ƒ

WIĘCEJ INFORMACJI I PORAD
ZNAJDZIESZ NA STRONIE:
WWW.iMOW.PL

Autoryzowany Dealer STIHL dokładnie
wie, do jakich zastosowań najlepiej nadają
się produkty STIHL i z przyjemnością
udzieli cennych wskazówek na temat
użytkowania i konserwacji Twoich
urządzeń. Autoryzowani Dealerzy STIHL
posiadają odpowiednie kwalifikacje
i oferują kompleksowy serwis Twoich
produktów.
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CHĘTNIE UDZIELIMY FACHOWEJ
PORADY

ROBOT
KOSZĄCY
iMOW®
ƒ

TRAWNIK JAK MARZENIE
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ZRÓB COŚ
DOBREGO
DLA SWOJEGO
OGRODU
ƒ
ROBOT KOSZĄCY STIHL
¡MOW® RMI 422/632

Zadbaj o projekty ogrodowe, które są naprawdę
bliskie Twojemu sercu i z czystym sumieniem
powierz pielęgnację trawnika robotowi koszącemu
iMOW®. Kosi on trawnik w pełni autonomicznie
i zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Podczas
koszenia ścięta trawa jest rozdrabniana za
pomocą noża m
 ulczującego, a następnie wnika
w darń, dzięki czemu automatycznie służy jako
naturalny nawóz. Robot koszący iMOW® stosuje
indywidualny plan koszenia i dokładnie wie,
kiedy należy wykonać następny etap koszenia.
Ponadto jego inteligentny system zarządzania
ładowaniem decyduje, czy konieczne jest s zybkie
ładowanie ze względu na trwający proces
koszenia, czy też akumulator może być ładowany
powoli po wykonaniu pracy.
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Robot koszący
iMOW® RMI 422 / 632
ƒ
WYDAJNY I KOMFORTOWY

20 – 60 mm
WYSOKOŚĆ KOSZENIA

KOSZENIE DO

5000 m
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CENTRALNA REGULACJA
WYSOKOŚCI KOSZENIA
Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia szybkie ustawienie robota koszącego
iMOW® do żądanej długości trawy. Ustawienie
jest niezwykle precyzyjne, ponieważ bezstopniowa regulacja listwy tnącej pozwala
w dowolnym momencie na jego odczytanie na
specjalnej skali.
PRACA NA POCHYŁYM TERENIE
Robot koszący iMOW® jest wyjątkowo
niezawodnym urządzeniem, które umożliwia
koszenie nawet najbardziej wymagających
trawników. Roboty koszące bez problemu
radzą sobie nawet z nachyleniem terenu
o wartości do 45%.

SZYBKI I INTELIGENTNY
Robot koszący iMOW® jest wyjątkowo
szybki, dlatego Ty masz więcej czasu, aby
cieszyć się swoim pięknym trawnikiem.
Aby zapewnić spełnienie najwyższych
standardów jakościowych, robot koszący
iMOW® d
 ostosowuje swoją prędkość pracy
do nachylenia podłoża i długości trawy.
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ROBOT KOSZĄCY iMOW® RMI 422
W SZCZEGÓŁACH

Mo
c

Dlatego

właśnie
STIHL
ŁA

TW

A O B S ŁU

G

A

WYSOKA JAKOŚĆ TRAWNIKA
Nóż mulczujący rozdrabnia ściętą
trawę i zostawia ją, co stanowi nawóz
biologiczny dla trawnika.

Bezpieczeństwo na
pierwszym miejscu
W przypadku podniesienia
nóż automatycznie się zatrzymuje.

Typ akumulatora
Efektywny akumulator litowo-jonowy
z inteligentnym systemem ładowania.

INTELIGENTNY PLAN
KOSZENIA
Idealnie skoszony trawnik dzięki
optymalizacji czasu pracy robota.

ZINTEGROWANE CZUJNIKI
Zmiana kierunku koszenia
w momencie napotkania na jakiś
obiekt.

Szerokość koszenia
20 cm

Alarm i zabezpieczenie
kodem PIN

Duże trawniki
Do 800 m2

INTELIGENTNY SYSTEM
ŁADOWANIA
Dłuższa żywotność akumulatora.

