
Robot fűnyírók



ROBOTF�NYÍRÓK
Az új XR ENDURO széria robotfűnyíróival a Cub Cadet olyan lehetőséget kínál, 
mellyel feljebb emelheti a lécet az automatizált fűnyírás terén. Hét modell közül is 
választhatunk: az új XR1 500 a kis területek modellje, a három XR2 modellt 2000 m2, 
míg a csúcskategóriás XR3 modelleket 5000 m2 területnagyságig ajánljuk. Az erő és 
teljesítmény figyelembevételével mindenki megtalálja a neki megfelelőt. Bármelyik 
modellt választjuk, a végeredmény garantált: tökéletesen nyírt gyep pillanatok alatt. 

           MÍG ÖN  
PIHEN, A ROBOT  
      RENDBE TESZI  
A KERTJÉT
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KATEGÓRIA ELSŐK
A legerősebb vágórendszer-
rel rendelkeznek, strapa-
bíróak és erősek! 10%-kal 
gyorsabb fűnyírás, más 
modellekhez viszonyítva.

A LEGMODERNEBB 
TECHNOLÓGIA
Professzionális követelmények-
nek megfelelő funkciók, pl. 
GSM, okostelefon applikáció, 
szénkefe nélküli DC motor, 
többzónás nyírás, akár a határo-
lókábelen kívül is.

        MINDEN MENNYISÉGBEN  
LENY�G�Z�  
            EL�NYÖK!

MULTIZÓNÁS HASZNÁLAT
A robot beállítható több kü-
lönböző zóna egymás utáni 
nyírására. Ha két zóna között 
nincs összeköttetés, akkor 
egy második állomásra vagy 
egy határoló kapcsolóra lesz 
szükség.

Az XR ENDURO széria robotfűnyírók amellett, hogy rengeteg praktikus 
funkcióval rendelkeznek, működésük is ultra hatékony. Kényelmessé 
teszik a fűnyírást, ugyanakkor egyedülállóan pontosan és gyorsan 
dolgoznak.

RENDKÍVÜL  
ERŐS HÁZ
A legmostohább körülmé-
nyekre tervezve.

SZÉLES KEREKEK ÉS  
NAGY VÁGÓSZÉLESSÉG
A legmagasabb elvárásoknak 
megfelelő extrém széles, baráz-
dált kerekek. A nagy vágószé-
lesség lehetővé teszi az 500-
5000 m2 területek legrövidebb 
idő alatti nyírását.

  /  ROBOTFŰNYÍRÓK
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TÖKÉLETES NYÍRÁS A  
SZEGÉLYEKNÉL IS
Pontos és egyedi szegélyvá-
gási mód, tengelytávon kivül 
is vágó pengék – a tökéletes 
és tiszta szegélyekért. 

APP 2.0
Kapcsolódjon robotjához 
okostelefonjával és irányítsa 
azon keresztül.
(Cub Cadet XR alkalmazás)

PIN KÓD
A saját, egyedi PIN kód hasz-
nálatával biztosíthatja, hogy 
senki ne használhassa az XR 
robotfűnyíróját az engedélye 
nélkül.

INTEGRÁLT  
ESŐSZENZOR
Az XR robotfűnyíró esőben
automatikusan visszatér 
a bázisra és csak akkor 
folytatja a nyírást, ha az idő 
jobbra fordul.

SMARTMOW
Az XR robotfűnyíró, mielőtt 
eléri a határolókábelt, ahe-
lyett, hogy egyszerűen meg-
állna és megfordulna, egy 
ívet követve, egyenletesen 
fordul meg, időt takarítva 
ezzel.

