ROBOTPLÆNEKLIPPERE

TIL DIG DER
FORVENTER MERE

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

PERFEKT TIL DEN MINDRE HAVE
Kan du ikke finde en passende robotklipper til din have? Cramer præsenterer den nyeste robotplæneklipper i vores
moderne robotfamilie, der er designet til en mindre have. Den leveres med en enestående række funktioner. Enkel, let,
støjsvag og nem kontrol over Bluebooth med vores Cramer-app. Du finder et perfekt match til din have.

+	Bluetooth-modul til indstilling og kontrol. Status, indstillinger, programmering, sikkerhed og opdateringer. Takket være
Bluetooth-modulet kan du let styre din Cramer med Cramer-appen
+	Behageligt stille. Takket være de børsteløse motorer og den nyeste batteriteknologi er din Cramer ekstra lydløs med kun
58 dB. Det betyder, at du kan lade den udføre arbejdet dag og nat
+	Skjoldet er hurtigt at tage af så den kan rengøres med en haveslange. Takket være IPX5-certificeret chassis er din
Cramer en af de
 nemmeste robotplæneklippere på markedet at rengøre.
+	Perfektion til den lille have. Med en lille og kompakt størrelse styrer Cramer rundt i din have med fantastisk smidighed.
Takket være dobbelt guidekabel håndterer den også de mest komplekse haver.
Let og kompakt| 2 guidekabler | 30% hældning | Smart-sikkerhed | Børsteløse motorer | Installationsmaterialer medfølger i kassen

RM800
EAN : 6952909065687 | ERP: 2502286

SPECIFIKATIONER
Klippebredde

17 cm

Klippehøjde

2-6 cm

Justering af klippehøjde

Manuelt

Klippetid

55 min

Opladningstid

70 min

Motor

Børsteløs

IP-klassificering

IPX 5

Vægt

7,2 kg

800 m

58 dB

30 %

Områdekapacitet

Lydniveau*

Maks. hældning

2

FJERNBETJENING MED CRAMERS APP
Forbindelsen mellem RM800 og Cramer-appen er
Bluetooth-baseret og tilbyder forskellige funktioner
og fordele, for eksempel:
STATUS OG KONTROL
Få besked om plæneklipperens status, såsom
klipning, opladning og hændelser. Fjernstyr
plæneklipperen, f.eks. pause, parker og
genoptag, hvis du vil bruge plænen til noget
andet.
BLUETOOTH
Du opholder dig tæt nok på plæneklipperen for at
få forbindelse (inden for ca. 15 m).

INDSTLLINGER OG GUIDES
Lær hvordan du konfigurerer indstillinger ved
hjælp af plæneklippers installationsvejledning i
appen.Planlæg hvilke dage og tidspunkter
plæneklipperen skal køre, indstil startpunkterne
som sikrer jævn dækning af haven, juster
sikkerhedsfunktioner og mere.
SERVICE OG HJÆLP
Download af den nyeste software. Så snart vi
frigiver en ny version af plæneklipperens
software med nye og forbedrede funktioner, er
den tilgængelig til download og installation med
Cramer-appen.

Da plæneklipperen er tilsluttet vores
servicecenter, kan vores servicepersonale se alle
detaljer om
plæneklipperen
direkte, hvis du har
brug for fejlfinding
eller hjælp.

ROBOTPLÆNEKLIPPERE
Vil du ikke gå på kompromis med din robotplæneklipper? RM1000, RM1500 og RM2000 t ilbyder meget mere, end du forventer
- på alle niveauer. Glæd dig til en nem installation og pålidelig betjening samt et GSM-fjernbetjeningskontrol med et gratis
5-årigt abonnement. Nem rengøring med haveslangen takket være den integrerede IPX5-beskyttelse. Regn- og frostbeskyttelsen hjælper med at beskytte din græsplæne, og du får ligeledes fritbevægelige dobbeltknive.
En af de bedst udstyrede og støjsvage robotplæneklippere i sin klasse. Hvad venter du på?

