
PRESENTATION 
Robomow RS615  

”Prisvärd klippare! Maskinen 

klippte under 5 veckor med 

endast 1 avbrott. Riktigt im-

ponerande! Driftsmässigt är 

den en av de bästa maskiner-

na vi testat. Endast Husqvar-

nas betydligt dyrare klippare 

matchar Robomows RS615 

och då snackar vi en helt an-

nan prisklass." 

Betyget blev 7 av 10 poäng. 

 - Tidningen M3, oktober 2016 

-  

Stålkniven  

 Håller en hel säsong 

 Klipper kottar  

 Klipper smågrenar 

 Klipper fallfrukt 

 Klipper löv 

 Klipper ekollon  

 Klipper högt gräs 

 Går inte sönder 

Knivarna  har  ”snap-on” fäste och är mycket lätta att byta. Inga skruvar behövs. 
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Robomow Pro - Spjutspetsen!  
Med hela tre klasser av PRO maskiner, RX, RC och RS, totalt 8 stycken 

modeller täcker vi från 250 m
2
 upp till 5000 m

2 
gräsyta. Alla Robomow Pro 

robotar kan styras och ställas in från en APP till smarta telefoner. Den in-

byggda GSM-2 modulen för övervakning av driften skickar med-

delande till Dig om roboten stannat eller fastnat. Från 2018 års modell är 

GSM kommunikationen dubbelriktad vilket innebär att Du kan styra Din 

Robomow Pro på distans. Pro är lämplig för dem som plöjer/fräser 

ner kabeln på gräsmattan med en nedläggningsmaskin. Kabel och 

fästpinnar köpes separat helt efter behov. Alla Robomow robotar har kraf-

tiga och tåliga knivar som även klipper ner kottar och smågrenar.  

Robomow STR - Basroboten!        
Med hela tre klasser av STR maskiner, RX, RC och RS, totalt 8 stycken 

modeller täcker vi från 250 m
2
 upp till 5000 m

2 
gräsyta. Robomow STR är i 

grunden en ”slimmad” Pro robot som saknar GSM kommunikation men i 

övrigt är identisk med en Pro. GSM-2 kan köpas till i efterhand. STR lever-

eras utan kablage och fästpinnar och är lämplig för dem som plöjer/fräser 

ner kabeln på gräsmattan med en nedläggningsmaskin. Kabel och 

fästpinnar köpes separat helt efter behov. En lämpligt instegsmodell som 

senare kan uppgraderas till en Pro. Givetvis har Robomow STR robo-

tar kraftiga och tåliga knivar som även klipper ner kottar och smågrenar. 

Bäst-i-Test roboten RS615 (STR) kan Du köpa från 16990 kr.  

Robomow U - Gör-det-själv!        
Robomow U är samma robot som STR men levereras med kabel och fäst-

pinnar där kabeln är avsett att fästas ovan mark. Modell U saknar GSM 

kommunikation men i övrigt är identisk med en STR. GSM-2 kan köpas till i 

efterhand. U är komplett med kablage och fästpinnar och är lämplig för 

dem som installerar själv. Ytterligare kabel och fästpinnar köpes se-

parat efter behov. En lämpligt instegsmodell som senare kan uppgra-

deras till en Pro. Det gäller att mäta ytterst noggrant före installation 

så kabel och fästpinnar räcker. Givetvis har Robomow U robotar kraftiga 

och tåliga knivar som även klipper ner kottar och smågrenar 

Nyheter 2018 



Robokit 1-5          
Robotutbildning 
RoboKit byggsatserna är Robusta och 

tåliga  och är lämpliga från 10 år och 

uppåt. Alla upp till hög ålder som vill 

förstå hur en robot fungerar kan få 

glädje av dem. 

Robokit är den ultimata byggsatsen som 

förenar lek och lär i samma paket. Lär 

Dig att programmera en robot så den 

uppför sig som Du vill. Bygg upp till 48 

olika robotar med  en Robokit byggsats.  

