal het aangewezen gebied van uw maaier en ontdek de exacte
locatie in geval van diefstal (vereist RoboConnect+). Ontvang
pushmeldingen wanneer uw Robomow het aangewezen gebied verlaat.
Software upgrade:
Update uw maaier met de nieuwste software versie via uw computer.

Accessoires
Nieuw!

Nieuw!

RoboConnect+

RoboZone

Communiceer met, bedien en controleer
uw maaier via smartphone, web App of
spraakbesturing! Vind uw maaier binnen
enkele minuten in het geval van diefstal.

Voor het laten maaien van uw
Robomow in aparte zones die
niet verbonden zijn met het
basisstation.

RoboConnect+ | 122-143-619 | B 299,95
(inclusief 3 jaar data-abonnement)

RoboZone | 122-024-619 | B 119,95
RoboZone Mobiel | 122-037-619 | B 159,95

(RoboConnect+ vereist professionele installatie)

RoboHomes

Prestaties

De RoboHome beschermt
uw maaier en houdt hem
schoon.

RS
RoboHome
MRK0076A
B 209,95

Power Wheels

Spiked Wheels

MRK6107A / MRK7012A

MRK9011A

Voor meer grip en
wendbaarheid.

Voor meer grip en
wendbaarheid.

RoboGrips

Mulchreiniger

MRK6022A / MRK7023A

MRK9106A

Zorgt ervoor dat de
Robomow nog meer grip en
tractie krijgt op moeilijke,
natte ondergronden.

Verwijdert automatisch
grasresten tijdens het
maaien, voor betere
prestaties en minder
onderhoud.

voor RS / RC

B 109,95 / B 79,99

voor RX
B 64,99

RC
RoboHome
MRK7030A
B 159,95

voor RS / RC Power Wheels

RX
RoboHome
MRK9020A
B 149,95

B 72,99 / B 64,99

voor RX
B 69,99

Gemak

Basisstations
Voor meerdere maaibeurten in
aparte zones.

Bluetooth
afstandsbediening

RS
Basisstation

voor RS / RC
MRK7100A

MRK6102C (vanaf 2019)
MRK6102B (2018)
MRK6102A (t/m 2017)

B 119,95

Ideaal voor het verplaatsen van de
maaier tussen aparte zones en voor het
handmatig maaien van smalle stukken.

B 389,95

RC
Basisstation
MRK7006C (vanaf 2019)
MRK7006B (2018)
MRK7006A (t/m 2017)

Voedingskabel
18 meter

B 349,95

voor RX

RX
Basisstation

MRK9103A
B 56,99

MRK9105A

Wanneer de standaard lengte (10 meter)
van de RX voedingskabel niet voldoende is.

B 189,95

Messen
Reservemes(sen). Houd altijd extra maaimessen achter de hand voor een perfect maaibeeld.

RS Messenset

RC Mes

RX Mes

MRK7003A

MRK6101A

MRK9100A

B 52,99

B 79,99

B 34,99

Installatie

Deze accessoires worden standaard meegeleverd bij aanschaf van een Robomow u-model,
voldoende voor de aanbevolen gazongrootte.

Draadpinnen Begrenzings50 stuks
draad (100m)

Begrenzingsdraad (200m)

Aansluitstekkers Aansluitstekkers
10 stuks voor
RS/RC modellen

3 stuks voor
RX modellen

Kabelverbinders

MRK7101A
B 9,99

MRK0060A
B 109,95

MRK0038A
B 19,99

MRK9104A
B 10,99

MRK0039A1
B 16,99

MRK0040A
B 56,99

Voor grotere gazons en extra zones.

Om begrenzingsdraad met
het basisstation te verbinden.

10 stuks

Voor het repareren
en verbinden van
draden.

Best in
Test
De afgelopen twee decennia
zijn we uitgegroeid tot één van
de meest bekende merken
robotgrasmaaiers.
Onze gebruiksvriendelijke,
innovatieve, prijzen winnende
maaiers zijn de beste keuze
voor het onderhouden van het
gazon. We hopen dat u zult
genieten van de innovaties
van dit jaar, net zoveel als
wij hebben genoten van het
ontwerpen ervan.

"Robomow
"De
RobomowRC308u
RC308u offers
bezorgt
exceptional
cut."
uan
een
prachtig gazon."
Juni 2018
June
2018

"Echtsophisticated
een verfijnd
"A truly
operating
concept!"
bedieningsconcept."

MAR2017

Juni2018
2018
June

“De Robomow
“Robomow
RS615 RS615
cuts really
maait
mooi-en
snel wet
–
neat
anderg
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