+ GSM-mobilkommunikationsmodul for GPS-positionering og app-forbindelse
+	Frost- og regnbeskyttelse
+ Fjernbetjening via app: Beskyttelse mod tyveri, enhedsstatus & brugerdefinerede indstillinger
+ Aftageligt kabinet og nem rengøring med en slange (IPX5 stænkbeskyttelse)
+ Håndterer komplicerede haver ved hjælp af op til to guidekabelr
Kontrolpanel for manuel kontrol | Effektiv og vedligeholdelsesfri takket være børsteløse motorer |
Barberknivskarpe dobbeltknive | Sikkerhed og tyverisikring via smartphone

RM1000

RM1500

RM2000

EAN: 6952909027852 | ERP: 2501586

EAN: 6952909027869 | ERP: 2501686

EAN: 6952909059709 | ERP: 2501886

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

Klippebredde

22 cm

Klippebredde

22 cm

Klippebredde

22 cm

Klippehøjde

2-6 cm

Klippehøjde

2-6 cm

Klippehøjde

2-6 cm

Manuelt

Justering af klippehøjde

Manuelt

Justering af klippehøjde

Manuelt

Klippetid

70 min

Klippetid

70 min

Klippetid

70 min

Opladningstid

140 min

Opladningstid

70 min

Opladningstid

40 min

Motor

Børsteløs

Motor

Børsteløs

Motor

Børsteløs

IP-klassificering

IPX 5

IP-klassificering

IPX 5

IP-klassificering

IPX 5

Vægt

10 kg

Vægt

10 kg

Vægt

Justering af klippehøjde

10 kg

1.000 m

58 dB

35 %

1.500 m

58 dB

35 %

2000 m

58 dB

35 %

Områdekapacitet

Lydniveau*

Maks. hældning

Områdekapacitet

Lydniveau*

Maks. hældning

Områdekapacitet

Lydniveau*

Maks. hældning

2

2

2

* målt

TILBEHØR TIL ROBOTPLÆNEKLIPPERE
HUS TIL ROBOTKLIPPER
EAN: 6952909059129 | ERP: 2909786

Cramers robotplæneklipper er designet til at kunne
fungere i alle vejrforhold. Det praktiske hus giver
plæneklipperen en ekstra beskyttelse og fungerer
som opbevaring til tilbehør.

MUFFESÆT

KANTTRÅD

PLØKKER

KNIVE

EAN: 6952909055527 | ERP: 2908786

EAN: 6952909055534 | ERP: 2908886

EAN: 6952909055541 | ERP: 2908986

EAN: 6952909055510 | ERP: 2908686

Fire guidekabel-stik til tilslutning af kabler
eller samlinger. Tre stik til opladerstation,
beregnet til tilslutning af kabler til ladestation.

100 m kanttråd, der afgrænser dit arbejds
område eller guider plæneklipperen.

100 pløkker til at fastgøre wiren til jorden.

Ni ekstra kniv og tilhørende skruer.

CRAMER ROBOTPLÆNEKLIPPERE

LET AT BETJENE OG KONTROLLERE
VED HJÆLP AF CRAMER-APPEN
Cramers robotplæneklippere kombinerer avanceret teknologi med en ekstrem smart betjening. Disse modeller hører til blandt
de få robotplæneklippere, der har et GSM-modul som standard! Dette giver dig masser af værdifulde funktioner og fordele.
Cramer-appen giver dig eksempelvis nem adgang til alle funktioner fra din smartphone, uanset hvor du befinder dig!

ULTIMATIVE FORDELE
5-års GSM abonnement
Fra statusoplysninger til indstillinger, sporing, tyveri
sikring og opdateringer, Cramer-appen tilbyder det hele.
5 år uden yderligere omkostninger for GSM*! Derefter
kan du forny abonnementet mod et mindre gebyr.

GPS-sporing
Spor øjeblikkeligt din robotplæneklipper.

Tyverisikring
Skulle din robotplæneklipper forlade det f oruddefinerede
græsplæneområde, lyder der en høj alarm, og du får med
det samme en besked på din smartphone.

*Dette inkluderer ikke de omkostninger, som din smartphone-udbyder muligvis opkræver for datatrafik

FULD KONTROL MED CRAMER-APPEN

Fjernbetjening og status

Placering og sikkerhed

Softwareopdatering

Andre Cramer havemaskiner

Redigér klippeadfærden i henhold

Spor din robotplæneklippers

Plæneklippesoftwaren opdateres

Har du andre havemaskiner fra

til dine behov. Send kommandoer

placering på et kort ved hjælp af

automatisk, i takt med at nye

Cramers 40V serie kan du benytte

såsom Pause eller Fortsæt, og få

integreret GPS, og tjek klippe

versioner bliver tilgængelige.

Cramer-appen til at overvåge og

meddelelser om din robotplæne-

historik.

Dette sikrer, at du altid har de

låse dine 40V batterier.

klippers status.

nyeste funktioner.

