Honda robotklippere
Miimo HRM 310 / 520 / 3000
La Miimo ta hånd
om plenen din

HONDA ROBOTKLIPPERE MODELLER

Miimo klipper plenen
for deg, så du slipper
Miimo er en robotklipper som er helt selvstendig og kan ta vare på plenen uten assistanse. De er
smarte og lader seg selv når de oppdager at batteriene begynner å gå tomme for strøm. De arbeider
bare når det passer deg og fordi de er så stille og effektive, kan de settes til å arbeide om natten uten
å forstyrre deg eller dine naboer. Miimo passer til alt fra enkle til komplekse hager med blomsterbed,
trær, ujevnt underlag eller plener med skråninger. En enkel måte for deg å holde plenen i perfekt stand
hele året, med minimum av innsats. Se hvilken Miimo som passer din hage:
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Har du hørt om mikro bioklipp?
Miimo klipper gresset opp i ultra-fine partikler som igjen blir resirkulert tilbake
til plenen og blir til naturlig gjødsel. Så det er ingenting å rake og ikke noe
gress som sitter fast på skoene når du går inn i huset. Miimo klipper litt og ofte,
noe som sikrer en perfekt, sunn plen og et teppelignende utseende.

Høyteknologisk
løsning for en
vakker plen

Vanntett
Miimo er helt vanntett og kan takle
hvilket som helst vær. Den kan
automatisk klippe oftere i perioder når
gresset vokser fort. HRM 3000 kan
også vaskes med hageslange.

Anti-tyveri
Hver Miimo kan beskyttes ved bruk av en
unik sikkerhetskode, som sikrer at den ikke
kan brukes av noen andre enn deg. Den
stopper og avgir alarmsignal så snart den
løftes og starter kun når din PIN-kode er
godkjent.

Hurtigreagerende
kollisjon- og
løftesensorer
Miimo er utstyrt med sensorer som
stopper knivene umiddelbart når
den blir løftet eller fare for velting. De
360° kollisjonssensorene sørger for
at den endrer sin retning dersom en
hindring oppdages, så det er trygt å
bruke Miimo i nærheten av barn eller
kjæledyr.

Snur seg raskt og effektivt
HRM 3000 har en unik «snu»-teknologi og
er meget effektiv da den snur seg langs
kantene uten å stoppe.

Justerbar klippehøyde
Du kan enkelt justere klippehøyden som passer
plenen, fra 20 mm til 60 mm. Klippehøyden kan
justeres elektronisk via smarttelefonens app med
HRM 3000 eller manuelt med HRM 310/520.

Bluetooth™
smarttelefon app*
En enkel og intuitiv app, som lar deg
endre Miimo`s innstillinger med din
smarttelefon via Bluetooth™.
*Kun tilgjengelig på HRM 3000

Tidsinnstilling og tekniske
justeringer
Miimo er i stand til automatisk å justere måten
den klipper på, i.f.t. sesong og veksthastighet ved
å klippe oftere der hvor gresset gror raskt. Dersom
den oppdager et område med høyt gress, vil den
endre klippemønster til spiralklipping.

Kapasitet ved skråninger
og ujevnt underlag
Med kraftige hjulmotorer, grovmønstrede
terrenghjul og god vektfordeling kan Miimo arbeide
i skråninger opptil 25o (47%). Takket være smarte
sensorer og programmering, løser Miimo vanskelige
forhold som hull eller ujevnheter særdeles godt.

Stille og pålitelig
Fordi Miimo er stille og pålitelig kan
Miimo settes til å klippe plenen om
natten uten å forstyrre deg eller dine
naboer.

Fleksibel plassering av
ladestasjon*
Miimo’s unike ladestasjon, kan installeres på
hvilket som helst sted på plenen din, enten
det er under en buske, terrasse, nedover
en smal stripe med gress eller i et trangt
hjørne. Den kan altså plasseres diskret i
hagen din .
*Kun tilgjengelig på HRM 3000

Hageinnstilling
Miimo arbeider like godt uansett type, fasong eller
størrelse på din hage. Den navigerer problemfritt
rundt dammer, blomsterbed, trange passasjer,
svømmebasseng og trær. Selvom Miimo normalt starter
klippingen fra ladestasjonen, kan flere startpunkter
programmeres for å sikre at robotklipperen kan komme
til spesifikke områder på plenen. (opptil 3 startsteder for
HRM 310 og opp til 5 startsteder for HRM 520/3000).

Våre innovative og intelligente
robotklippere følger formen på
hagen din, navigerer mellom
hindringer og bidrar til en sunn,
perfekt velstelt plen ved hjelp av
bioklipp. Miimo gjør jobben for deg
slik at du på en enkel måte kan
holde plenen i perfekt stand hele
året, med minimum av innsats. Det
er ikke bare smart ingeniørvitenskap,
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Din Honda fagforhandler kan hjelpe deg
Din Honda fagforhandler kan hjelpe deg
å bestemme hvilken Miimo som passer
din hage og som ved kjøp kan installere
ladestasjonen og begrensningskabelen.
Fagforhandlerne er kurset i dette og har
spesifikk trening i å sikre problemfri drift
og installasjon uansett hvordan hagen
din er.

ROBOTKLIPPER SPESIFIKASJONER
HRM 310

HRM 520

HRM 3000

Maksimalt anbefalt
klippeareal

opp til 1500 m²

opp til 3000 m²

opp til 4000 m²

Maksimalt anbefalt
klippeareal pr/t.

83 m²/t

125 m²/t

170 m²/t

Maksimum helling i
klippeområdet

24o / 45%

24o / 45%

25o / 47%

Maksimum helling på
begrensningskabel

10o / 17%

10o / 17%

15o / 27%

Lydeffekt, garantert/
målt LwA*

62 dB(A)*

62 dB(A)*

59 dB(A)*

Type og antall kniver

Plate med svingbare
kniver (3 kniver)

Plate med svingbare
kniver (3 kniver)

Plate med svingbare
kniver (3 kniver)

Klippebredde

220 mm

220 mm

250 mm

Klippehøyde
justering

Manuelt
fra 20 til 60 mm

Manuelt
fra 20 til 60 mm

Elektronisk
fra 20 til 60 mm

Li-ion 22,2V / 1,80Ah

Li-ion 22,2V / 3,6Ah

Li-ion 22,2V / 5,4Ah

Klippetid før hver
lading

40 min

70 min

90 min

Ladetid

30 min

60 min

45 min

IPX4

IPX4

IPX5

-

-

Android og iOS

Ladestasjonens
posisjon

Parallelt med begrensningskabelen

Parallelt med begrensningskabelen

Flexibelt

Medfølgende
begrensningskabel
og antall plugger

200 m / 200 plugger

300 m / 300 plugger

-

Lengde x bredde x
høyde

635 x 550
x 287 mm

635 x 550
x 287 mm

710 x 550
x 301 mm

11,6 kg

11,9 kg

13,8 kg

Batteritype og
kapasitet

Vanntetthet
Smarttelefon app**

Vekt

*Stille modus har enda lavere lydnivå.
**Smarttelefonen må være i samsvar med minimale tekniske krav for å kjøre programmet.
For ytterligere informasjon, kontakt din Honda fagforhandler.

Honda (UK) Power Equipment
Honda Contract Centre 0845 200 8000
www.honda.co.uk

All informasjon er basert på de ferskeste produktopplysninger. Vårt mål
er imidlertid at du til enhver tid skal kunne nyte godt av de siste tekniske
nyvinninger, materialer og erfaringer. Derfor forandres våre modeller hele
tiden, med den følge at spesifikasjoner kan bli endret uten forvarsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.

