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Robot pentru tuns gazonul

Viking MI 632 P
Rapid, inteligent, eficient

Cu capacitatea sa de încărcare a acumulatorului de 194 Wh, robotul de tuns iarba MI 632 P este
partenerul de încredere pentru întreŃinerea suprafeŃelor de gazon de până la 4.000 m². Şi în pantă
(cu grad de înclinare de până la 35 %) este capabil să îşi urmeze programul fără probleme şi
menŃine aceeaşi dimensiune a întregului covor de verdeaŃă, cu ajutorul unui cuŃit rezistent de
mărunŃire. Extrem de inteligent: la fiecare oprire a cuŃitului, se schimbă direcŃia de tăiere a
acestuia. Astfel cuŃitul se toceşte uniform.

Date tehnice
Suprafata optima de gazon m² 2.000
Numar de rotatii U/min

3.150

Suprafata maxima de gazon m² 4.000
Latime de taiere cm

30

Capacitate acumulator Wh

194

Timp de lucru min

150

Greutate kg

12,4

Dotare de serie
Stațția de andocare
Dacă plouă sau se descarcă acumulatorii, robotul de tuns
iarbă se deplasează singur în stația de andocare și își
reîncarcă acumulatorii. Datorită sistemului său inteligent de
încărcare, robotul de tuns iarba decide singur dacă este
nevoie de o încărcare rapidă din cauza necesității de
continuare a operațiunii de tăiere, sau dacă acumulatorul
urmează să se încarce în modul normal - adică economic.
Consolă detașșabilă de comandă
Partea de comandă cu diplay LCD luminos poate fi detașată
de utilaj. Pentru programare nu aveți nevoie să vă aplecați,
putând să vă comandați utilajul și manual.

Mecanism de mărunŃire
În timpul cositului, iarba tăiată este mărunțită fin, fiind
redată apoi din nou solului împreună cu substanțele sale
nutritive. Cuțitul rezistent de tocat rămâne extrem de mult
timp ascuțit. La fiecare oprire a cuțitului, sensul de rotire se
schimbă automat, asigurând astfel o uzură uniformă. Dacă
totuși trebuie înlocuit cuțitul, acest lucru se poate face fără
alte instrumente
Protecțția integrată anti-furt
Pentru a nu fi nevoie să vă țineți iMow-ul legat cu lanț în
curte, acesta emite un semnal acustic de avertizare, dacă
este mișcat, lovit sau ridicat neautorizat.

Roțți cu profil de tracțțiune
Vă puteți baza pe utilaj și în zone cu vegetație deasă și pe
terenuri accidentate, precum și cu înclinații ușoare (până la
35 %). Roțile profilate sunt nu doar silențioase, ci au și
funcție de autocurățare

Pachetul de livrare MI 632 P
Stațția de andocare, Cutit, Cablu perimetru (300 m),
Cleme de fixare (300 buc), Stecher cablu (2 buc),
Elemente de legatura (3 buc)

Pret: 9400,00 Lei TVA inclus.

Garantia satisfactiei:
In cazul in care alegeti ca punerea in functiune si instalarea utilajului sa fie
efectuata de specialisti nostri la adresa de utilizare, aveti la dispozitie 30 de zile
calendaristice pentru a va convinge de calitatile robotului pentru tuns gazonul.
Daca nu sunteti multumit, preluam robotul si va returnam contravaloarea acesteia.
Video demosntrativ pe YouTube:
https://www.youtube.com/results?search_query=viking+imow

Satu Mare, la 11.08.2016.
Cu stima,
Grigoriu Laura

