ROBOTKLIPPERE

FOR DEG SOM
FORVENTER MER

ROBOTKLIPPERE

SER DU ETTER EN INNOVATIV OG
FREMTIDSRETTET ROBOTKLIPPER?
MØT CRAMERS ROBOTKLIPPERE
RM800

Perfekt til mindre
hager

Nå lanserer vi en ny, mindre robotklipper med
Cramers innovative teknologi.
Den har et imponerende utvalg av funksjoner
og er brukervennlig, lett, stillegående og enkel
å fjernstyre med Cramer-appen via Bluetooth.
Denne robotklipperen passer perfekt til mindre
hager.

RM1000 | RM1500 | RM2000

Brukervennlige,
effektive og fullt utstyrt

På jakt etter en robotklipper der det
ikke er spart på noe?
RM1000, RM1500 og RM2000 gir deg mer enn
du forventer på alle områder. En rekke sensorer
sørger for trygg og effektiv drift. Robotklipperne
kan fjernstyres fra mobiltelefonen via en GSMforbindelse med kostnadsfritt fem års abonnement.
Klipperne er IPX5-klassifisert, så du ganske enkelt
kan rengjøre dem med hageslangen.
Av de best utstyrte og mest stillegående
robotklipperne i sin klasse.

ROBOTKLIPPERE

FRED OG RO
La en robotklipper fra Cramer arbeide for deg
døgnet rundt: De er så stillegående at du kan
bruke dem når som helst – selv om natten –
uten å forstyrre naboene.

FULL KONTROLL

FREMRAGENDE RESULTATER

Cramers robotklippere tilpasser seg
praktisk talt alle slags plener og kan startes,
stoppes og programmeres ved hjelp av den
brukervennlige Cramer-appen*.

Kombinasjonen av en intelligent gressklipper
og et klippesystem med svært skarpe
dobbeltkniver gir imponerende resultater.
To valgfrie guidekabler garanterer en perfekt
klippet plen, selv i kompliserte
hager. De finklipte gressrestene
som ligger igjen på plenen,
fungerer som gjødsel.

Robotteknologien kobles til telefonen via
Bluetooth (RM800) eller GSM** (RM1000, 1500
og 2000) og har en rekke praktiske funksjoner:
status, innstillinger, sikkerhet, oppdateringer
og GPS for tyveribeskyttelse (RM1000, 1500
og 2000).
*For å bruke Bluetooth, må telefonen være innenfor
gressklipperens Bluetooth-rekkevidde (ca. 15 m).
**5 års GSM-abonnement inkludert.

Cramer robotklippere – for en
perfekt plen hver dag.

OVERBEVISENDE FORDELER
FOR DEG OG PLENEN DIN

OPTIMAL SIKKERHET
Sammen med løfte- og støtsensorene,
forhindrer det støtabsorberende chassiset
kollisjoner.

LAGET FOR ALL SLAGS VÆR
Ved kraftig regnvær eller frost registrerer
Cramers robotklippere (RM1000, 1500 og
2000) automatisk om gresset kan klippes eller
ikke, og returnerer eventuelt til ladestasjonen.
Den intelligente regn- og frostbeskyttelsen
sørger for at klipperne ikke gjenopptar
arbeidet før forholdene er forsvarlige igjen.

ETTERSALGSSERVICE
Cramer-forhandleren tilbyr mye mer enn bare råd
og salg, for eksempel profesjonell installasjon,
vinterlagring, vedlikehold og inspeksjon.

GOD BESKYTTELSE OG ENKEL
RENGJØRING
I motsetning til mange andre robotklippere
er Cramers robotklippere utstyrt med
sprutbeskyttelse i klasse IPX-5, som
beskytter mot vann og støv fra alle
retninger. De er lette å rengjøre og
vedlikeholde, siden dekselet er raskt og
enkelt å demontere.

ROBOTKLIPPERE

ENKEL Å BRUKE OG STYRE
MED CRAMER-APPEN
Cramers robotklippere kombinerer innovativ teknologi med smart betjening.
Den kostnadsfrie Cramer-appen gir praktisk tilgang til funksjoner for private og
profesjonelle brukere fra smarttelefonen, uansett hvor du er.

