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Dutch Quality Brand

Harm

Robotgrasmaaier
Stop Knop

Veiligheids
handgreep

Regen sensor

Bots sensor
Spike wielen

Oplaad punten
Beschermings
vleugels
Max. 1500m2 grasoppervlakte

Maaibreedte 24cm
24cm

24cm maaibreedte zorgt voor
snel en effieciënt maaien

1500m

2

Geschikt voor erg groot maai
oppervlak door zijn sterke accu.
100 Meter meegeleverde kabel

Max. Hellingshoek

300

Kan tot hellingen van
30 graden maaien

Robotmaaier Harm is de meest gebruiksvriendelijke robotmaaier die er is. Even de kabel
rond het veld en zo uit de doos aan het werk. De oppervlakte is met stapjes van 50 in te
stellen tussen de 50 m2 en 1500 m2. Je kunt eenvoudig eenmalig instellen op de grote van
jouw veld. Dit kan tussen 50m2 en 600m2. Harm neemt automatisch de randen mee en gaat
vanzelf om de 48 uur aan het werk, zodat je gazon er altijd perfect uitziet.
Regensensor

Lithium batterij

Dutch Quality Brand

Afdekkap (optioneel)

Automatisch opladen

Programmeerbaar

Noodstop

FUNCTIES:
Programma's
Door het te maaien oppervlakte te kiezen bepaald de maaier zijn maaitijd. De oppervlakte is met stapjes van 50 in
te stellen tussen de 50 m2 en 1500 m2. De maaitijd is afhankelijk van de ingestelde oppervlakte. Bv: 100 m2: 120
minuten inclusief oplaadtijd. De maaier start elke 48 uur. De begintijd bepaalt het moment waarop de maaier begint
met maaien. Daarna kunt u de huidige tijd en de start tijd in stellen. De maaier zal vervolgens om de 48 uur starten
met maaien. De lengte van de maai + oplaadcyclus is afhankelijk van de ingestelde maai oppervlakte.
Beveiliging
De maaier is beveiligd met een Pin-code. De standaard pin-code is 0000.
Wijzig deze naar uw eigen pin-code en de maaier is beveiligd tegen diefstal.
Noodstop
De maaier stopt binnen 0.5 seconden na het activeren van de rode noodstop.
Automatische opladen
De robot grasmaaier zal automatisch naar het oplaad station gaan zodra de accu bijna leeg is of zijn ingestelde tijd erop zit.
Anti bots sensor
Met de anti bots sensor zal de maaier obstakels vermijden tijdens zijn werkzaamheden.
Regen sensor
Als het regent op het moment dat de maaier staat ingesteld om te gaan maaien zal deze niet starten.
Deze zal 48 uur later wederom aan het werk gaan. (Mits het droog is).
Til sensoren
Wanneer de robot wordt opgetild zal de robot stoppen en moet deze handmatig opnieuw gestart worden.
Kantel sensoren
Zodra de kantelhoek groter wordt dan 30 graden zal de motor van de messen onmiddellijk stoppen.

Berta

Robotgrasmaaier
Oplaad punten
Veiligheids
handgreep

Stop Knop
Regen sensor
Bots sensor

Spike wielen

Mulching messen

Max. 600m2 grasoppervlakte

Maaibreedte 18 cm
18cm

18 cm maaibreedte zorgt voor
snel en effieciënt maaien

600m

2

De oplossing voor het maaien van
gazons tot 600 m2, dus ook ideaal
voor stadstuinen.

Max. Hellingshoek

200

Kan tot hellingen van
20 graden maaien

Robotmaaier Berta, maait moeiteloos en geheel automatisch gazons tot 600 m2. Doordat ze
maar weinig geluid maakt (60 dB) merk je nauwelijks dat ze aanwezig is. De grenskabel
bepaald het gebied waar Berta haar werk doet. De maai-hoogte is in te stellen en door het
zwenkwiel is ze zeer wendbaar. Door de mulchfunctie kan het gemaaide gras blijven liggen,
deze natuurlijke meststof zorgt voor een mooi en dicht gazon.
Regensensor

Lithium batterij
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LCD display

Automatisch opladen

Programmeerbaar

Noodstop

FUNCTIES:
Programma's
Door het te maaien oppervlakte te kiezen bepaald de maaier haar maai tijd. Het oppervlakte is met stapjes van 50 in te
stellen tussen de 50 m2 en 600 m2. De maaitijd is afhankelijk van de ingestelde oppervlakte. Bv: 100 m2: 120 minuten
inclusief oplaadtijd. De maaier start elke 48 uur. De begin tijd bepaald het moment waarop de maaier begint met maaien.
Beveiliging
Door middel van een pin-code is de robotmaaier beveiligd.
Noodstop
De maaier stopt binnen 0.5 seconden na het activeren van de rode noodstop.
Automatische opladen
De robot grasmaaier zal automatisch naar het oplaad station gaan zodra de accu bijna leeg is of haar ingestelde tijd erop zit.
Bots sensoren
Met de bots sensoren zal de maaier zodra deze tegen obstakels rijdt, omdraaien en haar weg vervolgen.
Regen sensor
Als het regent op het moment dat de maaier staat ingesteld om te gaan maaien zal deze niet starten.
Deze zal 48 uur later wederom aan het werk gaan. (Mits het droog is).
Til sensoren
Wanneer de robot wordt opgetild zal de robot stoppen en moet deze handmatig opnieuw gestart worden.

Specificatie
Tabel
Beschrijving

Harm

Berta

MR24Z - 2.0

MR18Z

Pincode

Pincode

10 kg kg

9,5 kg

68 x 44 x 28 cm

57 x 38 x 24 cm

+/- 60 min

+/- 60 min

Afhankelijk van oppervlak

Afhankelijk van oppervlak

Max hellingshoek

30 Graden

20 Graden

Instelbare hoogtes

2,5 t/m 6,5 cm

2 t/m 6 cm

62dB

60dB

0,5 m/s

0,5 m/s

Productcode
Instelbare
tijdsprogramma’ s
LCD Display
Intelligent Werkgebiedindeling
Pincode beveiliging / Sleutel
Noodstop
Automatisch Opladen
Intelligente grasdetectie
Anti Bots sensor
Regen Sensor
Kantel/Optil Sensor
Intelligente veiligheidscheck
Netto Gewicht
Afmetingen
Werktijd
Oplaadtijd

Geluid
Snelheid
TUV / RoHS / CE

Accessoires

Grenskabel pennen

Grenskabel

Messen

Installatie

1

2

3

Installatie
oplaadstation

Installeer
kabel

Bepaal
maaihoogte

Plaats het oplaadstation aan
de rand van het grasveld. Zorg
dat deze voor en achter ruimte
heeft en niet te ver van een
stroomaansluiting staat.

Monteer de kabel rond het
grasvelden. Sluit de kabel aan
op het oplaadstation. Meegeleverde kabel voor maximaal 600m2

Monteer de messen en zet voor
de eerste maai beurt de
messen op de hoogste stand.

4

5

6

Opladen

Activeren

Testen

Plaats de maaier in het oplaadstation en laad hem op.

Activeer de maaier door de
aan / uitknop in te schakelen.
Voer de pincode in en toets
Start om de maaier te testen.

Verwijder objecten/speelgoed
van het gras voordat de test
gestart wordt en bekijk tijdens
de test of de kabel overal juist
is aangebracht.
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