Dane aktualne na dzień: 22-01-2022 06:03

Link do produktu: https://fuxtec.pl/kosiarka-automatyczna-robot-rb224-p-721.html

Kosiarka automatyczna
robot RB224
Cena

3 299,00 zł

Opis produktu
Najważniejsze cechy:
kosi powierzchnie do 600m² w pełni automatycznie
Szerokość cięcia: 18 cm
Typ baterii: Litowa (pojemność 3Ah - czas ładowania 2 godziny - średni czas pracy 1 godzina)
Więcej funkcji:
Przejeżdża wzdłuż odłączonego kabla (kosiarki zautomatyzowanej nie można używać bez kabla ograniczającego.
Kosiarka podąża za kablem ograniczającym do stacji ładującej, kabel działa jak wirtualne ogrodzenie. Podąża za
kablem, aż dotknie obszaru ładowania, a następnie odłączyć się od kabla ograniczającego i rozpocząć koszenie
wewnątrz trawnika.)
Na wszelki wypadek kosiarka wyłącza się w przypadku uszkodzenia przewodu ograniczającego (w
przypadku przecięcia lub uszkodzenia kabla lub wyłączenia stacji ładującej, kosiarka wyłącza się w ciągu 3 sekund).
Czujnik deszczu (w kosiarce znajdują się dwa czujniki deszczu. Jeśli pada deszcz, robot automatycznie wraca do stacji
dokującej i rozpoczyna koszenie, gdy rozpocznie się następny cykl pracy.)
Ochrona przed kradzieżą (kosiarka posiada opcję zabezpieczenia hasłem w celu zabezpieczenia przed kradzieżą).
Czujnik podnoszenia (Pomiędzy górną i środkową pokrywą znajdują się czujniki podnoszenia . Jeśli robot zostanie
podniesiony ręcznie lub jeśli jedno lub oba koła wjadą w otwór, robot wyłącza się i musi zostać ponownie uruchomiony
ręcznie)
Czujnik nachylenia ( Czujniki nachylenia są również zainstalowane na kosiarce. Jeśli jest przechylona o 20° w
dowolnym kierunku przez ponad 10 sekund, wyłącza się i wymaga ręcznego ponownego uruchomienia)
Czujnik wstrząsów (Kiedy kosiarka zautomatyzowana napotka przeszkodę, cofa się i zmienia kierunek, aby ominąć
przeszkodę. Jeśli w ciągu 3 sekund nie znajdzie nowej ścieżki, zatrzymuje ostrze, a po 10 sekundach robot zatrzymuje
się i wymaga ręcznego restartu )
Wyłącznik awaryjny (na górze maszyny znajduje się czerwony wyłącznik awaryjny. Przekręć go, aby włączyć
kosiarkę. Naciśnij, aby wyłączyć kosiarkę.)
Co jeszcze ze sobą przywozi?
100-metrowy kabel ograniczający (0,5 mm) do wyznaczania obszaru koszenia / opcjonalnie rozszerzalny do
maksymalnie 400 metrów
150 kołków/haczyków do mocowania przewodu granicznego w ziemi
2 złącza przewodowe i 2 złącza wtykowe
1 stacja ładująca 10 kołków / gwoździ do mocowania stacji ładującej
Adapter do stacji ładującej
1 kabel ładujący pokrywa stacji ładującej (opcja)
2 metry odległości
1x instrukcja obsługi w języku niemieckim / angielskim
Technologia baterii:
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