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Robomow utökar sortimentet av robotgräsklippare med två 
helt nya serier: Robomow RT och Robomow RK 
 
 

Sverige, mars 2021 - I mer än 25 år har Robomow utvecklat robotgräsklippare, som ger dig en vacker, 

grön gräsmatta, och samtidigt mer tid för dig själv. Din gräsmatta har många användningsmöjligheter, 

och kan fungera som lekplats, fotbollsplan samt en trevlig plats att vara på för familj och vänner. Det 

är därför både praktiskt och genialt att ha en robotgräsklippare som alltid håller gräsmattan redo för 

dig. 

  

 
 
 
 
 

 
Robomow RT-serien: den enkla starten för en nybörjare 

RT-serien gör livet enklare för dig, och kännetecknas av sin användarvänlighet. RT700 är otroligt lätt 

att installera, använda och underhålla. Tack vare det patenterade gräsborttagningssystemet hindrar 

RT-serien igensättning vid högt gräs, vilket ger dig mer tid med familjen.   

Det fjäderupphängda klippsystemet säkerställer ett optimalt resultat. Det klarar enkelt ett ojämnt 

underlag, och lämnar en perfekt klippt gräsmatta. Med en klippbredd på 18 cm klarar RT700 enkelt 

och obesvärat mellanstora trädgårdar på upp till 700 m2.   
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Robomow arbetar kontinuerligt med 

nya innovationer, och är nu klara att 

lansera två helt nya serier: Robomow 

RT-serien bestående av RT700 samt 

Robomow RK-serien, bestående av 

RK1000 och RK2000.  

Gemensamt för båda serierna är, att 

de är utrustade med funktioner, som 

gör skillnad i ditt liv. 
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RT700 klarar enkelt stigningar på upp till 30 %, och 

hanterar med lätthet din gräsmatta. Den klarar en 

klipphöjd på upp till 60 mm. Klipphöjden kan 

justeras mellan 15 – 60 mm. Maskinen app-

programmeras, men kan dessutom arbeta utan 

programmering på grund av det intuitiva 

gränssnittet.  Totalt kan upp till tre klippområden 

definieras. 

 

RT700 kommer inte att köra fast, vilket betyder, att den klarar jobbet helt automatiskt efter 

programmering. Detta säkerställs med de nya terränggående hjulen, som med sin unika sågtandade 

profil även garanterar ett perfekt grepp och manövrerbarhet. Hjulens design minimerar kontakten 

med gräsmattan, vilket skyddar gräsmattan och förhindrar hjulspår. Robomow har säkerställt enkelt 

utbyte av reservdelar, hvilket gör det lätt att själv byta förslitningsdelar utan behov för, att skicka 

maskinen till en serviceverkstad.  

 
Robomow RK: den starka 
robotgräsklipparen för alla typer av 
terräng  

RK-serien garanterar perfekt finish, 

intelligenta smart-funktioner samt 

exceptionell prestanda. RK1000 och 

RK2000 är, förutom att vara utrustade 

med samma funktioner som RT700, även 

utrustad med unik kantklippning och 

klippning utöver hjulbredden. Detta ger 

en perfekt finish på gräsmattan, vilket eliminerar behovet av irriterande och tidskrävande manuell 

kantklippning. 
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Med en klippbredd på hela 21 cm, en klipphöjd på upp till 10 cm och ett kraftfullt batteri med en 

kapacitet på upp till 120 minuters kontinuerlig klippning, kännetecknas RK-serien av sin 

imponerande prestanda samt sin fantastiska finish. RK2000 hanterar lätt och smidigt gräsmattor 

med en storlek på upp till 2 000 m2.  

Stigningar och ojämnt underlag klarar RK-serien med bravur, och garanterar en perfekt klippning 

även i 45 % sluttningar. Den kraftiga kolfria DC-motorn är tyst (<60 dB), vilket gör klippning möjligt, 

när det bäst passar in i ditt schema.   

Den eleganta 4,3” touch-färgskärmen är multifunktionell, vilket betyder, att alla inställningar snabbt 

och enkelt görs direkt via skärmen. Den intelligenta 360° hindersensorn ger dig den optimala 

säkerheten. Det reagerar på alla typer av kontakt och tacklar därmed hinder med stor 

professionalism. 

 
Tillgänglighet och priser 
 
De nya RT- och RK-serierna finns tillgängliga från våren 2021.  
 
Rek. försäljningspris RT700: SEK 10.799,-  
Rek. försäljningspris RK1000: SEK 14.299, -  
Rek. försäljningspris RK 2000: SEK 21.499, -  
 
Länk till highres. bilder RT-serien: https://we.tl/t-vyTtEnfs4G  
Länk till highres. bilder RK-serien: https://we.tl/t-1s3K9jjSJU  
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