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Roboty koszące iMow:
łatwa i przyjemna pielęgnacja trawnika.

Czy można pielęgnować
własny trawnik, jednocześnie
odpoczywając na tarasie?
Nie ma nic prostszego.
Czas to pieniądz. A w szczególności czas, który można poświęcić
na przyjemności lub odpoczynek w pięknym otoczeniu. Ciesz się
tymi chwilami i odpoczywaj. Ktoś inny zadba teraz o Twój trawnik:
to Twój robot koszący STIHL iMow.
Po zaprogramowaniu robot koszący iMow pielęgnuje trawnik
w pełni automatycznie i zgodnie z Twoim życzeniem.
Po zakończeniu pracy lub wyczerpaniu baterii robot samodzielnie
powraca do stacji ładującej. Dzięki temu Twój trawnik będzie
zawsze doskonale wypielęgnowany. Wystarczy parę godzin i już
możesz bez żadnych ograniczeń korzystać ze swojego pięknego
ogrodu.
Jedyne co musisz zrobić, to podjąć decyzję o zakupie robota
koszącego firmy STIHL. Najpierw jednak usiądź wygodnie
i przekonaj się o jego licznych zaletach.

Za wyborem robota koszącego iMow przemawia wiele
argumentów.
Niektóre z nich chcemy Ci teraz
zaprezentować...
Robot koszący iMow nie zajmuje się wyłącznie
koszeniem trawnika. W całkowicie zautomatyzowany
sposób odpowiada również za jego pielęgnację.
Odbywa się to niezwykle szybko i zapewnia doskonały
efekt wizualny. A przy tym robot koszący iMow jest
bardzo łatwy w obsłudze.

Szybkie i wydajne koszenie

Perfekcyjne koszenie

Trawnik jest po to, aby z niego korzystać. Dlatego skonstruowaliśmy
naszego robota koszącego w taki sposób, aby pracował wyjątkowo szybko i wydajnie. To proste, im krótszy czas pracy robota
koszącego iMow, tym szybciej można bez ograniczeń korzystać
z trawnika. Przykład: W optymalnych warunkach pielęgnacja
800 m2 trawnika zajmuje robotowi koszącemu RMI 422 zaledwie
16 godzin w tygodniu. W pozostałym czasie trawnik należy do
Ciebie!

Jedyną rzeczą, którą robot koszący pozostawia przypadkowi,
jest jego trasa koszenia. Jednak nawet tutaj przypadek jest
podporządkowany pewnemu systemowi, dzięki któremu cała
powierzchnia trawnika koszona jest równomiernie. Bez widocznych śladów. Zawsze na taką samą długość. Wysokość cięcia
ustalasz samodzielnie, dzięki układowi centralnej regulacji
wysokości koszenia.

Jednoczesne koszenie i nawożenie trawnika
Mocna strona robota koszącego iMow: nie tylko kosi trawę, ale
jednocześnie ją pielęgnuje. Podczas koszenia robot rozdrabnia
ściętą trawę na cząstki, które pozostawia na trawniku jako cenny
nawóz. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na utylizację ściętej trawy
oraz jej nawożenie, a mimo to trawnik pozostanie niesamowicie
gęsty i piękny. A wszystko to za sprawą naturalnej pielęgnacji.

Wyjątkowo łatwa obsługa
Robot koszący iMow to urządzenie zaawansowane technologicznie.
Do jego obsługi nie trzeba być jednak ekspertem: intuicyjny interfejs
użytkownika ułatwia programowanie – jasny wyświetlacz LED
sprawdza się doskonale zarówno w ciemności, jak i jaskrawym
świetle słonecznego dnia. Modyfikacja programu jest również
niezwykle prosta.