Maksymalny kąt
nachylenia terenu
35 %

Regulacja wysokości
koszenia
20 – 60 mm

Bezpie
cz

o
stw
eń

Doskonałe EFEKTY
koszenia
ƒ

CZUJNIK DESZCZU
Umożliwia on pracę we wszystkich
warunkach pogodowych.

NISKI POZIOM HAŁASU
podczas pracy
62 dB (A)

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW.iMOW.PL LUB U NAJBLIŻSZEGO
AUTORYZOWANEGO DEALERA STIHL

INTELIGENTNA PIELĘGNACJA TRAWNIKA

ƒ
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA NOŻY

ZAWSZE I WSZĘDZIE POŁĄCZONY

Podwójnie szlifowany nóż mulczujący zastosowany w robocie koszącym iMOW® stanowi
gwarancję precyzyjnego cięcia. Jego kierunek
obrotów zmienia się automatycznie po każdym
zatrzymaniu noża, dzięki czemu ostrza zużywają
się równomiernie, a żywotność całego
noża znacznie się wydłuża. Za bezpieczeństwo
robota koszącego iMOW® odpowiada wiele
funkcji dodatkowych. W przypadku uniesienia
lub dotknięcia robota koszącego iMOW® nóż
zatrzymuje się automatycznie. Dodatkowe
zabezpieczenie oferuje obsługiwany ręcznie
przycisk stop. Podczas koszenia nóż m
 ulczujący
rozdrabnia trawę i pozostawia jej cząstki na
trawniku. To bardzo skuteczna i naturalna
metoda nawożenia, dzięki której trawnik
zagęszcza się i nabiera soczyście zielonej barwy.

Robota koszącego iMOW® możesz kontrolować
z dowolnego miejsca dzięki intuicyjnej aplikacji
iMOW®. Dzięki niej możesz łatwo ustawiać
harmonogram koszenia, odbierać komunikaty
o aktualnym stanie pracy oraz rozpoczynać lub
przerywać koszenie z domu lub będąc w podroży.
Takie rozwiązanie umożliwia Ci otrzymywanie
w czasie r zeczywistym informacji serwisowych
oraz dotyczących wydajności koszenia i
związanych z innymi ważnymi funkcjami robota
koszącego. Aplikację iMOW® można pobrać z
App Store lub za pośrednictwem sklepu Google
Play.
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ROBOT KOSZĄCY iMOW® RMI 632
W SZCZEGÓŁACH

Mo
c

o
stw
eń

Doskonałe EFEKTY
koszenia
ƒ

Bezpie
cz

Dlatego

właśnie
STIHL
ŁA

TW

A O B S ŁU

G

A

Bezpieczeństwo na
pierwszym miejscu
W przypadku podniesienia
nóż automatycznie się zatrzymuje.

Obsługa z poziomu
aplikacji
(RMI 632 C / 632 PC)

INTELIGENTNY PLAN
KOSZENIA
Idealnie skoszony trawnik dzięki
optymalizacji czasu pracy robota.

PERFEKCYJNA JAKOŚĆ
TRAWNIKA
Rozdrobniona ścięta trawa stanowi
naturalny nawóz dla trawnika.

Szerokość koszenia
28 cm

ZINTEGROWANE CZUJNIKI
Zmiana kierunku koszenia
w momencie napotkania na jakiś
obiekt.

DUŻE TRAWNIKI
Do 5.000 m2
Alarm i zabezpieczenie
kodem PIN
INTELIGENTNY
SYSTEM ŁADOWANIA
Długa żywotność akumulatora.
Typ akumulatora
Li-Ion
Maksymalny kąt
nachylenia terenu
45 %
Regulacja wysokości
koszenia
20 – 60 mm

CZUJNIK DESZCZU
Umożliwia on pracę we wszystkich
warunkach pogodowych.