ERŐS MOTOR
Nagy teljesítményű motorja-
ikkal gyorsan és hatékonyan 
nyírják a füvet. A szénkefe 
nélküli motorok (kivéve XR2 
1000 és 1500) szinte hangta-
lanul működnek és minimális 
karbantartást igényelnek. 
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ROBOZONE
Csak a Cub Cadet kínálatában: az új RoboZone  
jeladóval – egy második töltőállomás nélkül – egyszerűen 
aktiválhat külön zónakat. 
Tartozékként kapható  
két formában is: hálózati kábellel  
vagy akkumulátorral.

2019 ÚJDONSÁGAI
A JÖV� F�NYÍRÁSA MÁR MA KEZD�DIK
A Cub Cadet számos újdonságot vezet be a 2019-es évben; olyanokat, amelyek meghatározzák a teljes széria jövőbeni alalkulá-
sát. Ide sorolhatók az új digitális funkciók, melyekkel még könnyebben irányíthatók és ellenőrizhetők az XR robotfűnyírók.  
Üdvözöljük a gyepápolás jövőjében!

ÚJ

FŐ ZÓNA

SZEPARÁLT 
ZÓNA



4

ROBOTFŰNYÍRÓK  /  

RO
BO

TF
Ű
N
YÍ
RÓ

K

ALEXA KOMPATIBILIS
Mostantól az XR robotfűnyíró 
azt teszi, amit mond neki, 
mivel a 2019-es modelleket a 
felhőalapú Amazon Alexa hang-
szolgáltatáson keresztül is vezé-
relheti. A fűnyírás soha nem volt 
ilyen egyszerű!

APP 2.0
Ezzel az alkalmazással egyszer-
re több XR robotfűnyírót is 
kezelhet, távolról módosíthatja 
a beállításokat és a fűnyírá-
si ütemterveket, bármikor 
hozzáférhet a fűnyírási jelen-
tésekhez. Az 2.0 alkalmazás 
kompatibilis a BLE és GSM 
szolgáltatással.

ROBOCONNECT
Ez egy kétirányú modell, 
mellyel utasításokat fo-
gadhat és küldhet. AZ XR 
robotfűnyírót összeköti az 
App 2.0-val és a MyXR web-
portállal.

MyXR
A MyXR webportállal minden 
pillanatban képben lehet, tájé-
koztatja Önt a fűnyíró használa-
táról, jelentéseket tesz közzé és 
hozzáférést biztosít a fűnyírási 
ütemtervhez, melyet szükség 
szerint meg is változtathat.

ROBOCONNECT+
Az XR2 2000, XR3 4000 és 
XR3 5000 modellekben talál-
ható. A standard RoboCon-
nect modullal ellentétben 
üzenetet küld a okostelefon-
jára, ha a gép elhagyja az ön 
által kijelölt területet. A MyXR 
lehetővé teszi, hogy bármikor 
megtekintse XR robotfűnyíró-
jának helyzetét.
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Az Cub Cadet XR 2.0 applikáció lehetővé teszi az XR ENDURO széria robotfűnyíróinak 
biztonságos és kényelmes irányítását és programozását okostelefonunk használatával. 
Egyszerűen töltse le az alkalmazást, telepítse a telefonjára és már kezdheti is a nyírást! 

*A frissítések kezelésekor tartozkódjon az XT robotfűnyíró közelében.

TELJES KONTROLL AZ 
OKOSTELEFON ÁLTAL

FRISSÍTÉSEK*
• Nyírási módok
•  Akkumulátor  

töltöttség
• Nyírási idő

TÁVVEZÉRLÉS
Az XR robotokat 
manuálisan is irá-
nyíthatjuk, akár a 
határolókábeleken 
kívül is. Tökéletes 
szűk ösvényeken és 
kis helyeken.