Inteligentna praca:
robot koszący iMow oferuje więcej niż się spodziewasz.
Co sprawia, że robot koszący iMow jest tak wyjątkowy? Więcej niż mogłoby się wydawać.
Przekonaj się o tym w praktyce!
Większa inteligencja – robot myśli razem z Tobą
Robot koszący iMow samodzielnie realizuje zaprogramowany plan
koszenia. W ustalonym oknie czasowym, tzw. czasie aktywności,
robot sam decyduje, kiedy dokończyć przerwane koszenie. Przykład:
Jeżeli po upalnym dniu nagle zaczyna padać deszcz, to po włączeniu czujnika deszczu urządzenie przerywa pracę, aby dokończyć
ją później, gdy deszcz przestanie padać. Twój robot koszący iMow
może jednak pracować nawet w deszczu, wystarczy zmienić próg
reakcji czujnika albo całkowicie go wyłączyć. Dzięki komunikacji z
aplikacją wszystkie modele iMow C sprawdzają aktualne prognozy
pogody online i dynamicznie uwzględniają dane meteorologiczne
w swoim planie pracy.

Niezwykła elastyczność w ładowaniu i koszeniu
Czy Twoja kosiarka się spieszy, bo ma przed sobą jeszcze dużo
pracy? W takiej sytuacji ładowanie również odbywa się szybciej.
Czy robot nie będzie pracował w nocy? Jeżeli tak, to ładuje się
wolniej i odpowiednio bardziej ekonomicznie, co z kolei wydłuża
żywotność baterii. W ten sposób urządzenie oszczędza nie tylko
zasoby naturalne, ale również Twój portfel. Nawet podczas pracy
robot koszący płynnie dostosowuje prędkość jazdy do warunków
pracy. Dzieje się tak na przykład po natrafieniu na wysoką i gęstą
trawę. Podobnie wygląda sytuacja na terenie pagórkowatym,
gdzie nieocenioną pomocą jest czujnik nachylenia.

Równomierna pielęgnacja wszystkich zakątków
trawnika

Większe bezpieczeństwo – złodziej jest bez
szans

W przypadku trawników o bardzo nieregularnych kształtach
może się zdarzyć, że niektóre strefy trawnika będą koszone
rzadziej niż inne. System zarządzania strefami koszenia rozwiązuje
ten problem: wystarczy wskazać robotowi różne strefy koszenia,
na które ma zwracać większą uwagę. Dzięki modelom C, które
są wyposażone w czujniki GPS, strefy można nie tylko definiować,
ale również zaprogramować system tak, aby ich preferowana
pielęgnacja odbywała się w określonych godzinach.

Robot koszący iMow został wyposażony w liczne czujniki:
zatrzymuje się, gdy tylko ktoś spróbuje go podnieść. Dodatkowo
można go ustawić w taki sposób, że obsługa będzie możliwa
wyłącznie po wprowadzeniu kodu PIN. W modelach C system
poinformuje Cię o próbie kradzieży wysyłając maila lub SMS,
z kolei bezpłatna aplikacja iMow pozwoli Ci łatwo zlokalizować
urządzenie za pomocą smartfona lub tabletu.

Piękny trawnik – ze wszystkimi alejkami
Różne modele koszenia krawędzi trawnika pozwalają uzyskać
optymalne efekty koszenia. Wszystko możesz zaplanować, nawet
drogę powrotną: czy robot koszący iMow ma po skończonej pracy
wracać wzdłuż pętli ograniczającej do stacji ładującej, czy zmierzać do niej innymi ścieżkami, zależy wyłącznie od Twojej decyzji.

Seria RMI 4: zwinne i zwrotne
na niewielkich trawnikach.
Mniejsze i średnie ogrody znajdują się nierzadko na zboczach
pagórków, a trawniki mają często bardzo nieregularne kształty:
w takich miejscach roboty koszące iMow RMI Serii 4 są naprawdę
niezastąpione. W zależności od modelu skoszą trawnik o powierzchni do 800, 1500 lub 1700 m². Kompaktowe wymiary
i szerokość koszenia 20 cm sprawiają, że modele Serii 4 są niezwykle zwrotne i niezawodnie pielęgnują nawet najdalsze zakątki
ogrodu.

RMI 422 P oraz RMI 422 PC z łatwością
pokonają wzniesienia
Dzięki czujnikom nachylenia roboty koszące dynamicznie
dostosowują prędkość jazdy do wzniesienia lub spadku zbocza.
Modele RMI 422 P oraz RMI 422 PC bez problemu radzą sobie
na wzniesieniach, których nachylenie dochodzi nawet do 40%.

