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Robotická sekačka iMow:
Údržba trávníku, při které si odpočinete.

VIKING – společnost skupiny STIHL.

Chcete se starat o trávník, ale
současně relaxovat na terase?
Není nic jednoduššího.
Čas je cenný. Zvlášť ten čas, který trávíte příjemnými záležitostmi
nebo, ten kdy odpočíváte. Vychutnávejte si tyto chvíle
v naprostém klidu. O váš trávník se mezitím postará někdo jiný.
Vaše robotická sekačka iMow od společnosti VIKING.
Stačí ji jednou naprogramovat, a pak se již robotická sekačka
iMow stará o váš trávník plně automaticky a přesně podle
vašeho přání. Jakmile dokončí svou práci nebo jakmile je vybitý
akumulátor, sama se vrátí do dobíjecí stanice. A tak budete mít
vždy dokonale posekaný trávník. Během pár hodin se dokáže
postarat o to, abyste mohli svou zahradu využívat co nejdříve bez
omezení.
Co pro to musíte udělat vy? Stačí si vybrat robotickou sekačku
společnosti VIKING. Ale zatím se pohodlně usaďte a přesvědčte
se o mnoha výhodách této sekačky.

Existuje mnoho důvodů,
proč si vybrat robotickou
sekačku iMow. Zde je přehled
jen některých z nich.
Robotická sekačka iMow o trávník plně automaticky
pečuje. Velmi rychle a s perfektními výsledky sečení.
A navíc má velmi jednoduché ovládání.

Efektivní sečení za krátkou dobu
Trávník je tu od toho, abyste ho používali. Proto jsme naše
sekačky vyrobili tak, aby sekly zvlášť rychle a efektivně. Neboť čím
kratší dobu je vaše sekačka iMow v provozu, tím rychleji si zase
můžete užívat svůj trávník. Příklad: 500 m2 travnaté plochy zvládne
model MI 422 v ideálních podmínkách posekat za pouhých 10
hodin za týden. Zbývající čas patří trávník jen a jen vám!

Sečení a hnojení v jednom
Krása robotické sekačky iMow spočívá v tom, že trávník nejen
seká, ale současně se o něj také stará. Během sečení rozmělňuje
posečenou trávu na miniaturní části, které slouží trávníku jako
hodnotné hnojivo. Tak odpadají nejen starosti s odstraňováním
posečené trávy, ale také s hnojením a budete tak mít krásně
hustý a zdravý trávník. Péče ekologickým způsobem.

Sečení dotažené k dokonalosti
To jediné, co robotická sekačka nechává náhodě, je její trasa
sečení. Ale i zde má náhodná trasa svůj systém, neboť tráva je
zkracována rovnoměrně na všech místech. Trávník je posečený
beze stop a vždy na stejnou délku. Výšku sečení si určíte sami
pomocí jednoduchého centrálního nastavení výšky sečení.

Velmi jednoduché ovládání
Robotická sekačka iMow má špičkovou technologii, ale její
ovládání není žádná věda. Díky intuitivnímu uživatelskému
rozhraní je naprogramování sekačky velmi jednoduché a kvalitně
osvětlený displej podsvícený LED usnadňuje ovládání ve tmě i za
intenzivního slunečního svitu. Chcete-li změnit naprogramování
sekačky, je to také velmi snadné.

V robotické sekačce iMow se
ukrývá více, než tušíte.
Proč je robotická sekačka iMow tak výjimečná?
Umí toho více, než si možná myslíte.
Přesvědčte se sami!
Skutečná inteligence – sekačka myslí za vás
Robotická sekačka iMow si zpracovává naprogramovaný vyžínací
plán samostatně. Současně se ale v rámci pevně stanoveného
časového úseku (tzv. aktivní době) rozhoduje, kdy bude moci
v přerušeném sečení pokračovat. Příklad: Pokud v letním dni
začne liják a sekačka má zapnuté dešťové čidlo, přeruší práci
a ztracený čas dožene později.

Maximální flexibilita při nabíjení i sečení
Spěchá vaše sekačka, protože má před sebou ještě sečení
velké plochy? O to rychleji proběhne dobíjení akumulátoru.
Má sekačka volno přes noc? Pak se bude znovu dobíjet pomaleji
a šetrněji, čímž se prodlužuje životnost akumulátoru. Šetří tak
nejen životní prostředí, ale i vaši peněženku. Robotická sekačka
také přizpůsobuje svou rychlost sečení podle konkrétních situací.
Například přizpůsobí svou rychlost u dlouhého a hustého travního
porostu nebo sklonu terénu díky zabudovanému čidlu (Adaptive
Slope Speed).