VEVŐSZOLGÁLAT
•  Azonnali segítség
•  Online  

hibakeresés 
•  Online 

hibaelhárítás

PROGRAMOZÁS
• Üzembehelyezés
•  Visszatérés a 

bázisra
•  Automatikus 

indulás deaktivá-
lása

•  Nyírási idők beál-
lítása



4

ROBOTFŰNYÍRÓK  /  

RO
BO

TF
Ű
N
YÍ
RÓ

K

 MINDEN TERÜLETRE 
 A MEGFELEL�T
Nincs két egyforma kert. Egyes kertekben összefüggő a gyepfelület, máshol több zónára oszlik, megint máshol van egy kü-
lönálló terület, amit szintén nyírni kell. A Cub Cadet XR ENDURO SZÉRIA modelljei könnyen megbirkóznak bármelyikkel. A 
RoboZone jeladónak köszönhetően a szeparált zónákat is könnyedén kezeli, nincs szükség egy második bázisállomás beszere-
léséhez. További információkat talál a 92. oldalon.

Példa:  
csak fő zóna

2. LÉPÉS:  
EGYÉNI ADATOK  
BEVITELE 
Ezáltal lehetővé válik, hogy 
az XR robot önállóan végez-
ze a munkát.

1. LÉPÉS:  
HATÁROZZA MEG A NYÍRÁ-
SI TERÜLETET, ZÓNÁKAT
Ehhez le kell fektetnie és 
tüskék segítségével rögzítenie 
a határolókábeleket.

KEZDŐDHET A NYÍRÁS!
A robot először a kábelek 
mentén nyírja le a füvet, majd 
visszatér a bázisra, ha ele-
gendő kapacitás van az ak-
kumulátorokban újra elindul, 
véletlenszerű mintát követve 
nyír tovább.

Példa:  
tagolt terület:  
fő zóna + alzóna

Példa:   
két elkülönülő terület,
fő zóna + egy szeparált zóna

Példa:  
fő zóna + alzóna + szeparált 
zóna

EGYSZER� TELEPÍTÉS ÉS PROGRAMOZÁS
Az XR robotfűnyíró megfelelő telepítése és programozása érdekében szakszerű telepítési segítséget 
nyújtunk kereskedőpartnereinken keresztül. Fűnyíróját azonban saját maga is telepítheti (a telepítő 
készlet külön vásárolható).

A QR kód alatti 
kisfilm további infor-
mációt nyújt a robo-
tok installálásáról és 
beállítási lehetősé-
geiről.
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ÚJ

 EGYSZER� 
 KEZDET
Az új Cub Cadet XR1 500 robotfűnyíró a legjobb választás azok számára, akiknek kisebb, 500 m2-es 
gyepterületük van és kompakt, de nagy teljesítményű készüléket keresnek. A 12V/8,8 Ah Li-Ion akku-
mulátor és a 100 W-os motor biztosítja megfelelő teljesítményt a fűnyíráshoz és a manőverezéshez, 
mindezek  kombinálva a tüskés kerekekkel  jelentős méretű terület karbantartását eredményezik órán-
ként. Azaz 500 m2 lenyírásához 1 nap csak 3 óra szükséges. Így a fennmaradó 21 órában akadály nélkül 
használható a gyep.

XR1 500
Vágószélesség:  18 cm

Vágási magasság: 15 – 45 mm

Max. területnagyság: 500 m2

Ajánlott terület: 400 m2

Üzemidő: 180 perc

Motor: DC szénkefével

Energiafelhasználás: 8 kWh/hónap

Cikkszám: 22AXGALD603

Ajánlott ár:
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MULCSELTÁVOLÍTÓ
A piacon egyedülálló, a Cub Cadet által kifejlesztett és sza-
badalmaztatott mulcseltávolító önállóan tisztítja a fűnyírót. 
Nyírás közben automatikusan eltávolítja a kaszálékot a fű-
nyíróházról,  így javítja a teljesítményt és csökkenti a karban-
tartási költségeket is.

ROBOCONNECT
Segítségével az XR1 500
modell az interneten keresztül is 
ellenőrizhető és programozható.

FÉM ALSÓBORÍTÁS
A fém csúszófelületek is a maximá-
lis manőverezhetőséget biztosítják. 
Így a szűk területek is probléma-
mentesen karbantarthatók.