Seria RMI 6:
mocne roboty koszące do dużych
powierzchni.

Wyjmowany panel sterujący
Wyjmowany panel sterujący znacznie zwiększa komfort pracy
urządzeniami Serii RMI 6: panel pozwala na łatwe zaprogramowanie
czasu koszenia, nie nadwyrężając przy tym kręgosłupa.

Roboty koszące iMow Serii RMI 6 doskonale radzą sobie z koszeniem dużych trawników o powierzchni nawet do 5000 m2.
Niezwykle mocne akumulatory i szerokość koszenia 28 cm
zapewniają idealny wygląd trawnika w ciągu zaledwie kilku godzin.

C jak Communication –
sprytne powiązanie
Modele iMow C Serii RMI 4 i RMI 6 pozwalają na wprowadzanie
wielu ustawień nie tylko bezpośrednio na urządzeniu, ale również
z poziomu aplikacji1 zainstalowanej na smartfonie lub tablecie:
można tu na przykład ustawić plan koszenia, sprawdzić komunikaty o stanie urządzenia, przerwać lub rozpocząć koszenie.
Dodatkowo w menu „Rozrywka” znajdziesz kilka niespodzianek,
które dla Ciebie przygotowaliśmy. Obsługa aplikacji jest intuicyjna
i wyjątkowo prosta.

Aplikację dla robotów koszących iMow
można pobrać w tym miejscu:

1

Warunki techniczne patrz kolejne strony „Praktyczne akcesoria”

Praktyczne akcesoria
Numer
katalogowy

Nazwa

Kit S

6909 007 1053

Zestaw instalacyjny: pętla ograniczająca 150 m (rolka),
ø 2,3 mm, 150 kołków mocujących, 3 złączki do drutu

Kit L

6909 007 1054

Zestaw instalacyjny: pętla ograniczająca 400 m (2x rolka 200 m),
ø 2,3 mm, 375 kołków mocujących, 7 złączek do drutu

ARB 151

0000 400 8631

Pętla ograniczająca 150 m, ø 2,3 mm (rolka)

ARB 501

0000 400 8626

Pętla ograniczająca 500 m, ø 3,4 mm (rolka)

AFN 075

6301 007 1011

Uchwyty montażowe 75 szt. w opakowaniu

ADV 010

6909 007 1091

Złączki do przewodu 10 szt. w opakowaniu

AIP 600

6909 780 5401

Osłona przeciwsłoneczna Protect do stacji ładującej

Akcesoria

Każdy model ma swoje mocne strony.
Wybierz odpowiedni model dla siebie.

ADO 401

6909 430 9620

Stacja ładująca do urządzeń Serii RMI 4

RMI 422

RMI 422 P

RMI 422 PC 1

RMI 632

RMI 632 C 1

RMI 632 P

RMI 632 PC 1

ADO 601

6909 430 9625

Stacja ładująca do urządzeń Serii RMI 6

800 m2

1.500 m2

1.700 m2

3.000 m2

3.200 m2

4.000 m2

5.000 m2

ALM 030

6909 007 1022

Nóż tnący (30 cm) do urządzeń Serii RMI 6

16 h

25 h

28 h

35 h

38 h

40 h

50 h

ART 220

6909 700 0425

Kółka trakcyjne do urządzeń Serii RMI 4

Li-Ionen 18,5 V

Li-Ionen 18,5 V

Li-Ionen 18,5 V

Li-Ionen 29 V

Li-Ionen 29 V

Li-Ionen 29 V

Li-Ionen 29 V

ART 240

6909 700 0412

Kółka trakcyjne do urządzeń Serii RMI 6

Energia akumulatora

40 Wh

80 Wh

80 Wh

130 Wh

130 Wh

194 Wh

194 Wh

AVS 100

6909 007 1052

Ciężkie koła przednie do terenu mocno pagórkowatego

Pojemność akumulatora

2,25 Ah

4,5 Ah

4,5 Ah

4,5 Ah

4,5 Ah

6,8 Ah

6,8 Ah

6909 900 3901

60 W

60 W

60 W

120 W

120 W

185 W

185 W

Skrzynka do przechowywania iMow,
możliwość ustawienia 5 skrzynek jedna na drugiej