CRAMER ROBOTPLÆNEKLIPPERE

ATTRAKTIVE FORDELE
TIL DIG OG DIN GRÆSPLÆNE
DE BEDSTE FORDELE:
+	ALT ER INKLUDERET – KLAR TIL BRUG
Når du køber en robotplæneklipper fra Cramer, medfølger der alt, hvad du har brug
for til installationen: Kanttråd, guidekabel, pløkker og ekstra knive. Ekstra dele kan
også tilkøbes alt efter behov.

+	BEHAGELIGT STØJSVAG
Takket være deres børsteløse motorer og batterier med den nyeste teknologi hører
modellerne til blandt de mest støjsvage robotplæneklippere på markedet. S
 tøjniveauet
er kun 58 dB*, så du kan slå dit græs på alle tidspunkter af døgnet, uden at forstyrre
naboerne.

Navigérer let i smalle
passager

Fritbevægelige knive

Regnsensor

Frostsensor

De skarpe dobbeltkniv kan bevæ-

Ved kraftig regn vender robot

Cramers robotplæneklippere hører

Op til to guidekabler (medfølger)

ge sig frit. Dette betyder, at de au-

plæneklipperen automatisk

til blandt de få modeller, der har

sikrer, at robotplæneklipperen

tomatisk trækkes tilbage, når de

tilbage til dens station og

frostsikring. De registrerer auto-

også kan klare komplicerede

rammer forhindringer såsom små

fortsætter kun, når forholdene for-

matisk, om græsset kan k lippes.

haver og p assager ned til 60 cm.

sten eller rødder skjult i græsset.

bedres.

På denne måde undgås der frostskader.

PRODUKT/FUNKTION

RM800

RM1000

RM1500

RM2000

Maksimal arbejdskapacitet

800m²

1.000m²

1.500m²

2.000m²

Anbefalet områdekapacitet

0-700m²

0-700m²

500-1.200m²

1.000-1.700m²

Klippehøjde

2-6 cm

2-6 cm

2-6 cm

2-6 cm

Gennemsnitlig opladningstid

70 min

140 min

70 min

40 min

Gennemsnitlig klippetid

55 min

70 min

70 min

70 min

Målt støjniveau

58 dB

58 dB

58 dB

58 dB

Maks. loop-længde

800 m

800 m

800 m

800 m

Min. passage

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

IP-Klassificering (Plæneklipper)

IPX5

IPX5

IPX5

IPX5

IP-Klassificering (opladerstation)

IPX2

IPX2

IPX2

IPX2

IP-Klassificering (PSU)

IPX67

IPX67

IPX67

IPX67

Maks. hældning med installationen

30 %

35 %

35 %

35 %

Navigation

Tilfældig

Tilfældig

Tilfældig

Tilfældig

GPS-sporing

Nej

Ja

Ja

Ja

Timer-indstilling

Fuldt justerbar

Fuldt justerbar

Fuldt justerbar

Fuldt justerbar

Justerbare startplaceringer

5

5

5

5

Regnsensor

Nej

Ja

Ja

Ja

Frostsensor

Nej

Ja

Ja

Ja

Fjernforbindelsestype

Bluetooth

GSM

GSM

GSM

INKLUDERET TILBEHØR
Kabel medfølger

100 m

100 m

200 m

300 m

Pløkker medfølger

200 styk

200 styk

400 styk

400 styk

Muffer medfølger

3

3

3

4

Reservekniv medfølger

9 styk

9 styk

9 styk

9 styk

Supernem at rengøre

Perfekt balance

Slut med slidspor

Service efter købet

Bare fjern skjoldet, og påbegynd

Et let klippesystem og lette

Nogle robotplæneklippere følger

Din Cramer-forhandler tilbyder

rengøringen af din plæneklipper.

komponenter sikrer en afbalance-

altid den samme rute til oplader-

meget mere end bare rådgivning

Plæneklipperen har IPX5 beskyt-

ret vægtfordeling. Dette gør

stationen. Cramers robotplæne-

og salg, f.eks. ekspertinstallation,

telse, så du kan rengøre den med

plæneklipperen let at t ransportere,

klipper følger kant- og guidekablet

vinteropbevaring, vedligeholdelse

en haveslange.

mens du sparer batteristrøm og

med forskellige afstande for at

og inspektion.

undgår slidspor på græsset.

undgå spor i græsset

FORDELE VED CRAMER ROBOTPLÆNEKLIPPERE

Tima A/S
Ryttermarken 10
3520 Farum, Danmark
Tel.: +45 36342550
salg@tima.dk
www.cramerhave.dk