1

FJERNSTYRING
ROBOTKLIPPER

2

FJERNSTYRT
ETTERSALGS
SERVICE
3

FLÅTESTYRING
FOR PROFESJONELLE

BRUKERE OG FIRMAER

FJERNSTYRING,
ETTERSALGSSERVICE OG
FLÅTESTYRING VIA APP
Funksjonene er tilgjengelige via appen eller en nettleser.

1 FJERNSTYRING ROBOTKLIPPER
Veiledning og innstillinger
Appen har en installasjons
veiledning som viser hvordan du
installerer klipperen.
Kommando og status
Du kan endre gressklipper
innstillingene, for eksempel
hvilken dag plenen skal klippes,
startpunkter for et jevnt resultat,
sikkerhetsfunksjoner og annet.
Send kommandoer som «pause»
eller «fortsett» og motta varsler
om statusen til robotklipperen.

Tyveribeskyttelse og sikkerhet
GSM-basert geofence som
sørger for at RM1000, RM1500 og
RM2000 ikke kan brukes utenfor
angitt område. Hvis gressklipperen
blir stjålet, utløses alarmen, og
klipperen kan ikke startes på nytt
uten PIN-koden. Det er også mulig
å spore klipperens aktuelle og
tidligere posisjoner.

2 FJERNSTYRT ETTERSALGSSERVICE
I tilfelle problemer kan Cramers
ettersalgsavdeling eller forhandleren skaffe seg fjerntilgang til
klipperen.

De ser umiddelbart all detaljert
informasjon om klipperen og fjernstyrer feilsøkingen av problemet.
Slik reduseres nedetid til et minimum, og du unngår unødvendige
besøk hos forhandleren.

TILDEL ANSVAR
Flåtestyring gjør det mulig å tildele
ansvar også for andre Cramerprodukter til spesifikke ansatte.
Da slipper de ansatte å koble seg
til hvert enkelt produkt, noe som
sparer verdifull tid.

3 FLÅTESTYRING
Flåtestyringsfunksjonen gir rask
og effektiv kontroll over en flåte
med Cramer-produkter. Appen
viser følgende informasjon i
sanntid:
Status for produktene.
Produkter og batterier i bruk.

TILDEL OPPGAVER
Plassering – spor plassering
av produktene i kart.
Bruksdata som samles inn
i appen, kan brukes til å
administrere vedlikeholdet av
Cramer-produktene dine.

Både robotklippere og
gartnerprosjekter kan
administreres via appen.
Organiser/prioriter jobber.
Tildel jobber til ansatte.
Registrer tidsforbruk på jobber.
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CRAMER ROBOTKLIPPERE
Ny
programvare

NYHET

Modell:

VERSJON 8
2021

Ny
programvare
VERSJON 8
2021

RM800

RM1000

RM1500

Til mindre hage

Til mellomstor hage

Til mellomstor eller stor hage

Kapasitet

800 m2

1000 m2

1500 m2

ERP

2502286

2501586

2501686

EAN

6952909065687

6952909027852

6952909027869

Anbefalt klippeareal

0-600 m2

0–700 m2

500–1200 m2

Klippehøyde

2–6 cm

2–6 cm

2–6 cm

Klippebredde

17 cm

22 cm

22 cm

Ladetid

Opptil 60 min

Opptil 140 min

Opptil 70 min

Klippetid

60 min

70 min

70 min

Målt støynivå

58 dB

58 dB

58 dB

Maks. kabellengde

800 m

800 m

800 m

Minimumspassasje

60 cm

60 cm

60 cm

IPX-klassifisering

IPX5

IPX5

IPX5

Motor

Børsteløs

Børsteløs

Børsteløs

Maks. helling

30 %

35 %

35 %

Navigasjon

Tilfeldig

Tilfeldig

Tilfeldig

GPS-sporing

–

Tilkopling

Bluetooth

GSM*

GSM*

Fjernstyring med app
Tyverisikring

–

Regnbeskyttelse

–

Frostbeskyttelse

–

Tidsinnstilling

Fullt justerbar

Fullt justerbar

Fullt justerbar

Justerbare startpunkter

5

5

5

Vekt

7,2 kg

11 kg

11 kg

Tilbehør inkludert
Modell:

RM800

RM1000

RM1500

Kanttråd

100 m

100 m

200 m

Festeplugger
Ladestasjonskontakter
Guidekabelskjøter

200

200

400

4

5

5

3

3

4

Ekstra knivblader

9

9

9

*5 år uten ekstrakostnader for GSM. Deretter kan du fornye abonnementet mot en liten avgift (inkluderer ikke avgifter telefonoperatøren kan pålegge for datatrafikk),
eller bruke robotklipperen uten appen og muligheten til å oppdatere klipperen og endre innstillinger.

TILBEHØR
Ny
programvare
VERSJON 8
2021

RM2000
Til stor hage
2000 m2

ROBOTKLIPPERGARASJE

2501886
6952909059709
1000–1700 m

2

2–6 cm
22 cm

EAN: 6952909059129 | ERP: 2909786

Cramers robotklippere er konstruert for å fungere under alle
slags værforhold. Denne praktiske garasjen gir imidlertid ekstra
beskyttelse og har plass til oppbevaring av tilbehør.

Opptil 40 min

NYHET

70 min
58 dB

TERRENGHJUL-KIT

800 m

EAN: 6952909071350 | ERP: 2911286

60 cm
IPX5
Børsteløs
35 %
Tilfeldig
GSM*

Fullt justerbar
5

KANTTRÅD

KNIVBLADER

EAN: 6952909055534 | ERP: 2908886

EAN: 6952909055510 | ERP: 2908686

100 m kanttråd til å avgrense
arbeidsområdet eller lede
klipperen.

Ni ekstra knivblader og skruer.

FESTEPLUGGER

KOBLINGS-KIT

EAN: 6952909055541 | ERP: 2908986

EAN: 6952909055527 | ERP: 2908786

11 kg

RM2000
300 m
400
5
5
9

100 festeplugger til å feste kabelen Guidekabelskjøter (4 stk.) og
til bakken.
ladestasjonskontakter (3 stk.)

ROBOTKLIPPERE

ENKEL INSTALLASJON OG ALT INKLUDERT
– KLAR TIL BRUK
Når du kjøper en Cramer robotklipper, er alt du trenger til installasjonen inkludert:
Guidekabel, kanttråd, festeplugger og ekstra knivblader.
Ytterligere deler kan kjøpes ved behov.

1
KOLLISJONS-, VIPPE- OG
LØFTESENSORER
Kollisjons- og løftesensorer øker
sikkerheten. Hvis robotklipperen
kolliderer med noe, rygger den, snur
og velger en annen rute.

2
TILFELDIG KLIPPEMØNSTER
Cramers robotklippere passer til alle
slags overflater og beveger seg over
plenen i et tilfeldig mønster, slik at
gresset alltid blir jevnt klippet.

3
LADESTASJON
Når jobben er fullført og robotklipperen skal lades,
finner den selv veien tilbake til ladestasjonen.

FULL KONTROLL MED CRAMER-APPEN
Når du vil starte, stoppe eller programmere
robotklipperen din, kan du ganske enkelt bruke
Cramer-appen til å endre innstillingene.

3
2

4
GUIDEKABEL
Guidekabelen viser robotklipperen veien tilbake til
ladestasjonen, til vanskelig tilgjengelige steder og
passasjer med en minstebredde på 60 cm.

4

5
1

5

VIL DU VITE MER?
Besøk oss på www.cramertools.no
for å lese mer.

KANTTRÅD
Robotklipperens arbeidsområde
er begrenset av kanttråden.

Finn din nærmeste
forhandler på
www.cramertools.no
Importør:
Berema AS
Svarthagsveien 8
1543 Vestby

Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i produktinformasjonen,
og vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i innholdet.
Opphavsrett © 2021 GLOBGRO AB. Med enerett.

