
De nieuwe 
Robomow 
RX serie
Een kleine maaier. 
Voor elk gazon.*

Maak kennis met onze gloednieuwe Robomow RX modellen! 
Vanaf € 499! De RX treedt in de voetsporen van zijn 
succesvolle voorgangers, de RS en RC modellen.

*Aanbevolen gazongrootte 0-200 m2

  Maximale gazongrootte 300 m2

Slim 
 
Gratis App, diagnoses op 
afstand en effectieve navigatie.

Compact 
 
Onze kleinste 
robotmaaier ooit!

Nauwkeurig
 
Supersterke messen om 
perfect te maaien, ook 
langs de randen.

Gebruiksvriendelijk 
 
Te bedienen met één druk op de knop, 
in minder dan een uur geïnstalleerd.

Zwevend maaidek
Prachtig vormgegeven scherp 
mes in een zwevend maaidek 
garandeert een ongeëvenaard 
bereik op elke ondergrond. Telkens 
weer een uitstekend maairesultaat, 
zelfs in de meest moeilijke tuinen.

Eén sterk mes
Extra stevig, zeer veilig, maximale 
prestaties. U hoeft slechts één keer 
per jaar het mes te vervangen.

Glijvlak aan achterzijde
Uniek glijvlak voor maximale 
wendbaarheid. Zorgt ervoor 
dat uw maaier over het gazon 
‘glijdt’ en daardoor makkelijk 
eventuele obstakels overwint.
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Ik ben het 
nieuwste 
model!

Modulair ontwerp 
Ontworpen om snel zelf onderdelen 
te kunnen vervangen. Minimaliseer 
stilstand en sla geen maaibeurt over!

Kinderslot
Veiligheidsvoorziening. 
Zorgt ervoor dat kinderen en 
onbevoegden uw Robomow niet 
kunnen bedienen.

Externe basisstation 
opstelling
Installeer het basisstation 
naast het gazon, bijvoorbeeld 
in de border, zodat u van elk 
grassprietje kunt genieten!



Ontdek de Robomow RX

De Robomow RX20 Pro 
wordt aanbevolen voor 
gazonoppervlaktes van 
0 tot 200 m2!*
Wekelijks programma: de 
Robomow verlaat automatisch het 
basisstation, maait het gazon en 
keert zelfstandig terug om zich op 
te laden.

*Maximale gazongrootte 300 m2

Operating 
lamp

Randmaaien
Robuuste 
aandrijfwielen

Zwevend 
maaidek

Bedieningspaneel

Draagbeugel

De Robomow RX12u 
wordt aanbevolen voor 
gazonoppervlaktes van 
0 tot 150 m2!*
Easy-Start: druk op de GO knop op de 
robotmaaier en hij maait het gazon! De 
Robomow keert zelfstandig terug om zich op 
te laden.

*Maximale gazongrootte 250 m2

Glijvlak

Knop om de maaihoogte 
in te stellen

NIEUW!

Robomow App 
(alleen RX20 Pro | alleen Android)

Next: Mon 16:15

HOMEMOW EDGE &
MOW

REMOTE



Technische specificaties RX20 Pro RX12u 
Aanbevolen gazongrootte 0-200 m2 0-150 m2

Maximale gazongrootte* 300 m2 250 m2

Adviesprijs € 699 € 499

Werking Wekelijks programma - 
volautomatisch

Start door één druk op de knop - 
halfautomatisch

Maaimotor DC motor, koolborstel DC motor, koolborstel

Zwevend maaidek ✓ ✓
Accucapaciteit (Ah) 7 7

Stroomverbruik 4 kWh/maand 2,5 kWh/maand

Maaitijd 90-120 minuten 90-120 minuten

Laadtijd 16-20 uur 16-20 uur

Maaibreedte 18 cm 18 cm

Maaihoogte 15-45 mm 15-45 mm

Maaivermogen 100 Watt 100 Watt

Geluidsniveau ECO modus: 64 dB
Turbo modus:

Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

ECO modus: 64 dB
Turbo modus:

Gemeten – 67,9 dB
Gegarandeerd – 69 dB

Diefstalbeveiliging ✓ X

Maximaal aantal sub-zones/startpunten 2 0

Maximaal aantal separate zones 2 2

Aantal meter begrenzingsdraad 0 70

Aantal draadpinnen 0 100

Bluetooth (BLE) ✓ X

GSM-module ✓ X

Robomow App alleen Android X

Garantie 3 jaar** 2 jaar

Basisstation ✓ ✓
Basisstation opstelling buiten gazon mogelijk ✓ ✓
Hellingen 15% (8,5°) 15% (8,5°) 

Type accu Loodaccu Loodaccu

Logistiek
EAN code 7290109390291 7290109390314

Artikelnummer PRD9000G PRD9001YG

Afmetingen robot 53 x 42 x 26 cm 53 x 42 x 26 cm

Gewicht robot 7,5 kg 7,5 kg

Gewicht robot + basisstation 10 kg 11,5 kg

Afmetingen verpakking 66 x 54 x 30 cm 66 x 54 x 30 cm

Gewicht totaal 12,2 kg 13,7 kg

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.
** 3 jaar garantie op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

Specificaties RX Modellen