NISKI POZIOM HAŁASU
podczas pracy
62 dB (A)

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW.iMOW.PL LUB U NAJBLIŻSZEGO
AUTORYZOWANEGO DEALERA STIHL

ZAWSZE
DO TWOJEJ
DYSPOZYCJI
ƒ
Więcej informacji znajdziesz u swojego
Autoryzowanego Dealera STIHL.
ZNAJDŹ AUTORYZOWANEGO DEALERA
STIHL W SWOJEJ OKOLICY
WWW.STIHL.PL

POWIERZ INSTALACJĘ AUTORYZOWANEMU DEALEROWI STIHL
Nikt nie zna robotów koszących iMOW®
lepiej niż Autoryzowany Dealer STIHL. Na
życzenie klienta Dealer zamontuje przewód
ograniczający, zainstaluje stację ładującą,
przygotuje plan koszenia, a na koniec
zaprogramuje Twojego robota koszącego
iMOW® ①. Autoryzowany Dealer STIHL
oferuje indywidualne doradztwo, którego
oczekujesz i zapewnia profesjonalny serwis
od pierwszego dnia pracy.

①K
 oszty instalacji nie są wliczone w cenę zakupu robota
koszącego iMOW®
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PYTANIA I ODPOWIEDZI
ƒ
CZY ROBOT KOSZĄCY iMOW® NADAJE SIĘ DO KAŻDEGO OGRODU?
Robot koszący iMOW® jest rzetelnym pomocnikiem, który zależnie od modelu i ukształtowania trawnika zadba
o pielęgnację obszaru o powierzchni nawet do ok. 5000 m². Jeżeli Twój trawnik ma nierówne kształty, Autoryzowany Dealer STIHL z przyjemnością go obejrzy i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.
CO SIĘ DZIEJE Z POKOSEM?
Robot koszący iMOW® jest urządzeniem mulczującym, dlatego nie wymaga montażu kosza na trawę. Podczas
koszenia nóż mulczujący rozdrabniania ściętą trawę na małe kawałki. Następnie robot pozostawia je na podłożu
jako biologiczny nawóz.
JAK DZIAŁA ROBOT KOSZĄCY iMOW® PRZY KRAWĘDZIACH TRAWNIKA?
Miękkie, niskie krawędzie (np. krawędzie płaskich tarasów lub ścieżek) oznacza się przewodem ograniczającym
w taki sposób, że iMOW® wykasza je czysto i precyzyjnie. W przypadku twardych krawędzi (np. krawędzi ścian
lub wysokich tarasów) iMOW® instaluje się w taki sposób, aby robot poruszał się możliwie najbliżej krawędzi.
CZY ROBOT KOSZĄCY iMOW® MOŻE KOSIĆ DWA RÓŻNE TRAWNIKI?
Oczywiście, pod warunkiem, że są one ze sobą połączone przewodem ograniczającym. Lub jeśli posiadasz
drugą stację ładującą. W takiej sytuacji wystarczy przenieść robota z jednego trawnika na drugi.
JAK WYGLĄDAJĄ PIERWSZE KROKI Z ROBOTEM KOSZĄCYM iMOW®?
Indywidualne doradztwo uzyskasz podczas kontaktu z najbliższym Autoryzowanym Dealerem STIHL. Po 
podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego modelu robota koszącego iMOW® Autoryzowany Dealer
STIHL pomoże sporządzić plan powierzchni przeznaczonej do koszenia. Chętnie pomoże również w montażu 
przewodu ograniczającego i optymalnym umiejscowieniu stacji ładującej①. Dealer może również razem
z Tobą zaprogramować i przygotować robota koszącego iMOW® do pracy.

