
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 

- Bäst i Test RÅD&RÖN  2017 

Stålkniven 

 Håller en hel säsong 

 Klipper kottar  

 Klipper smågrenar 

 Klipper fallfrukt 

 Klipper löv 

 Klipper ekollon  

 Klipper högt gräs 

Knivarna  har  ”snap-on” fäste och är mycket lätta att byta. Inga skruvar behövs. 

Företagspresentation av RoboRobo Nordic AB       September 2017 

Robomow Pro - brett utbud!  
Med hela tre klasser av maskiner, RX, RC och RS, totalt 8 stycken mo-

deller 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 modulen för övervakning av driften skickar meddelande till 

Dig om roboten stannat eller fastnat. Robomow Pro kommer med hela 3 

års fabriksgaranti, vilket är bäst i klassen. Alla maskiner har kraftiga och 

tåliga knivar som även klipper ner kottar och smågrenar.  

Robomowkniven - en knivig fråga!                

Alla Robomow maskiner är utrustade med en kraftig stålkniv som håller 

skärpan en hel säsong vid normal drift. Knivarna går inte sönder och riske-

rar att lägga sig på gräsmattan. Våra konkurrenter som använder 

”rakbladsknivar” behöver bytas dessa ofta, ibland upp till 10 gånger per 

säsong. Det är lämpligt att låta Robomow klippa hela oktober ut så alla löv 

blir sönderklippta och kan återgå som näring till marken. Klimatsmart och 

ekologiskt på samma gång. 

 



Robokit 1-5          
Robotbyggsatser 
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 Robokit byggsats.  

Robokit fr. 1115 Kr inkl. moms 

Robomagnet 
En ny svensk uppfinning som kommer göra 
din gräsmatta totalt ren på all metall så 
som: 

 Avbrutna knivblad 

 Rostiga spikar 

 Häftklammer 

 Kapsyler 

 Smycken 

 Nycklar 

Allt som är metallisk. 

Passar samtliga robotgräsklippare på 

marknaden och är enkel att installera.  

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. Bör 

monteras av auktoriserad installatör. 

Pris 2950 kr inkl. moms 



Greenworks 

Pro 80 Volt 

Greenworks Pro 80 Volt 

kan nu ersätta bensin-   

drivna maskiner. 

Gräsklipparen motsvarar 

en 5 hk bensinklippare, 

motorsågen en 35cm
3 

bensinmotorsåg och röj-

sågen en 35cm3 bensin-

röjsåg.  

DIN HÄLSA ÄR VIKTIG 

Genom att inte få i sig 

farliga tvåtaktsagaser, 

minimering av  vibrationer 

och slippa hantering av 

bensin och oljor  så und-

viker Du hälsorisker. 

På köpet blir Du miljövän-

lig och bidrar till att 

minska koldioxid utsläp-

pen till atmosfären. 

Om Du laddar Din maskin 

med Grön El så kan du 

förverkliga drömmen om 

den fossilfria trädgården. 

Elbilar som kan ta Dig 

långa sträckor är idag en 

realitet tack vare kraftfulla 

Lithium-Ion batteri.  

Batterimaskiner med stor 

kraft är en realitet tack 

vare Lithium-Ion 80 Volts 

batteri. 

Tveka inte utan hoppa på 

det fossilfria tåget redan 

nu! 

 

Kraftfullt 80 Volts batterisystem. Marknadens första i sitt slag.  

Avgasfritt - Bensinfritt  
Faktum är att Greenworks Pro 80 Volt med kolborstfria motorer ger en helt ny    

dimension på den framtida trädgårdsskötseln. 

Greenworks Pro 80 V erbjuder en hel serie av maskiner för entreprenadmarknaden 

och för den kräsne och medvetne konsumenten.   

Med den robotlika elektroniska motorstyrningen DigiPro® får Du ut maximal effekt-

kurva från den kolborstlösa elmotorn och kan utnyttja det moderna batteriets effekt 

till fullo.   

Batteriet är utvecklat i samarbeta med Panasonic vilket borgar för högsta kvalitet. 

Varför inte testa våra 80 Volts maskiner. 

Kan det inte vara skönt att slippa hantering av Bensin?  

Fossilfritt innebär att inte förbränna våra ändliga fossila råvaror.  

Beställ vår senaste prislista. Kampanj med kanonpriser pågår just nu. 



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 

 

 

 

 

 

 

Träffa våra säljare och få en demonstration 

På Husknuten i Västra Frölunda kan Du träffa våra representanter under hösten för 

visning och demonstration av Robomows gräsklipparrobotar. Du får rådgivning av 

vår professionella personal vilken maskin som passar just din trädgård. Vi erbjuder 

även fri tomtbesiktning i Göteborg och Kungsbacka. Vill du träffa oss för demon-

stration så  boka tid på telefon 031-3840490 eller 0300-688490.   

RoboRobo Nordic AB - Din parter när det gäller robotar och praktisk elektronik 

Konsekvent rankad i toppen av oberoende testorgan o ver hela Europa 

Nyhetsbrev sept 2017 ver 1,03 

 Robomow - ett bra köp 

Just nu kanonpriser på 2017 års modeller 

Upp till 5000 kr i rabatt 

RC312 Pro ord. 16990:- NU 13990:- 

RS615 Pro ord. 19990:- NU 17990:- *  

RS625 Pro ord. 23990:- NU 19990:- 

RS635 Pro ord. 28990:- NU 23990:-  

* Endast några få kvar i hela landet. 