Rovnoměrná péče ve všech oblastech

Důraz na bezpečnost – zloději nemají šanci

Pokud máte zvláštní tvar zahrady, některé zóny sečení
může obhospodařovat sekačka méně častěji než ostatní.
S managementem zón nemá sekačka žádný problém. Jednoduše
sekačce přiřadíte různé hlavní zóny, kterým by měla věnovat více
pozornosti.

Robotická sekačka iMow je vybavena několika čidly. Jakmile se ji
někdo pokusí zvednout, zastaví se. Navíc lze sekačku nastavit tak,
aby ji bylo možné ovládat pouze po zadání kódu PIN.

Pěkný trávník ve všech směrech
Chcete-li mít i na okrajích opravdu důkladně posečený trávník,
máte k dispozici několik možností sečení okrajů. I zpáteční cestu
sekačky do dobíjecí stanice můžete sami naplánovat. Je zcela na
vás, zda robotická sekačka iMow má jet těsně podél omezovacího
drátu, či má jet při návratu domů odsazena dále od okraje.

Dobré sousedské vztahy díky signálu bez rušení
Prostor sečení je definovaný omezovacím drátem, který vysílá
signál bez rušení. To znamená, že signál nekonkuruje žádnému
jinému signálu, např. signálu jiné robotické sekačky v sousední
zahradě. Sekačky si tak nezkříží cestu. A protože má robotická
sekačka iMow velmi tichý chod, neobtěžuje své okolí provozním
hlukem.

Modelová řada MI 4:
Obratná i na těch nejmenších
plochách k sečení.
Menší a středně velké zahrady bývají často ve svahu nebo mívají
nepravidelný tvar. Zde se robotické sekačky iMow řady MI 4 cítí
se opravdu dobře. Za několik hodin zvládnou bez obtíží posekat
plochu až 500 m2 popř. 1 000 m2. Díky kompaktním mírám
s 20 cm šířkou sečení modely MI 422 a MI 422 P skvěle
manévrují i v nejzazších koutech zahrady.

MI 422 P zvládne i práci ve svahu.
Díky čidlům sklonu sekačka dynamicky přizpůsobuje svou rychlost
ve stoupáních i ve svazích. Model MI 422 P se nebojí ani prudšího
stoupání, zdolá až 40% svah.

Modelová řada MI 6:
Výkonná pro velké plochy.
Robotické sekačky modelové řady MI 6 se nezadýchají ani na
rozlehlejších plochách k sečení až do 4 000 m2. Díky zvlášť
výkonnému akumulátoru a šířce sečení 28 cm budete mít
perfektně posečenou zahradu již za pár hodin. Modelová řada
MI 6 byla opakovaně oceněna jak designéry, tak ve
spotřebitelských testech.

Odnímatelný ovládací panel
Modelová řada MI 6 má i další výhodu v podobě odnímatelného
ovládacího panelu, takže dobu sečení můžete jednoduše
naprogramovat, aniž byste se museli ohýbat.
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Technické vlastnosti viz „Praktické příslušenství“ na následují straně

Každý model má své výhody.
Vyberte si tu, která vám nejvíce vyhovuje.
Novinka

Novinka

Model

MI 422

MI 422 P

MI 632

MI 632 P

Optimální rozloha trávníku (až cca)

300 m2

650 m2

1 000 m2

2 000 m2

Maximální rozloha trávníku (až cca)

500 m2

1 000 m2

3 000 m2

4 000 m2

10 h

17 h

36 h

40 h

Lithium-iontový 18,5 V

Lithium-iontový 18,5 V

Lithium-iontový 29 V

Lithium-iontový 29 V

Energie akumulátoru

40 Wh

80 Wh

130 Wh

194 Wh

Kapacita akumulátoru

2,25 Ah

4,5 Ah

4,5 Ah

6,8 Ah

60 W

60 W

120 W

185 W

20–60 mm

20–60 mm

20–60 mm

20–60 mm

Šířka záběru při sečení

20 cm

20 cm

28 cm

28 cm

Průměrná doba sečení (na jedno nabití akumulátoru)