ROBOHOME (TARTOZÉK)
Egy garázs az XR1 500 számára: a 
töltőállomás fölé helyezve megvédi a 
robotot az esőtől és a közvetlen nap-
fénytől.  

12V/8,8 AH LI-ION AKKUMULÁTOR
Az XR1 500 modern lítium-ion 
akkumulátorral működik, mely által 
– újratöltés nélkül – akár 3 órán 
keresztül is képes dolgozni. Lehetővé 
teszi, hogy több időt töltsön a gyepen 
és hamarabb elvégezze a fűnyírást.

KÜLSŐ TÖLTŐÁLLOMÁS
A töltőállomást a nyírandó területen 
kívül is telepíthető, így a gyepfelület-
ből nem vesz el helyet.

TALAJKÖVETŐ VÁGÓASZTAL 
Ez biztosítja, hogy az XR1 500-as még 
az egyenetlen terepen is rendkívüli 
pontossággal nyírja a gyepet.

MEGBÍZHATÓ MOTOR
100 W-os, rendkívül erős motor, me-
lyet hosszú élettartam és minimális 
karbantartás jellemez.

SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ KEREKEK 
A speciális kialakítású, tüskés kerekek 
rendkívüli tapadással bírnak. Ez jobb 
manőverezhetőséget biztosít még 
nedves fű esetén is.

AZ XR1 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI

SZABADALMAZTATOTT
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NAGY TELJESÍTMÉNY 
MÁR AZ ALAPOKTÓL! 
IDEÁLIS AKÁR  
2.000 m² TERÜLET-
NAGYSÁGIG
A három XR2 modell a prémium kategó-
riás robotfűnyírók belépő termékei. Erős 
vágórendszerével azonnal háttérbe szorítja 
vetélytársait. Az egyedülálló gyepszélvágó 
technikának köszönhetően, ahol a kések a 
tengelyen túlnyúlva biztosítják, hogy a nyírás 
a szegélyekig tökéletes legyen, feleslegessé 
válik a szegélynyíró utólagos használata. A 
széles, mélyen barázdált kerekek pedig gon-
doskodnak az egyenletes haladásról, rend-
kívül jól és biztonságosan működnek - még 
nedves fűben is.



Haus & Garten Test

Im Test: Rasenmähroboter
Ausgabe 3/2018 · www.hausgartentest.de

Mäht kraftvoll und zuverlässig
automatisch den Rasen

TESTURTEIL

Cub Cadet
XR2 1500

gut
Endnote 1,5
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ERŐS MOTOR
200 W biztosítja az első osztályú telje-
sítményt és a kiemelkedően hatékony 
fűnyírást. Az XR2 2000 ráadásul szén-
kefe nélküli, tulajdonképpen kopás-
mentes motorral készül.

ROBOCONNECT
Lehetővé teszi a MyXR online felület 
elérését. Az XR2 2000 modellhez GPS 
funkció is tartozik, amely lehetővé teszi, 
hogy szükség esetén megtalálható le-
gyen a készülék.

SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ KEREKEK 
A speciális kialakítású, tüskés kerekek 
rendkívüli tapadással bírnak. Ez jobb 
manőverezhetőséget biztosít még 
nedves fű esetén is.

ROBOHOME  
(XR2 2000-HEZ TARTOZÉK)
Az XR2 modellek garázsa: a töltőállo-
más fölé helyezve megvédi a robotot 
az esőtől és a közvetlen napfénytől.  

TURBÓ MÓD
A szezon első nyírásakor automatikusan 
bekapcsol, a magas fűszálak gyorsabb 
levágására, rövidebb fűnél automatiku-
san kikapcsol. Manuálisan is kapcsol-
ható.

KÜLSŐ TÖLTŐÁLLOMÁS
A töltőállomás a nyírandó területen 
kívül is telepíthető, így a gyepfelület-
ből nem vesz el helyet.