Robokit fr. 1115 Kr inkl. moms 

Robomagnet 
En ny svensk uppfinning som kommer att 
göra din gräsmatta helt ren på all metall 
som är magnetisk som: 

 Avbrutna knivblad 

 Rostiga spikar 

 Häftklammer 

 Kapsyler 

 Smycken 

 Nycklar 

 Ståltråd 

Passar samtliga robotgräsklippare på 

marknaden och är enkel att montera  

Pris endast 495 kr inkl. moms 

Låt kreativiteten flöda obegränsat 

Panik – borttappad nyckel. Efter timmas körning så hittade Robomagnet nyckeln. 

Robokit5  - Bygg 48 robotar 

Uppgradering av programvaran till 2017 års robotversion —en viktig åtgärd 

Åskskydd 
Ännu en ny svensk uppfinning såg dagens 

ljus hösten 2016 nämligen det förnämliga 

åskskyddet THUNDERSTOPR.  

Med Thunderstop skyddar Du Din robot 

och dess kringutrustning från att skadas 

vid åskurladdningar. Du skyddar Dig från 

skador som kan kosta allt från 1000 kr upp 

till 20000 kr.   

Thunderstop är ett tillbehör till Robot-

gräsklippare som passar samtliga mo-

deller på den svenska marknaden. 

Monteras av auktoriserad installatör. 

Pris 2950 kr inkl. moms 



Visste Du att ? 

En gräsklipparrobot bara 

klipper en liten del av top-

pen på grässtråt, den 

klipper ofta men lite åt 

gången 

Gräsklippet består av 80-

85 % vatten som återgår 

till marken. Bevattnings-

behovet av gräsmattan 

minskar dramatiskt. 

Gräsklippet minskar be-

hovet av gödsel med 1/4 

då det består av Kväve,  

Kalium, Fosfor och små 

mängder av andra ämnen 

som gynnar grästillväx-

ten. 

Renare miljö. Eftersom 

robotgräsklipparen inte 

släpper ut några avgaser 

så är den extremt miljö-

vänlig. En bensingräsklip-

pare smutsar ner luften 

lika mycket per timma 

som 40 moderna bilar. 

Det tål att tänka på. 

När du klipper gräs med 

en bensingräsklippare 

andas Du in farliga  avga-

ser. Du utsätts för vibrat-

ioner och måste hantera 

bensin och oljor. Med en 

robotgräsklippare undvi-

ker Du dessa hälsorisker. 

Med en robotklippare blir 

Du miljövänlig och bidrar 

till att minska koldioxid 

utsläppen till atmosfären. 

Om Du laddar Din robot 

med Grön El så kan du 

förverkliga målsättningen 

om den fossilfria trädgår-

den. 

Roboten är avgas & bensinfri  

Undvik avgaser & bensin  

Gräsåtervinning / Recycling 



Kontakta oss 

Ring oss om du vill ha mer 

information om våra tjänster 

och produkter   

RoboRobo Nordic AB 

031 - 384 04 90 

0300 – 688 490 

sales@roborobo.se 

Besök oss på vår webbplats: 

www.roborobo.se 

Boka upp tid med oss när 

som helst så vi kan ses på  

Husknuten i Västra Frölunda 

eller i vår nya utställning på 

Gamla Flygplatsvägen 4 i 

Torslanda.  

 

 

 

 

 

 

På Husknuten AB i Västra Frölunda kan Du träffa våra repre-

sentanter under våren för visning och demonstration av Ro-

bomows gräsklipparrobotar. Du kan även besöka vår nya ut-

ställning på Gamla Flygplatsvägen 4 i Torslanda och få råd-

givning av vår professionella personal vilken maskin som pas-

sar just Din trädgård. Vi erbjuder även fri tomtbesiktning inom 

Göteborg och Kungsbacka. Vill du träffa oss för demonstration 

så  boka tid på telefon 031-3840490 eller 0300-688490.   
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 Robomow - ett bra köp 

Husknuten i Västra Frölunda                                     Gamla Flygplatsvägen 4 i Torslanda (Öppnar 20/4 2018) 


