Robert Bosch GmbH

Robotska kosilnica

Indego 400
Connect

Najpreprostejša in
najpriročnejša pot do lepe trate

Na izdelek

Osrednje lastnosti izdelka
- Preprosto in udobno upravljanje. Doma, v avtobusu, na dopustu ali kjerkoli drugje prek naše aplikacije
za pametne naprave
- Preprosto z „Auto Calendar Function“. Indego po začrtovanju priporoči urnik, ki je prilagojen velikosti
vaše trate
- Brez napora. Samodejno delovanje. Uporabnik ne zapravlja časa s košnjo trate – kosilnica Indego po
vklopu deluje sama. Sama se tudi vrne do postaje in napolni
- Preprosto upravljanje. Zaženite, prekinite in prekličite košnjo ter nastavite in uredite časovni načrt
košnje na daljavo prek aplikacije
- Učinkovito. Z navigacijskim sistemom Logicut bo kosilnica Indego prepoznala obliko in velikost trate
ter izračunala najučinkovitejšo pot košnje. Zapomni si, kje je že kosila.
- S strategijo košnje po vzporednih linijah se spreminja smer košenja po linijah z vsako novo košnjo,
tako da se trava ne utrudi
- Shranjevanje košenj. Trato lahko tako uporabljate medtem, ko kosilnica Indego dokončuje košnjo
preostalih površin
- Večnamenski senzorji prepoznajo ovire, kosilnica pa se jim izogne in nadaljuje s košnjo po običajni
poti.
- Vmesnik človek-stroj z „Auto Calendar Function“ za intuitivno programiranje in preprosto uporabo
- Minimalna poraba elektrike, manj hrupa in onesnaževanja zraka kot pri običajnih kosilnicah

Nadaljnje prednosti izdelka
- Lažji nadzor. Mobilna aplikacija za začetek in prekinitev košnje, preverjanje stanja kosilnice in urejanje
nastavitev ter urnikov košnje.
- Učinkovito. Z navigacijskim sistemom Logicut bo kosilnica Indego prepoznala obliko in velikost trate
ter izračunala najučinkovitejšo pot košnje. Zapomni si, kje je že pokosila
- S strategijo košnje po vzporednih linijah se spreminja smer košenja po linijah z vsako novo košnjo,
tako da se trava ne utrudi
- Shranjevanje košenj. Trato lahko tako uporabljate medtem, ko kosilnica Indego dokončuje košnjo
preostalih površin
- Večnamenski senzorji prepoznajo ovire, kosilnica pa se jim izogne in nadaljuje s košnjo po običajni
poti.
- Vmesnik človek-stroj s funkcijo „Auto Calendar Function“ za intuitivno programiranje in preprosto
uporabo
- Minimalna poraba elektrike, manj hrupa in onesnaževanja zraka kot pri običajnih kosilnicah
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Polnilna postaja
Vijaki polnilne postaje s šesterorobim ključem (F 016 800 468)
Sponke za pritrditev – 180 kosov
Omejitveni kabel – 125 m
Električno orodje
2 x spojka za žico

Kataloška številka: 06008B0101
EAN koda: 3165140828260

Robert Bosch GmbH

Robotska kosilnica

Indego 400 Connect
Tehnični podatki
Tip akumulatorske baterije: Litij-ionska
Napetost akum. baterije: 18 V
Čas polnjenja baterije: 45 min
Čas delovanja baterije: 30 min
Priporočena površina trate: Do 400 m²
Širina reza: 19 cm
Sistem rezanja: 3 vrtljiva rezila
Teža: 7,5 kg
Višina reza: 30 – 50 mm
Nastavitev višine reza: 3
Hitrost: 40 cm/sek.
Maks. vzpon: 27 %

Funkcije
Navigacijski sistem „Logicut“
Povezana tehnologija
Intuitivni upravljalni prikaz
Funkcija Auto Calendar
Funkcija mulčenja
Zmogljivost košnje na naklonih
Večkratni senzorji
PIN in alarmna naprava
Hitra zaustavitev rezila
Sistem samodejnega polnjenja
Litij-ionska tehnologija