MAXIMÁLIS FORDULÉKONYSÁG
Szimpla első kerék biztosítja a kiváló 
fordulékonyságot, különösen a szegé-
lyek mentén.

TESZT EREDMÉNY „GUT“
Az XR2 1500 modellt a német „Haus 
& Garten Test“ magazin tesztelte, 
végeredményként 1,5-ös besorolást 
kapott. (1 = legmagasabb, 5 = legala-
csonyabb értékelés)

AZ XR2 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI

TARTÓS AKKUMULÁTOR
A LiFePO4- nagyteljesítményű akkumu-
látor kétszeresére növeli a töltési ciklu-
sok számát a hagyományos lítium-ion 
akkumulátorokhoz képest, ezáltal 
megduplázva az élettartamát.

BLE (BLUETOOTH® LOW ENERGY)
TÁVIRÁNYÍTÓ
A távírányító segítségével az XR2 mo-
dellek kényelmesen irányíthatók és 
programozhatók is távolról*.

 A Bluetooth® szóvédjegy és logó bejegyzett védjegyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.
    *A Bluetooth® tartományon belül.

XR2 1000
Vágószélesség:  28 cm

Vágási magasság: 15–60 mm

Max. területnagyság: 1.000 m2

Ajánlott terület: 500 m2

Üzemidő: 45 – 50 perc

Motor: DC szénkefével

Energiafelhasználás: 11 kWh/hónap

Cikkszám: 22BCBAAD603

Ajánlott ár:

XR2 1500
Vágószélesség:  28 cm

Vágási magasság: 15–60 mm

Max. területnagyság: 1.500 m2

Ajánlott terület: 800 m2

Üzemidő: 60 – 70 perc

Motor: DC szénkefével

Energiafelhasználás: 14 kWh/hónap

Cikkszám: 22BCDAED603

Ajánlott ár:

XR2 2000
Vágószélesség:  28 cm

Vágási magasság: 15–60 mm

Max. területnagyság: 2.000 m2

Ajánlott terület: 1.200 m2

Üzemidő: 60 –7 0 perc

Motor: szénkefe nélküli DC motor

Energiafelhasználás: 18 kWh/hónap

Cikkszám: 22BCFAFD603

Ajánlott ár:
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EXTRÉM ER� ÉS  
TELJESÍTMÉNY!   
IDEÁLIS AKÁR  
5.000 m2 TERÜLET-
NAGYSÁGIG
A három XR3 modell egy külön kategóriát 
képvisel. Különösen erős és gyors vágó-
rendszerükkel megfelelnek a legmagasabb 
elvárásoknak is. A csúcskategóriás modellek 
esetében az egyedülálló gyepszélvágó tech-
nológiának köszönhetően, ahol a kések a 
tengelyen túlnyúlva biztosítják, hogy a nyírás 
a szegélyekig tökéletes legyen, feleslegessé 
válik a szegélynyíró utólagos használata. A 
rendkívül hatékony motor 2x200 W-al üze-
mel és kifejezetten strapabíró.
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RENDKÍVÜL ERŐTELJES SZÉNKEFE 
NÉLKÜLI MOTOR
2 x 200 W motor gondoskodik a kiváló 
teljesítményről a fűnyírás közben.

TURBÓ MÓD
A szezon első nyírásakor automati-
kusan bekapcsol, a magas fűszálak 
gyorsabb levágására, rövidebb fűnél 
automatikusan kikapcsol. Manuálisan 
is kapcsolható.

ROBOCONNECT
Lehetővé teszi a MyXR online felület 
elérését. Az XR3 4000 és az XR3 5000 
modellekhez GPS funkció is tartozik, 
amely lehetővé teszi, hogy szükség ese-
tén megtalálható legyen a készülék.

