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Nowe kosiarki 
automatyczne iMow 
Szybkie, inteligentne, 
wydajneDobre nowiny 

dla właścicieli 
trawników.

Potrzebny pracowity pomocnik 
w ogrodzie?
Ile wysiłku wymaga utrzymanie 
idealnego trawnika? 
Bardzo niewiele!

Ale to jeszcze nie wszystko: kosiarka iMow pracu-

je w pełni automatycznie i ścina trawę zawsze na 

taką samą wysokość. Po skończonej pracy lub gdy 

trzeba naładować akumulator samoczynnie powraca 

do stacji ładującej. Podczas koszenia system mul-

czowania rozdrabnia trawę na małe cząstki, które 

następnie pozostają na trawniku, stanowiąc cenny 

naturalny nawóz. Kosiarka iMow ustanawia zupeł-

nie nowe standardy koszenia. Zapewnia uzyskanie 

idealnego wyglądu trawnika w krótkim czasie, aby 

można było znów z niego korzystać bez ograni-

czeń. Mają więc Państwo dużo czasu na przyjem-

ności i dla najbliższych. W dalszej części broszury 

przedstawiamy wszystkie zalety kosiarek iMow. 
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Kosiarka iMow nie lubi się ociągać... 
Wydajność kosiarki automatycznej jest niezwykle ważna: im 
krócej urządzenie pracuje, tym dłużej można korzystać ze swo-
jego trawnika. Dlatego intensywnie pracowaliśmy  nad tym, aby 
kosiarka iMow wykonywała swoją pracę w jak najkrótszym 
czasie.  

... działa prosto i bez komplikacji...
Kosiarka iMow nie jest zwykłym robotem – to bardzo inteligent-
ny robot. Można go z łatwością zaprogramować, a po zainstalo-
waniu wytrwale pracuje – zgodnie z Państwa życzeniami. A jeśli 
trzeba zmienić plan koszenia? Dzięki intuicyjnemu menu zmiana 
programu jest bardzo łatwa.

... i jest dokładnie tam, gdzie jest potrzebna!
Dzisiaj czas jest bezcenny. Dlatego użytkownik może zdecydo-
wać, kiedy kosiarka iMow ma kosić. Można ją wygodnie zapro-
gramować i zaplanować koszenie, gdy nikogo nie ma w domu 
lub wszyscy śpią. Oznacza to, że trawnik jest zawsze dostępny, 
kiedy ktoś chce z niego korzystać. Po prostu: właściciel odpoczy-
wa, kosiarka iMow kosi. 

Y
O

U
 R

EL
A

X
, i

M
o
w

Nowe kosiarki 
automatyczne iMow 
Szybkie, inteligentne, 
wydajneNowe kosiarki 

automatyczne iMow: 
„i” jak inteligencja
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Planowanie jest 
najważniejsze. 
Także podczas koszenia.

Jak długo kosiarka iMow będzie kosić mój trawnik? czy mój ogród 

w ogóle nadaje się do używania kosiarek iMow? 

Odpowiedzi na takie pytania znajdują się na stronie: 

www.viking-imow-planer.com

Nasze praktyczne narzędzie internetowe umożliwia szybkie i łatwe 

nakreślenie planu ogrodu. Następnie program obliczy, ile mniej więcej 

czasu potrwa koszenie kosiarką iMow. W razie potrzeby Autoryzowany 

Dealer fi rmy VIKING chętnie pomoże w instalacji kosiarki iMow. 

www.viking-imow-planer.com
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automatyczne iMow 
Szybkie, inteligentne, 
wydajne
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YOU TAKE A LOOK,
iMow

Dzięki wyraźnemu wyświetlaczowi 

LcD i intuicyjnemu menu 

programowanie jest bardzo proste. 

urządzeniem można także kierować 

ręcznie – oczywiście tylko wtedy, 

gdy ktoś ma na to ochotę.

1

7

2 3 4

C
E

F
D

A

B

6

 

Dwustronny nóż można z 

łatwością wymienić bez użycia 

narzędzi.

