Robert Bosch GmbH

Automatyczna kosiarka
trawnikowa

Indego 350

Prosty sposób na piękny
trawnik

Do produktu

Główne właściwości produktu
- Zadbany trawnik. Dzięki systemowi mulczowania skoszona trawa jest równomiernie rozprowadzana,
co pozwala w sposób naturalny nawozić trawnik i utrzymać go w dobrej kondycji
- Łatwiejsza obsługa dzięki funkcji AUTO Calendar Function. Po wykonaniu mapy ogrodu kosiarka
Indego zaproponuje program odpowiedni dla wielkości danego trawnika.
- Bez wysiłku. Autonomiczna praca. Użytkownik nie potrzebuje tracić czasu na koszenie trawnika –
kosiarka Indego zrobi to za niego. Urządzenie samo wraca do bazy, aby naładować akumulator, a
także rozpoznaje i omija przeszkody
- Efektywność. Dzięki systemowi Logicut kosiarka Indego zna kształt i wymiary trawnika oraz oblicza
najbardziej efektywną trasę koszenia
- Strategia koszenia równoległego zmienia kierunek koszonych torów podczas każdej nowej sesji
koszenia, co pozwala uniknąć niszczenia trawnika.
- Zapamiętywanie sesji koszenia. Umożliwia korzystanie ze skoszonej części trawnika, podczas gdy
kosiarka Indego kończy koszenie pozostałej części
- Dzięki wielu czujnikom kosiarka jest w stanie rozpoznać przeszkody i je ominąć, a następnie powrócić
do koszenia po zaplanowanej trasie
- Interfejs człowiek – maszyna (HMI) z funkcją AUTO Calendar Function umożliwia intuicyjne
programowanie i gwarantuje łatwą obsługę
- Minimalne zużycie prądu, cicha praca i mniejsze zanieczyszczenie powietrza niż w przypadku
zwykłych kosiarek

Pozostałe zalety produktu

W wyposażeniu standardowym
-

Stacja dokująca
Stacja dokująca i klucz sześciokątny (F 016 800 468)
Kołki mocujące – 140 szt.
Przewód ograniczający – 100 m (F 016 800 373)
Zasilacz
2 złączki przewodu ograniczającego
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Dane techniczne
Typ akumulatora: Technologia litowo-jonowa
Napięcie akumulatora: 18 V
Czas ładowania akumulatora: 45 min
Czas pracy akumulatora: 45 min
Zalecana pow. trawnika: do 350 m²
Szerokość cięcia: 19 cm
System cięcia: 3 obrotowe noże
Waga: 7,6 kg
Wysokość cięcia: 30 – 50 mm
Regulacja wysokości cięcia: 3
Prędkość: 40 cm/s
Maks. nachylenie: 27 %

Funkcje
System nawigacji „Logicut“
Gotowość do koszenia kilku ogrodów
Intuicyjna obsługa wyświetlacza
Funkcja Auto Calendar
Funkcja mulczowania
Koszenie trawy na zboczu
Czujniki wykrywające przeszkody
PIN i instalacja alarmowa
Szybkie zatrzymanie ostrzy
System automatycznego ładowania
Technologia litowo-jonowa

