
you party
you dream
you take it easy
„iMow“

you relax
you sleep
you play
you swim
you eat
you have fun
you read this
you Go CraZy
you do whatever you want
„iMow“    
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Naujieji „iMow“  
vejos pjovimo  
robotai 
Greiti, išmanūs,  
našūs.Puikios naujovės  

jums ir jūsų vejai

Ieškote uolaus pagalbininko 
sode? 
Ką turite daryti, kad veja būtų  
puikiai prižiūrėta: mažai arba 
visiškai nieko!

nuo šiol dar geriau: „iMow“ pjauna automatiškai 

ir visada patrumpina veją iki vienodo aukščio. kai 

darbas baigtas arba reikia įkrauti akumuliatorių, jis 

savarankiškai nuvažiuoja į įkrovimo stotelę. mulčia-

vimo sistema pjaunant susmulkina nupjautą žolę, 

kuri tampa vertinga trąša vejai. taigi, įsitikinsite pa-

tys, kad „iMow“ nustato visiškai naujus vejos 

pjovimo standartus. Jis per kelias valandas puikiai 

nupjauna veją, todėl ja tuoj vėl galite mėgautis. Jūs 

galėsite daugiau laiko skirti kitiems, mėgstamiems 

darbams, ir Jums svarbiems žmonėms. skaitykite 

toliau ir sužinokite apie visus „iMow“ privalumus. 
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„iMow“ yra vienas iš greitųjų... 
labai svarbu, kad vejos pjovimo roboto darbas būtų našus: kuo 
įrenginys trumpiau dirba, tuo ilgiau galite naudotis veja. mes 
intensyviai nagrinėjome klausimą, kaip padaryti, kad „iMow“ 
darbą atliktų per kuo trumpesnį laiką. 

... veikiantis paprastai ir nesudėtingai...
„iMow“ nėra paprastas vejos pjovimo robotas, tai labai išma-
nus vejos pjovimo robotas. Jį paprasta užprogramuoti, o vieną 
kartą įrengus jis visą laiką veiks pagal jūsų pageidavimus. nori-
te pakeisti pjovimo planą? intuityviai valdoma grafine vartotojo  
sąsaja užprogramuotus parametrus pakeisti labai paprasta.

... ir visada esantis po ranka, kai jo reikia!
Šiais laikais laikas yra labai brangus. todėl galite patys nuspręs-
ti, kada „iMow“ turės pjauti. labai patogu užprogramuoti ir  
nustatyti, kad įrenginys veiktų, kai nesate namuose arba miega-
te. vadinasi: veja galėsite mėgautis bet kada, kai tik jos prireiks. 
tai labai paprasta: „iMow“ pjauna, o jūs džiaugiatės laisvalaikiu. 
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Naujieji „iMow“  
vejos pjovimo  
robotai 
Greiti, išmanūs,  
našūs.

naujieji „iMow“ vejos 
pjovimo robotai: „i” – 
tai sumanumas.



Labai svarbu  
planuoti. 
tai svarbu ir pjaunant.

norėtumėte sužinoti, per kiek laiko „iMow“ nupjautų veją?  

o gal norėtumėte patikrinti, ar „iMow“ tiks jūsų sodui? 

tai labai lengva padaryti: apsilankykite tinklalapyje  

www.viking-imow-planer.at

naudodami mūsų praktiškąjį internetinį įrankį greitai ir paprastai  

sukursite sodo planą. po to planavimo priemonė apskaičiuos apytikslį pjo-

vimo „iMow“ laiką. Jei pageidausite, vikinG prekybos atstovas  

mielai padės įrengti „iMow“. 

www.viking-imow-planer.at
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Naujieji „iMow“  
vejos pjovimo  
robotai 
Greiti, išmanūs,  
našūs.



you take a look,
„iMow“
1   kai reikia įkrauti, įkrovimo kontaktas 

„iMow“ prijungia prie įkrovimo stotelės. 

2   Jei „iMow“ paliečia kliūtį, po jo gaubtu  

esantys jutikliai atpažįsta, kuria kryptimi  

geriausia šią kliūtį apvažiuoti.