1   Złącze ładowania łączy kosiarkę 

iMow z ładowarką podczas 

poboru energii.

2   Jeśli iMow napotka jakąś 

przeszkodę, czujniki pod ruchomą 

pokrywą rozpoznają, w którą stronę 

urządzenie ma się skierować, 

by najlepiej ją ominąć.

3   Ręczny przycisk sTOP 

zapewnia zwiększone bezpieczeństwo.

4   Wysoka trawa? Niska trawa? 

Praktyczne pokrętło umożliwia łatwą 

15-stopniową regulację wysokości 

koszenia w zakresie od 20 do 60 mm.

5   Koła z bieżnikiem nie tylko cicho 

się poruszają, ale także same się 

oczyszczają.

6   Do przenoszenia kosiarki służy 

wygodny ergonomiczny uchwyt.

7   Panel sterujący z wyraźnym 

wyświetlaczem LcD można zdjąć – 

programowanie bedzie jeszcze 

wygodniejsze!

A Przycisk koszenia

B  Przycisk Powrót

C czujnik deszczu

D 4,2-calowy wyświetlacz 

E  uchwyt sterujący

F  Przycisk OK

5
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Jedno urządzenie,  
wiele zalet.
Oto one.

Dynamiczny plan koszenia
Kosiarka iMow nie tylko sama opracowuje plan koszenia, ale także decyduje  
w ramach określonego czasu – tak zwanego okresu aktywności – czy będzie  
kontynuować przerwane koszenie później. Jeśli więc nagle zacznie padać ulewny 
deszcz, aktywny czujnik opadów kosiarki iMow powoduje, że urządzenie prze-
rywa pracę, aby później ją dokończyć. W razie ciągłych opadów można wyłączyć  
czujnik deszczu lub po prostu pozostawić kosiarkę iMow w ładowarce, aż  
rozpocznie się następny okres aktywności.

Dobre sąsiedztwo
Z posiadania przez Państwo kosiarki iMow ucieszy się także sąsiad: obszar ko-
szenia określa się za pomocą pętli ograniczającej, która wysyła niepowodujący za-
kłóceń sygnał. Oznacza to, że sygnał nie koliduje z innymi sygnałami – na przykład  
z kosiarką automatyczną w sąsiednim ogrodzie. Nikt więc nikomu nie przeszkadza. 
Inteligentne rozwiązanie. A ponieważ urządzenia iMow są ciche, pracują w spoko-
ju i żadnego z sąsiadów nie irytują. 

Zawsze czujna!
Kosiarka iMow jest wyposażona w wiele czujników: gdy tylko ktoś spróbuje ją 
podnieść lub nawet tylko dotknąć – zatrzymuje się. Poza tym kosiarkę iMow 
można zaprogramować tak, że będzie można ją obsługiwać jedynie po podaniu 
osobistego kodu PIN – kradzież staje się wtedy bezcelowa. Nie ma więc żadnych 
powodów do niepokoju!

Inteligentny system ładowania
Kosiarka iMow się spieszy, bo ma jeszcze dużo do skoszenia? Wtedy ładuje się 
jeszcze szybciej. Kosiarka iMow ma dużo czasu na skoszenie trawnika? Wtedy 
ładuje się wolniej (odpowiednio oszczędniej), co zapewnia przedłużenie okresu 
eksploatacji akumulatora. Z korzyścią dla środowiska i dla portfela. 

Noże z dwustronnym ostrzem
Wytrzymały nóż do mulczowania pozostaje ostry przez bardzo długi czas. Przy każ-
dym zatrzymaniu noży automatycznie zmienia się kierunek obrotów, co zapewnia 
równomierne zużycie. A gdy już zajdzie potrzeba wymiany noża, można to zrobić 
bez użycia narzędzi. To bardzo łatwe i proste rozwiązanie. 