AZ XR3 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI

TALAJKÖVETŐ VÁGÓASZTAL ÉS 
MAXIMÁLIS FORDULÉKONYSÁG
A vágóasztal-felfüggesztés egyedi ki-
alakításának köszönhetően a fűnyíró-
ház szinte lebeg az egyenetlen talaj 
felett. Az első kerék biztosítja a kiváló 
fordulékonyságot.

TARTÓS AKKUMULÁTOR
A LiFePO4- nagyteljesítményű akkumu-
látor kétszeresére növeli a töltési ciklu-
sok számát a hagyományos lítium-ion 
akkumulátorokhoz képest, ezáltal 
megduplázva az élettartamát.

ROBOHOME  
(XR3 5000-HEZ TARTOZÉK)
Az XR3 modellek garázsa: a töltőállo-
más fölé helyezve megvédi a robotot az 
esőtől és a közvetlen napfénytől.  

ROBOGRIPS 
Jobb tapadás és extra vonóerő a lejtő-
kön és a csúszós terepen.

BLE (BLUETOOTH® LOW ENERGY)
TÁVIRÁNYÍTÓ
A távírányító segítségével az XR3 mo-
dellek kényelmesen irányíthatók és 
programozhatók is távolról*.

    A Bluetooth® szóvédjegy és logó bejegyzett védjegyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.
    *A Bluetooth® tartományon belül.

XR3 3000
Vágószélesség:  56 cm

Vágási magasság: 20–80 mm

Max. területnagyság: 3.000 m2

Ajánlott terület: 1.600 m2

Üzemidő: 55 – 70 perc

Motor: szénkefe nélküli DC motor

Energiafelhasználás: 22 kWh/hónap

Cikkszám: 22BSBAAD603

Ajánlott ár:

XR3 4000
Vágószélesség:  56 cm

Vágási magasság: 20–80 mm

Max. területnagyság: 4.000 m2

Ajánlott terület: 2.600 m2

Üzemidő: 55 – 70 perc

Motor: szénkefe nélküli DC motor

Energiafelhasználás: 27 kWh/hónap

Cikkszám: 22BSDAED603

Ajánlott ár:

XR3 5000
Vágószélesség:  56 cm

Vágási magasság: 20–80 mm

Max. területnagyság: 5.000 m2

Ajánlott terület: 3.600 m2

Üzemidő: 80 – 100 perc

Motor: szénkefe nélküli DC motor

Energiafelhasználás: 34 kWh/hónap

Cikkszám: 22BSGAGD603

Ajánlott ár:
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 XR1 500

DC szénkefével

100 Watt

12V / 8,8 Ah Li-Ion

180 perc

8 – 10 óra

8 kWh/hónap

500 m²

400 m²

18 cm

15 – 45 mm

acél

1 fő zóna, 2 alzóna, 
2 szeparált zóna

55 m²/óra

8,5° / 15%

standard

standard

standard

–

standard

–

standard

–

standard

standard

standard

standard

–

–

standard/–

–

standard

70/68/70

53 cm / 42 cm / 26 cm

7,5 kg

22AXGALD603

'!0A84CD-ijcajd!

MOTOR

Motor

Teljesítmény

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor

Üzemidő

Töltési idő

Energiafelhasználás

VÁGÁSI RENDSZER

Max. területnagyság

Ajánlott terület

Vágószélesség

Vágási magasság (min. – max.)

Kés

Vágási zónák

Vágási teljesítmény

Maximális emelkedő

EGYÉB TULAJDONSÁGOK

Bázisállomás

RoboHome

RoboGrips

Kijelző

Bluetooth®

Bluetooth® távirányító

Smart App

Esőszenzor

Lopásvédelem

Ütközés szenzor

Dőlés érzékelő

Emelés érzékelő

Szegélynyírási mód

SmartMow

GSM-Modul/GPS

Turbó mód

Extra széles kerék

MÉRETEK ÉS SÚLY ADAT

LpA/LwA/LwAg (dB)

Méretek (h/sz/m)