3   rankinis stabdymo mygtukas užtikrina dar 

didesnę saugą.

4   aukštesnės žolės? Žemesnės žolės?  

praktišku sukamuoju mygtuku galima  

patogiai nustatyti vieną iš 15 pjovimo  

aukščio pakopų – nuo 20 iki 60 mm.

5   profiliuotieji ratai ne tik tolygiai  

sukasi, bet ir automatiškai nusivalo.

6   Jei prireiktų pernešti, tai labai  

lengva padaryti paėmus už patogios,  

ergonomiškos formos rankenos .

7   valdymo bloką su ryškiu lCd  

ekranu galima nuimti – tai labai  

patogu!

lCd ekranas yra ryškus,  

o vartotojo sąsaja valdoma  

intuityviai, todėl užprogra- 

muoti labai paprasta.  

Įrenginį galite valdyti  

rankomis, žinoma,  

jei to norite. 
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a   pjovimo mygtukas

b   mygtukas „atgal“

c   lietaus jutiklis

d   4,2” ekranas 

e    kryžiuko formos  
valdymo mygtukas

f   mygtukas ok
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vienas įrenginys,  
daug privalumų.
paskaitykite.

dinamiškas pjovimo planas
„iMow“ ne tik savarankiškai dirba pagal nurodytą pjovimo planą, bet ir per tam 
tikrą laikotarpį (taip vadinamąją aktyvumo trukmę) nusprendžia, ar vėliau spės baig-
ti darbą, kurį buvo nutraukęs. Jei vasaros dieną staiga prasideda liūtis, aktyvintas 
lietaus jutiklis grąžina „iMow“ į savo vietą, o darbas tęsiamas liūčiai pasibaigus. 
Jei lyja nuolat, lietaus jutiklį galite išjungti arba „iMow“ tiesiog palikti įkrovimo 
stotelėje iki kitos aktyvumo trukmės laiko.

Geri kaimynai
Jums įsigijus „iMow“, džiaugsis ir kaimynas: pjovimo zona bus aptverta ribojimo 
viela, kuri siunčia trikdžių nesukeliančius signalus. tai yra: signalas nekonkuruoja su 
kitais signalais, pavyzdžiui, gretimuose soduose naudojamų vejos pjovimo robotų. 
todėl niekas negali sugriauti jūsų planų. išskirtinis sumanumas! Be to, iMow“ 
veikia labai tyliai, todėl tausoja klausą ir nervus. 

Nuolat pasirengęs!
„iMow“ įrengta įvairių jutiklių: pakeltas arba paliestas įrenginys nedelsdamas su-
stoja. Be to, „iMow“ galite nustatyti taip, kad jį būtų galima valdyti tik įvedus pa-
rinktą pin kodą, todėl pavogtu įrenginiu niekas negalės pasinaudoti. Būkite visiškai 
ramūs!

Sumani įkrovimo sistema
„iMow“ skuba, nes liko nupjauti dar daug ploto? tuomet jis įsikrauna kuo greičiau. 
„iMow“ naktį nepjaus? tada jis įsikrauna lėčiau (žinoma, ir taupiau), todėl akumu-
liatorių galima ilgiau naudoti. tai tausoja aplinką ir neplonina piniginės. 

Peilis su dvigubais ašmenimis
tvirtas mulčiuojantis peilis labai ilgai išlieka aštrus. kiekvieną kartą sustojus pei-
liui automatiškai keičiasi sukimosi kryptis, todėl peilis dėvisi tolygiai. Jei vis dėlto 
prireiktų pakeisti peilį, tai atliekant nereikia jokio įrankio. tai labai paprasta. kitaip 
tariant – sumanu. 

dinamiškas greitis
„iMow“ automatiškai atpažįsta tankesnės ir mažiau tankios žolės zonas; aukštoje 
ir tankioje žolėje „imow“ pritaiko važiavimo greitį. tikrai sumanu, ar ne?
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you Choose,
„iMow“
Kiekvienas sodas ir veja yra skirtingi. Vieni dideli, kiti – maži. Vienur reikia 
intensyvesnės priežiūros, kitur – jos šiek tiek mažiau. Norėjome būti tikri, 
kad „iMow“ bus galima naudoti kiekviename sode, todėl tiesiog sukūrė-
me du modelius.

saulėtose vietovėse labai praverčia praktiška 

apsauga nuo saulės: ji saugo „iMow“ nuo 

karščio, todėl pailgėja vejos pjovimo roboto 

eksploatavimo trukmė. 

