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Få tillgång till smart-tracking och kontrollfunktioner överallt med 
RoboConnect 
 

Sverige, april 2020 – Robotgräsklippare har blivit otroligt populära och finns i väldigt många 
trädgårdar. Men trots modern teknik verkar fjärrstyrning av robotarna fortfarande som en 
futuristisk funktion för många användare. Därför har vi utvecklat RoboConnect, som ger dig 
den fullständiga digitala utdelningen – nu kan du nämligen kontrollera din apparat, oavsett 
var du befinner dig, och precis när du önskar det.   

Hur fungerar RoboConnect+? 
De ledande ingenjörerna hos Robomow har utvecklat 
RoboConnect+-modulen för att ge dig extra spårningsförmåga 
och flera kontrollmöjligheter. Med RoboConnect+ får du både 
GPS-spårning och ett SIM-kort baserat på mobilnätverk till din 
robotgräsklippare. Robomow robotgräsklippare kan nu 
använda GPS-spårning via mobilnätverket för att sända 
uppdateringar på senaste placering flera gånger om dagen.  
 

Robomow robotgräsklippare med RoboConnect kan även svara på röstkommandon genom 
Amazon Alexa-kompatibla enheter. Föreställ dig att skicka din gräsklippare för att arbeta via 
ett enkelt röstkommando, medan du själv ligger på stranden och njuter av livet. Det kan inte 
bli enklare – dock ska du komma ihåg att följa ALLA säkerhetsinstruktionerna! Barn, vuxna 
och husdjur får inte vara på gräsmattan, när Robomow klipper.  
 
GeoFence-stöldsäkring 
En annan praktisk funktion ger dig möjlighet att upprätta 
GPS-GeoFence. Via GPS registreras och sparas placeringen 
av din robotgräsklippare. Om robotgräsklipparen lämnar 
det fördefinierade området, skickas ett push-meddelande 
till din smartphone. Om din gräsklippare blir stulen, kan du 
spåra den senaste positionen med hjälp av GPS-data och 
kartlägga dess placering inom några få meter. Ett backup-
batteri säkerställer, att robotgräsklipparen förblir spårbar 
och ökar därför chansen att finna robotgräsklipparen igen 
i händelse av stöld.  
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RoboConnect+ ger bättre användarkomfort   
Med RoboConnect+ blir användningen av din Robomow robotgräsklippare ännu lättare – 
oavsett om du är hemma eller borta. Dessutom visar vi med Robomow, att vi tar dataskydd 
och integritet på största allvar. Därför krypterar det nya systemet all information, innan det 
sänds, och det sparas ingen information. 
 

Flera innovativa nyheter från Robomow 
Utvecklingen av RoboConnect+-tekniken markerar ännu en milstolpe inom framtidens 
robotgräsklippare. Under 2018 var Robomow den första på marknaden med en 
robotgräsklippare, som kunde röststyras via Amazon Alexa, och 2019 introducerade de 
RoboVision™, den första kamerabaserade lösningen för robotgräsklippare på den tyska 
marknaden. Ändamålet med Robomows innovationer är att ge dig möjligheten att klippa 
gräset utan din hjälp, med hjälp av smart och modern teknik. Robomow är kontinuerligt i 
framkant när det gäller produktutveckling och använder state-of-the-art hard- och 
softwarelösningar i alla robotgräsklippare. Därmed garanteras du en perfekt klippt gräsmatta 
samt en mycket användarvänlig apparat, som du kan använda, oavsett var du är.  
 

Tillgänglighet  
Många av Robomow-modellerna är 
redan utrustade med RoboConnect, som 
består av en GSM-modul.  

RoboConnect+ köps till som extra-
tillbehör. RobotConnect+ består av en 
GSM- samt en GPS-modul.  

Observera: Professionell installation krävs för både RoboConnect och RoboConnect+.  
 
Om Robomow 
Robomow marknadsför och säljer robotgräsklippare över hela världen. Robomow grundades 
1995, och är ledande tillverkare inom robotgräsklippare. Företaget fusionerades senare med 
MTD Products. Robomows state-of-the-art, prisvinnande robotgräsklippare är konstruerade 
med hjälp av unik och proprietär teknik, som alla har varit mer än två årtionden under 
utveckling, och alla är inspirerade av önskan om att göra livet lättare och mer behagligt.  MTD 
Products står i dag för distributionen av WOLF-Garten, Cub Cadet och MTD-brands. MTD har 
huvudkontor i Cleveland, Ohio, och har över 10 000 anställda över hela världen, fördelat på 
183 länder. Företaget är ett familjeföretag, och leds idag av tredje generationen. MTD 
grundades 1932 av tre tyska ingenjörer.  
 
För ytterligare information om Robomow, besök www.robomow.se 
 
Länk till highres. bilder: http://media.witt.dk:8080/_faPRIwpdxfh7wR 
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