30 min

60 min

90 min

150 min

Průměrná doba nabíjení

90 min

90 min

60 min

60 min

Maximální sklon svahu

35 %

40 %

35 %

35 %

62 dB(A)

62 dB(A)

63 dB(A)

63 dB(A)

9 kg

10 kg

13 kg

13 kg

Rozměry (D x Š x V)

60 x 43 x 27 cm

60 x 43 x 27 cm

73 x 54 x 27 cm

73 x 54 x 27 cm

Číslo výrobku

6301 011 1400

6301 011 1410

6309 011 1400

6309 011 1420

Průměrná doba sečení (za týden)1
Typ akumulátoru

Výkon
Výška sečení (15 stupňů)

Hladina akustického výkonu
Hmotnost (včetně akumulátoru)

Dobíjecí stanice
Sem se sekačka vrací, když potřebuje
dobít novou energii. Dobíjecí stanice může
být umístěna jak uvnitř, tak mimo plochu
trávníku.

Praktické příslušenství
Příslušenství

Číslo výrobku

Název

ARB 151

0000 400 8630

Omezovací drát 150 m, 2,3 mm (cívka)

ARB 501

0000 400 8625

Omezovací drát 500 m, 3,4 mm (cívka)

AKS 010

6909 007 1095

Svorkový konektor, balení po 10 ks,
odpovídá příslušenství ARB 151

AKS 011

6909 007 1096

Svorkový konektor, balení po 10 ks,
odpovídá příslušenství ARB 501

AFN 075

6301 007 1010

Upevňovací kolíky, balení po 75 ks

ADV 010

6909 007 1090

Elektrický konektor, balení po 10 ks

AIP 600

6909 780 5400

Stříška pro dobíjecí stanici iProtect

ADO 400

6909 430 9605

Dobíjecí stanice vhodná pro modelovou řadu MI 4

ADO 600

6909 200 0000

Dobíjecí stanice vhodná pro modelovou řadu MI 6

ALM 030

6909 007 1004

Řezný nůž (30 cm), vhodný pro modelovou řadu MI 6

ART 240

6909 700 0410

Kola s trakčním profilem, vhodná pro
modelovou řadu MI 6

AVS 1002

6909 007 1004

Těžká přední kolečka pro kopcovitý terén

AED 600

6909 007 1003

Sada kabelů pro externí dobíjecí stanici v kombinaci
s možností odsazení od okraje při návratu domů

2

Dobíjecí stanice a montážní materiál jsou součástí dodávky.
Případné další náklady na instalaci nejsou zahrnuty v ceně.
1
2

Za ideálních podmínek, vypočítané z udané maximální plochy.
Příslušenství bude dostupné v průběhu roku 2016.

Stříška proti slunci iProtect
Na slunných stanovištích má ochrana před
sluncem praktické využití. Chrání sekačku
iMow před horkem a znečištěním.

Pevný nůž
Mulčovací oboustranně ostřený nůž
mění svůj směr otáčení pokaždé, když se
zastaví. Tím je zajištěno jeho rovnoměrné
opotřebení a dlouhá životnost.

Video s návodem k instalaci

na stránce
http://www.stihl.cz/roboticke-sekacky-imow.aspx

Odbornou instalaci robotické
sekačky může provést
autorizovaný prodejce.
Nikdo se v robotických sekačkách iMow nevyzná lépe, než
autorizovaný prodejce VIKING. Jenom ten vám může nabídnout
poradenství a servis, jaký si zasloužíte. Už od samého začátku.

Po odborné instalaci zařízení se stará o záruku, provádí opravy
a v případě nutnosti vyměňuje potřebné díly.

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:

Prodejce podle vašeho zadání
navrhne plán sečené plochy.

Umístí omezovací drát…

…a dobíjecí stanici.

Společně s prodejcem
naprogramujete vyžínací plán.

Vše je o správném plánování.
Můžete začít hned s naším
plánovačem pro robotickou
sekačku iMow od společnosti
VIKING.
Chcete vědět, kolik času potřebuje robotická sekačka iMow
k posečení vašeho trávníku? Nebo zda je vůbec robotická sekačka
iMow pro vaši zahradu vhodná?
Vše můžete vyhledat s praktickým online plánovačem zahrady na
stránkách http://www.viking-imow-planer.com.