„iProtect“ stogas nuo saulės

Įkrovimo stotelė

dvigubas peilis ir įrengimo medžiaga

Įkrovimo stotelė yra „iMow“ namai. mes ją 

visada įrengiame sode pagrindinėje ir apsau-

gotoje vietoje, todėl „iMow“ visada paprasta 

sugrįžti atgal. ir papildomai įkrauti akumuliato-

rių, ir apsisaugoti nuo blogo oro.

Kartu tiekiami: MI 632 MI 632 P

Įkrovimo stotelė ü ü

pjovimo peilis ü ü

ribojimo viela (m) 150 300

fiksavimo vinys (vnt.) 200 300

fiksuojamasis kištukas (vnt.) 2 2

vielos jungtys (vnt.) 3 3

„iMow“ MI 632 MI 632 P

Optimalus vejos plotas (maždaug iki) 1 000 m2 2 000 m2

didžiausias galimas vejos plotas  
(maždaug iki)

3 000 m2 4 000 m2

akumuliatoriaus tipas ličio jonų ličio jonų

akumuliatoriaus talpa 130 Wh 194 Wh

Pjovimo aukštis (15 pakopų) 20–60 mm 20–60 mm

Pjovimo plotis 30 cm 30 cm

Ø Pjovimo laikas 90 min. 135 min.

Ø Įkrovimo trukmė 60 min. 60 min.

aukščiausia įkalnė 35 % 35 %

Garso galios lygis (garantuojamas, Lwa) < 69 dB[a] < 69 dB[a]

Svoris 12,1 kg 12,4 kg

Matmenys (I x P x a) 73x54x27 cm 73x54x27 cm

Gaminio Nr. 6309 200 0000 6309 200 0002

Kaina* 00,- € 00,- €

priedai aprašas Gaminio nr. kaina*

aRb 150 150 m ribojimo vielos ritinys 0000 400 8610 00,- €

afN 051 fiksavimo vinys, 50 vienetų 6309 007 1000 00,- €

aIP 600 Įkrovimo stotelės „iProtect“ stogas 6909 780 5400 00,- €

adV 010 Vielos jungtys, 10 vienetų 6909 007 1090 00,- €

aKS 010 fiksuojamasis kištukas, 10 vienetų 6909 007 1095 00,- €

adO 600 Įkrovimo stotelė 6909 200 0000 00,- €

Pjovimo peilis 6309 702 0100 00,- €

* su pvm; gamintojo siūloma kaina.
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Prekybos atstovas  
įrengia akimirksniu.

tik įgaliotasis vikinG prekybos atstovas gali asmeniškai pakonsultuoti ir pasiūlyti 

profesionalias paslaugas, kurios priklauso jums ir „iMow“. Jis pasirūpina kvalifi-

kuotu įrengimu, technine priežiūra, remontu ir prireikus pakeičia atsargines dalis. 

Jis visada ras laiko su jumis paplepėti apie sodą ar veją. o jei norėsite – ir apie orą 

ar futbolą. 

Įrengimo procesas
1 veiksmas:  prekybos atstovas pagal jūsų duomenis sudaro pjaunamo ploto 

planą. 

2 veiksmas: prekybos atstovas nutiesia ribojimo vielą.

3 veiksmas: kartu su prekybos atstovu užprogramuojate pjovimo planą. 

4 veiksmas: jei reikia, prekybos atstovas pritaiko parametrus. 

5 veiksmas: jūs užsiimate mėgstama veikla, o „iMow“ pjauna.