Wysokość koszenia

20–60 mm

20–60 mm

20–60 mm

20–60 mm

20–60 mm

20–60 mm

20–60 mm

Szerokość koszenia

20 cm

20 cm

20 cm

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

ø Średni czas koszenia
(na jednym naładowaniu
akumulatora)

30 Min.

60 Min.

60 Min.

90 Min.

90 Min.

130 Min.

150 Min.

ø Średni czas ładowania

90 Min.

90 Min.

90 Min.

60 Min.

60 Min.

60 Min.

60 Min.

35 %

40 %

40 %

45 %

45 %

45 %

45 %

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

9 kg

9 kg

10 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

60 x 43 x 27 cm

60 x 43 x 27 cm

60 x 43 x 27 cm

73 x 54 x 27 cm

73 x 54 x 27 cm

73 x 54 x 27 cm

73 x 54 x 27 cm

Numer katalogowy

6301 011 1425 6301 011 1435 6301 011 1445 6309 011 1455 6309 011 1465 6309 011 1475 6309 011 1485

Model
Maksymalna powierzchnia
trawnika (do ok.)
ø Czas koszenia (na tydzień)2
Typ akumulatora

Moc

Maksymalny kąt nachylenia
Poziom mocy akustycznej
Ciężar (wraz z akumulatorem)

ABO 600

Stacja ładująca jest elementem zestawu.
Koszty instalacji (pętle ograniczające, układanie kabli itp.) nie są wliczone w cenę zakupu robota koszącego iMow.
Roboty koszące STIHL iMow spełniają wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa. Mimo to trzeba zawsze pamiętać:
robot koszący iMow nie jest zabawką. Podczas aktywności robota koszącego iMow dzieci, obserwatorzy i zwierzęta muszą
przebywać w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego iMow.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Stacja ładująca
To jest przystań Twojego robota koszącego.
Stację ładującą można umieścić na trawniku
lub poza nim.

Osłona przeciwsłoneczna
Protect
W miejscach bardzo mocno nasłonecznionych opcjonalna ochrona przeciwsłoneczna
zapewnia bardzo praktyczne korzyści: chroni
kosiarkę przed gorącem i zabrudzeniami.

Solidny nóż tnący

1
2

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z aplikacji iMow można znaleźć na stronie: https://web.imow.stihl.com/systems/
W warunkach optymalnych (brak przeszkód, skomplikowanych kształtów i nachyleń w ogrodzie), w odniesieniu do podanej
powierzchni maksymalnej

Nóż mulczujący z dwustronnie szlifowanym
ostrzem zmienia kierunek obrotów po
każdym zatrzymaniu – nóż zużywa się
równomiernie i pozostaje ostry przez długi
czas.

W razie potrzeby instalacją
robota koszącego iMow zajmie
się Autoryzowany Dealer STIHL.
Usiądź wygodnie i zrelaksuj się.
Nikt nie zna robota koszącego iMow lepiej niż Autoryzowany
Dealer STIHL. Tylko on może Ci zaoferować indywidualne
doradztwo i profesjonalny serwis. Po dokonaniu profesjonalnej

instalacji 1 zajmie się konserwacją, naprawami i w razie potrzeby
wymianą części zamiennych.

Krok 1:

Krok 3:

Krok 4:

... i zainstaluje stację ładującą.

Autoryzowany Dealer STIHL
zaprogramuje wspólnie z Tobą
plan koszenia i wprowadzi
wszelkie niezbędne zmiany.

Krok 2:

Autoryzowany Dealer STIHL spo- Autoryzowany Dealer STIHL
rządzi plan koszonej powierzchni ułoży pętlę ograniczającą ...
zgodny z Twoimi wskazówkami.

1

Koszty instalacji (pętla ograniczająca, układanie kabli itp.) nie są wliczone w cenę zakupu robota koszącego iMow.