① Koszty instalacji nie są wliczone w cenę zakupu robota koszącego iMOW®

JAK CZĘSTO ROBOT KOSZĄCY iMOW® KOSI TRAWNIK?
Robot koszący iMOW® automatycznie ustala plan koszenia, który według uznania możesz modyfikować.
Możesz wybrać, czy robot koszący iMOW® ma kosić np. tylko wtedy, kiedy jesteś w domu albo tylko w
nocy. Po wprowadzeniu ustawień robot koszący iMOW® kosi w pełni autonomicznie i zgodnie z ustalonym
harmonogramem koszenia.
W JAKI SPOSÓB ROBOT KOSZĄCY iMOW® RADZI SOBIE Z PRZESZKODAMI?
Krzewy, grządki, drzewa lub inne stałe elementy ogrodu można od początku wykluczyć odpowiednio
instalując przewód ograniczający. Jeżeli robot koszący iMOW® wykryje inną nieplanowaną przeszkodę,
np. krzesła ogrodowe, za pomocą czujników ustala, w którym kierunku najlepiej może przejechać obok
przeszkody.
JAKIE SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE POSIADA ROBOT KOSZĄCY iMOW®?
Robot koszący iMOW® został wyposażony w liczne czujniki: gdy tylko ktoś próbuje podnieść lub dotknąć
urządzenie, robot koszący iMOW® natychmiast się zatrzymuje. Dodatkowe zabezpieczenie oferuje
obsługiwany ręcznie przycisk stop. Możesz również ustawić swojego robota koszącego iMOW® w taki
sposób, aby jego obsługa była możliwa wyłącznie po wprowadzeniu odpowiedniego kodu PIN.
CZY MOGĘ RĘCZNIE STEROWAĆ PRACĄ ROBOTA KOSZĄCEGO IMOW®?
Tak, dzięki wyświetlaczowi przy robocie koszącym RMI 422, a w przypadku RMI 632 używając do tego celu
wyjmowanej konsoli sterującej. Specjalny wyświetlacz LCD jest łatwy do odczytania w każdych warunkach
pogodowych.
W JAKI SPOSÓB ROBOT KOSZĄCY iMOW® JEST CHRONIONY PRZED KRADZIEŻĄ?
Wszystkie modele iMOW® są wyposażone w system alarmowy, który aktywuje się w momencie podniesienia
urządzenia. Robota koszącego iMOW® można ustawić w taki sposób, aby działał wyłącznie po wprowadzeniu
odpowiedniego kodu PIN. Model C ma również możliwość wysyłania wiadomości e-mail lub SMSa
informującego o rzeczywistej kradzieży robot koszący iMOW®. Dodatkowo możesz również użyć aplikacji
iMOW®, aby zobaczyć, gdzie aktualnie znajduje się Twój robot koszący.
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Robot koszący iMOW®
ƒ
ROBOT KOSZĄCY

SERIA
RMI 422

SERIA
RMI 632

RMI 422 ②

RMI 422 P ②

RMI 422 PC ②

Powierzchnia trawnika

do 800 m²

do 1.500 m²

do 1.700 m²

Szerokość koszenia

20 cm

20 cm

20 cm

Wysokość koszenia

20 — 60 mm

20 — 60 mm

20 — 60 mm

Maksymalny kąt nachylenia terenu
Tygodniowy czas koszenia ①

35 %

40 %

40 %

16 godzin

25 godzin

28 godzin

Typ akumulatora

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Obsługa z poziomu aplikacji

Nie

Nie

Tak

Poziom mocy akustycznej LwA

60 (dB (A))

60 (dB (A))

60 (dB (A))

Ciężar ③

9 kg

9 kg

10 kg

Nr katalogowy

6301 011 1425

6301 011 1435

6301 011 1445

RMI 632 ④

RMI 632 C ④

RMI 632 P ④

RMI 632 PC ④

Powierzchnia trawnika

do 3.000 m²

do 3.200 m²

do 4.000 m²

do 5.000 m²

Szerokość koszenia

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

Wysokość koszenia

20 — 60 mm

20 — 60 mm

20 — 60 mm

20 — 60 mm

Maksymalny kąt nachylenia terenu

45 %

45 %

45 %

45 %

Tygodniowy czas koszenia ①

35 godzin

38 godzin

40 godzin

50 godzin

Typ akumulatora

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Obsługa z poziomu aplikacji

Nie

Tak

Nie

Tak

Poziom mocy akustycznej LwA

59 (dB (A))

59 (dB (A))

59 (dB (A))

59 (dB (A))

Ciężar  ③

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

Nr katalogowy

6309 011 1455

6309 011 1465

6309 011 1475

6309 011 1485

① W IDEALNYCH WARUNKACH (BRAK PRZESZKÓD, GEOMETRII I NACHYLEŃ POWIERZCHNI W OGRODZIE)
② Nie podlega dyrektywie dotyczącej emisji hałasu 2000/14/EC,
niepewność pomiarowa KwA 2 dB[A] według dyrektywy 2006/42/ECRS

③ Ciężar z akumulatorem
④ Nie podlega dyrektywie dotyczącej emisji hałasu 2000/14/EC,
niepewność pomiarowa KwA 3 dB[A] według dyrektywy 2006/42/ECRS

