
Robomow RS615  

”Prisvärd klippare! Maskinen 
klippte under 5 veckor 
med endast 1 avbrott. ´ 
Riktigt imponerande! 
Driftsmässigt är den en av 
de bästa maskinerna vi 
testat. Endast Husqvarnas 
betydligt dyrare klippare 
matchar Robomows RS615 
och då snackar vi en helt 

annan prisklass." 

Betyget blev 7 av 10 po-

äng. 

 - Tidningen M3, oktober 2016-  

Nyhetsbrev och företagspresentation RoboRobo Nordic AB       April 2019 

Bäst i Test Robot från 18 990:- 

Massor med nyheter på alla 2019 års modell som ny 
störningsfri signal RED-2, breda däck med extra 
dubbdäck, Robomow APP 2.0. På utvalda modeller 
kan man nu få; Röstaktivering (Alexa/Amazon), Webb 
APP ( Internet) och ”Hitta min Robomow” som är ett 
stöldskydd för lokalisering med stöd av GPS. 

Robomow Pro S- Spjutspetsen!  
2019 års modell har Roboconnect Plus och GPS vilket innebär att Du 

kan styra och lokalisera Din Robomow Pro S på distans. Pro S är 

lämplig för dem som plöjer/fräser ner kabeln på gräsmattan med en 

kabelnedläggningsmaskin. Garage ingår i alla S modeller. 

Robomow STR - Basroboten!        
STR levereras utan Roboconnect, kablage och fästpinnar och är lämplig 

för dem som plöjer/fräser ner kabeln på gräsmattan med en nedläggnings-

maskin.  Kan mot pristillägg utrustas med RoboConnect Plus. 

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

pinnar där kabeln är avsett att fästas ovan mark. Kan mot pristillägg      

utrustas med RoboConnect Plus.  
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Stålknivarna  

 Håller en hel säsong 

 Klipper kottar  

 Klipper smågrenar 

 Klipper fallfrukt 

 Klipper löv 

 Klipper ekollon  

 Klipper högt gräs 

 Går inte sönder 



RoboConnect + 
Vi tar ett stort kliv framåt i den digitala världen ge-
nom nya möjlighet att kommunicera och styra   
Robomow robotar.  

 MyRobomow !  En personanpassad webb-

platsapp som låter dig övervaka och styra 
din gräsklippare var som helst  

 Övervaka prestandan på din Robomow 

 Kontrollera klipphistorik 

 Visa senaste körning 

 Schemaläggning av klippningen veckovis 

 Stöldskydd med GPS spårning 

 Hitta min Robomow med GPS 

 GeoFence. Mät in ditt skyddsområdet 

Handskakning– elektronisk kvittens. Ett vedertaget begrepp inom den digitala världen. 

APP för styrning och övervakning blir en alltmer vanligt verktyg i vårt vardagsliv 

APP 2.0 
Alla de nya menyvalen, med bara en 

knapptryckning 

 Skicka ut för att klippa 

 Gå tillbaka till laddstation 

 Sätt klippschema 

 Kör din klippare manuellt  

Notifieringar 

 Laddstatus  

 Starttid  

 Drifts - & säkerhets varningar*  

* Kan ställas in efter behov 

Dubbdäck 
Underlättar för Din robot att gå i svåra förhål-

landen som mossiga backar och där gräset 

växer dåligt.   

Ett mycket uppskattat tillbehör som nu är stan-

dardmonterat på alla RS och RC modeller. Kan 

vid behov monteras av och på, då de är fästa 

med ett s.k. ”snap on” fäste ovanpå de vanliga 

däcken. 

 



Visste Du att ? 

En gräsklipparrobot bara 

klipper en liten del av top-

pen på grässtråt, den 

klipper ofta men lite åt 

gången 

Gräsklippet består till  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 & fossilfri  

Undvik avgaser & bensin  

Gräsåtervinning / Recycling 

 Robomow - ett klimatsmart köp 



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 

www.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 utställning på 

Gamla Flygplatsvägen 4 i 

Torslanda.  
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Säkra upp din gräsmatta 

Demoarena på Husknuten i Västra Frölunda              Verkstad / Utställning på G. Flygplatsvägen 4 i Torslanda 

Robomagnet 
En ny svensk Patentsökt uppfinning 

som kommer att göra din gräsmatta 

helt ren från metallföremål som:  

  Avbrutna knivblad 

  Rostiga spikar 

  Häftklammer 

  Kapsyler  

  Smycken 

  Nycklar och nyckelringar 

  Ståltråd och nubb 

www.robomagnet.se 

På Husknuten AB i Västra Frölunda kan Du träffa våra representanter under sommaren för vis-

ning och demonstration av Robomows gräsklipparrobotar från maj 2019. Du kan även besöka 

vår robotverkstad och  utställning på Gamla Flygplatsvägen 4 i Torslanda och få rådgivning av 

vår professionella personal vilken maskin som passar just Din trädgård. Vi erbjuder även tomt-

besiktning inom Göteborg och Kungsbacka. Vill du träffa oss för demonstration kan du boka en 

tid med oss. Boka på telefon 031-384 04 90 eller 0300-688 490.   

Robomow RS ä r ränkäd i toppen äv oberoende testorgän o ver helä Europä 

OBS! Endast 349:- 

https://www.robomagnet.se