Nettó súly

ÁR

Cikkszám

EAN

Ajánlott fogyasztói ár

 XR2 1000

DC szénkefével

200 Watt

26V lítium-vas-foszfát 2,4 Ah (LiFePO4)

45 – 50 perc

50 – 70 perc

11 kWh/hónap

1.000 m²

500 m²

28 cm

15 – 60 mm

1 db 3-ágú csillagkés

1 fő zóna, 3 alzóna, 
2 szeparált zóna

75 m²/óra

20° / 36%

standard

opcionális (MRK7030A)

standard

LED

standard

opcionális (MRK7100A)

standard

standard

standard

–

standard

standard

standard

standard

standard/–

standard

standard

70/68/70

63 cm / 46 cm / 21 cm

11,1 kg

22BCBAAD603

'!0A84CD-iiddji!

 XR2 1500

DC szénkefével

200 Watt

26V lítium-vas-foszfát 3 Ah (LiFePO4)

60 – 70 perc

70 – 90 perc

14 kWh/hónap

1.500 m²

800 m²

28 cm

15 – 60 mm

1 db 3-ágú csillagkés

1 fő zóna, 3 alzóna, 
2 szeparált zóna

75 m²/óra

20° / 36%

standard

opcionális (MRK7030A)

standard

LED

standard

opcionális (MRK7100A)

standard

standard

standard

–

standard

standard

standard

standard

standard/–

standard

standard

70/68/70

63 cm / 46 cm / 21 cm

11,4 kg

22BCDAED603

'!0A84CD-iidebb!
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 XR2 2000

DC szénkefe nélküli

200 Watt

26V lítium-vas-foszfát 3 Ah (LiFePO4)

60 – 70 perc

70 – 90 perc

18 kWh/hónap

2.000 m²

1.200 m²

28 cm

15 – 60 mm

1 db 3-ágú csillagkés

1 fő zóna, 3 alzóna, 
2 szeparált zóna

75 m²/óra

20° / 36%

standard

standard

standard

LED

standard

opcionális (MRK7100A)

standard

standard

standard

–

standard

standard

standard

standard

standard/standard

standard

standard

70/68/70

63 cm / 46 cm / 21 cm

11,4 kg

22BCFAFD603

'!0A84CD-iidedf!

 XR3 3000

DC szénkefe nélküli

2 x 200 Watt

26V lítium-vas-foszfát 4,5 Ah (LiFePO4)

55 – 70 perc

90 – 110 perc

22 kWh/hónap

3.000 m²

1.600 m²

56 cm

20 – 80 mm

2 db 3-ágú csillagkés

1 fő zóna, 4 alzóna, 
2 szeparált zóna

180 m²/óra

20° / 36%

standard

opcionális (MRK0076A)

standard

LCD

standard

opcionális (MRK7100A)

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard/–

standard

standard

70/72/74

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

20 kg

22BSBAAD603

'!0A84CD-iideec!

 XR3 4000

DC szénkefe nélküli

2 x 200 Watt

26V lítium-vas-foszfát 4,5 Ah (LiFePO4)

55 – 70 perc

90 – 110 perc

27 kWh/hónap

4.000 m²

2.600 m²

56 cm

20 – 80 mm

2 db 3-ágú csillagkés

1 fő zóna, 4 alzóna, 
2 szeparált zóna

180 m²/óra

20° / 36%

standard

opcionális (MRK0076A)

standard

LCD

standard

opcionális (MRK7100A)

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard/standard

standard

standard

70/72/74

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

20 kg

22BSDAED603

'!0A84CD-iidefj!

