Robert Bosch GmbH

Robotmaaier

Indego 350
Connect

De eenvoudige en comfortabele
manier om een prachtig gazon
te krijgen

Naar het product

Centrale productkenmerken
- Eenvoudig en comfortabel te bedienen. Van huis uit, op de bus, op vakantie of waar u ook bent via
onze app voor smartphones en tablets
- Eenvoudig met Auto Calendar Function. Na het in kaart brengen van uw gazon adviseert de Indego
een schema dat geschikt is voor de grootte van uw gazon
- Moeiteloos. Zelfstandige werking. De gebruiker is geen tijd meer kwijt met het maaien van het gazon,
de Indego werkt na activering helemaal zelfstandig. Hij gaat vanzelf terug naar het basisstation om op
te laden
- Eenvoudig te bedienen. Het maaien starten, pauzeren en uitschakelen, of maaischema’s op afstand
via de app instellen en bewerken
- Efficiënt. Met Logicut kent de Indego de vorm en de grootte van het gazon en berekent de efficiëntste
maairoute. Hij onthoudt waar hij al heeft gemaaid.
- Maaistrategie met evenwijdige lijnen varieert de richting van de banen met elke nieuwe maaisessie om
het gras niet te overbelasten
- Maaisessie onthouden. Op deze manier kunt u het reeds gemaaide gazon gebruiken, terwijl de Indego
de rest maait
- Multisensoren detecteren obstakels en bewegen eromheen, daarna gaat de machine verder met
maaien op de berekende route
- Gebruikersinterface met Auto Calendar Function voor intuïtieve programmering en eenvoudige
bediening
- Minimaal stroomverbruik, minder lawaai en luchtvervuiling dan conventionele maaiers

Meer productvoordelen

Leveromvang
-

Basisstation
Basisstation schroeven met zeskantsleutel (F 016 800 468)
Bevestigingspinnen – 140 stuks
Begrenzingsdraad – 100 m (F 016 800 373)
Voedingseenheid
2 x draadverbinder
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Technische gegevens
Accutype: Li-Ion
Accuspanning: 18 V
Laadtijd accu: 45 min
Looptijd accu: 30 min
Aanbevolen gazonoppervlakte: tot 350 m²
Maaibreedte: 19 cm
Snijsysteem: 3 roterende messen
Gewicht: 7,5 kg
Maaihoogte: 30 – 50 mm
Maaihoogteverstelling: 3
Snelheid: 40 cm/sec
Max. stijging: 27 %

Functies
Navigatiesysteem "Logicut"
Technologie met connecties
Intuïtief bedieningsdisplay
Auto Kalender-functie
Mulching functie
Mogelijkheid voor maaien van hellingen
Multisensoren
PIN en alarmsysteem
Snelstop messen
Automatisch oplaadsysteem
Lithium-Ion-technologie