Dynamiczna prędkość
Kosiarka iMow automatycznie rozróżnia obszary o różnej gęstości trawy – w przy-
padku długiej i gęstej trawy odpowiednio dopasowuje swoją prędkość. To całkiem 
rozsądne, prawda?
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YOu chOOse,
iMow
Każdy ogród i każdy trawnik jest inny. Niektóre są duże, inne niewiel-
kie. Niektóre wymagają intensywnej pielęgnacji, inne trochę mniej.  
W celu lepszego dopasowania do Państwa potrzeb oferujemy dwa modele  
kosiarek iMow. iMow MI 632 MI 632 P

Optymalna powierzchnia trawnika 
(do ok.)

1 000 m2 2 000 m2

Maksymalna powierzchnia trawnika 
(do ok.)

3 000 m2 4 000 m2

Rodzaj akumulatora Litowo-jonowy Litowo-jonowy

Pojemność akumulatora 130 Wh 194 Wh

Regulacja wysokości koszenia  
(15-stopniowa)

20-60 mm 20-60 mm

Szerokość koszenia 30 cm 30 cm

Średni czas pracy (na jednym ładowaniu) 90 min 150 min

Średni czas ładowania 60 min 60 min

Maksymalne nachylenie terenu 35% 35%

Poziom mocy akustycznej 63 dB[A] 63 dB[A]

Ciężar (wraz z akumulatorem) 12,1 kg 12,4 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 73x54x27 cm 73x54x27 cm

Nr katalog. 6309 200 0000 6309 200 0002

Wyposażenie 
dodatkowe

Opis Nr katalog.

ARB 150 Rolka pętli ograniczającej 150 m 0000 400 8610

AFN 051 Uchwyty montażowe, 50 sztuk 6309 007 1000

AIP 600 Osłona ładowarki iProtect 6909 780 5400

ADV 010 Złączka do drutu, 10 sztuk 6909 007 1090

AKS 010 Wtyk zaciskowy, 10 sztuk 6909 007 1095

ADO 600 Ładowarka 6909 200 0000

Nóż kosiarki 6309 702 0100

W bardzo słonecznych miejscach opcjonalna 

osłona przeciwsłoneczna spełnia praktyczne 

zadanie: chroni kosiarkę iMow przed nagrzaniem 

i przedłuża w ten sposób jej okres użytkowania. 

Wyposażenie dodatkowe: Osłona przeciwsłoneczna iProtect 

Ładowarka

Ładowarka to przystań kosiarki iMow. 

umieszczamy ją zawsze w centralnej  

i zabezpieczonej części ogrodu – aby kosiarka 

iMow mogła w każdej chwili powrócić  

w to miejsce i pobrać energię lub znaleźć 

schronienie w razie złej pogody.

Materiał instalacyjny

Do wyposażenia  
standardowego należą: MI 632 MI 632 P

Pętla ograniczająca (m) 150 300

uchwyty montażowe (szt.) 200 300

Wtyk zaciskowy (szt.) 2 2

Złączka do drutu (szt.) 3 3

cena urządzenia nie zawiera ewentualnych kosztów związanych z instalacją.
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Autoryzowany Dealer 
zainstaluje wszystko  
w oka mgnieniu

Jedynie Autoryzowany Dealer firmy VIKING może zapewnić fachowe doradztwo  

i profesjonalne usługi na poziomie odpowiednim dla Państwa i dla kosiarek 

iMow. Zajmie się fachową instalacją, zatroszczy o przeglądy, wykona naprawy  

i w razie potrzeby wymieni części. Zawsze też znajdzie czas, by porozmawiać  

z Państwem, np. o ogrodzie i trawniku, a nawet o pogodzie albo piłce nożnej,  

jeśli mają Państwo na to ochotę. 

Procedura instalacji
Punkt 1:  Autoryzowany Dealer opracowuje plan koszonej powierzchni zgodnie  

z Państwa instrukcjami. 

Punkt 2: Autoryzowany Dealer układa pętlę ograniczającą.

Punkt 3: Wraz z Autoryzowanym Dealerem programują Państwo plan koszenia. 

Punkt 4: W razie potrzeby Autoryzowany Dealer dokonuje modyfikacji. 

Punkt 5:  Państwo zajmują się swoimi sprawami – a kosiarka iMow sama 
kosi.
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