 XR3 5000

DC szénkefe nélküli

2 x 200 Watt

26V lítium-vas-foszfát 6 Ah (LiFePO4)

80 – 100 perc

90 – 110 perc

34 kWh/hónap

5.000 m²

3.600 m²

56 cm

20 – 80 mm

2 db 3-ágú csillagkés

1 fő zóna, 4 alzóna, 
2 szeparált zóna

180 m²/óra

20° / 36%

standard

standard

standard

LCD

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard/standard

standard

standard

70/72/74

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

20,2 kg

22BSGAGD603

'!0A84CD-iidegg!
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ROBOZONE

RoboZone - hálózati kábellel, minden XR modellhez '!0A84CD-ijcfbc! Cikkszám: 122-025-603

RoboZone - akkumulátorral, minden XR modellhez '!0A84CD-ijcfed! Cikkszám: 122-039-603

KIEGÉSZÍT�K ROBOTF�NYÍRÓKHOZ

A Bluetooth® szóvédjegy és logó bejegyzett védjegyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.

TERÜLET KÖRBEHATÁROLÁSA

Határolókábel,  650 méter kábel *!2J0B0J-djbefi! Cikkszám: MRK0067B

Kicsi telepítő készlet (max. 400 m2)
100 m kábel, 150 leszúró tüske

'!0A84CD-iifbej! Cikkszám: 122-001-603

Közepes telepítő készlet (max. 1200 m2)
150 m kábel, 200 leszúró tüske

'!0A84CD-iifbfg! Cikkszám: 122-002-603

Nagy telepítő készlet (max. 2500 m2)
250 m kábel, 350 leszúró tüske

'!0A84CD-iifbgd! Cikkszám: 122-003-603

GARÁZS

RoboHome minden XR2 modellhez '!0A84CD-ijcfgh! Cikkszám: 122-075-603

RoboHome minden XR3 modellhez '!0A84CD-ijcffa! Cikkszám: 122-072-603

TÁVIRÁYÍTÓ

Bluetooth® távirányító XR2/XR3 modellekhez *!2J0A1E-ghecac! Cikkszám: MRK7100A

BÁZISÁLLOMÁS

Bázisállomás XR1 500 modellhez *!2J0B0J-djahhc! Cikkszám: MRK9105A

Bázisállomás minden XR2 modellhez Cikkszám: MRK7006C

Bázisállomás minden XR3 modellhez Cikkszám: MRK6102C
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PÓTKÉS

1 db XR2 pótkés *!2J0A1E-ghebij! Cikkszám: MRK7003A

2 db XR3 pótkés *!2J0A0B-jeebad! Cikkszám: MRK6101A

ROBOGRIPS (KERÉK KIEGÉSZÍTŐ)

Robogrips XR2 modellhez - kerékgyűrű a jobb tapadásért *!2J0B0J-djajha! Cikkszám: MRK7023A

Robogrips XR3 modellhez - kerékgyűrű a jobb tapadásért *!2J0B0J-djbaef! Cikkszám: MRK6022A

ROBOCONNECT+

Az XR2 2000, XR3 4000 és XR3 5000 modellekbe beépítve. Üzenetet 
küld a okostelefonjára, ha a gép elhagyja az ön által kijelölt területet. 
A MyXR lehetővé teszi robotfűnyírója helyzetének meghatározását.

'!0A84CD-ijcfhe! Cikkszám: 122-143-619



A leírásokra, illusztrációkra, valamint a méretekre és teljesítményekre vonatkozó adatokat igyekeztünk pontosan, 
a valóságnak megfelelően összeállítani. Ennek ellenére fennáll annak a lehetősége, hogy a termékek technikai 
jellemzői, színe, formája és felszereltsége nem egyezik meg teljesen az ábrákon és a leírásokban szereplő adatokkal. 
Ilyen esetleges eltérésekért nem vállalunk felelősséget. Hasonlóképpen fenntartjuk nyomdahibák, tévedések, illetve 
árváltoztatások miatt szükséges módosítások jogát is. 

Európai központ:
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken 
www.mtdproducts.eu

Magyarországi gyár:  
MTD Hungária Kft.  
H-8248 Nemesvámos • Dózsa György út 1. 
www.mtdhungária.hu

AZ ÖN SZAKKERESKEDŐJE: 


