Honda Miimo
HRM 310 / 520 / 3000
Lämna över gräsklippningen
till Miimo

HONDA MIIMO MODELLUTBUD

Miimo klipper din
gräsmatta åt dig
Miimo är vår intelligenta robotgräsklippare som är fullständigt självgående och klipper din gräsmatta
helt automatiskt. Den vet själv när det är dags att ladda batterierna och går då till laddningsstationen.
Du väljer själv när du vill att den ska klippa. Från enkla trädgårdar till mer komplexa gräsmattor med
rabatter, ojämn mark och sluttningar, ger Miimo dig en perfekt gräsmatta under tiden du gör roligare
saker. En av våra tre modeller kommer att passa perfekt i din trädgård:

HRM 310 SPECIFIKATION

FUNKTIONER
Flera klippMicrostartspunkter mulching

KLIPPYTA

MAXIMAL LUTNING

Upp till

Upp till

1.500 m²

24º/45%

Upp till

Upp till

3.000 m²

24º/45%

Automatiskt
laddningssystem

Snabba reak- Flexibel
tionssensorer installation

Kontrollpanel

FUNKTIONER
Flera klippMicrostartspunkter mulching

KLIPPYTA

MAXIMAL LUTNING

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Upp till

Upp till

Kontroll-panel
+
Smartphone app

25º/47%

Snabba reaktionssensorer

FUNKTIONER

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

HRM 3000 SPECIFIKATION

4.000 m²

Automatiskt
laddningssystem

Kontrollpanel

Flera klippMicrostartspunkter mulching
KLIPPYTA

Snabba reaktionssensorer

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

HRM 520 SPECIFIKATION

MAXIMAL LUTNING

Automatiskt
laddningssystem

Vattentät

Elektrisk
Smartphone- justering av
app
klipphöjden

FLEXI
DOCK

Har du hört talas om mikro-mulching?
Miimo finfördelar gräset till små partiklar som går ner i gräsmattan och fungerar
som gödningsmedel. Så du behöver inte räfsa upp gräsrester. Genom att klippa
lite och ofta, klipper Miimo endast lite åt gången. Detta ger en perfekt, frisk och
mattliknande gräsmatta.

Honda Miimo
teknologi
och fördelar

Stöldskydd

Vattentät
Miimo 310/520 har inget emot att det
regnar och klipper även då. HRM 3000
är vattentät, IPX5-klassad och kan
även tvättas med vattenslag.

Varje Miimo kan skyddas med hjälp av en
unik säkerhetskod, som garanterar att den
inte kan användas av någon annan än dig.
Den stannar och ett larm hörs så snart
den lyfts och startar endast när din PIN-kod
har accepterats.

Snabbreagerande
hinder- och
lyftsensorer
Säkerhet är mycket viktigt för Honda.
Miimo känner av när den kommer i
kontakt med ett hinder och stoppar
omedelbart om den stöter på ett
föremål eller husdjur och svänger då
runt och fortsätter i en annan riktning.
Den känner även av om den lyfts
eller lutas och då stannar knivarna
för att ge fullständig säkerhet.

Mjuka svängar
HRM 3000 har en unik mjuk svängteknologi som gör att den svänger bort
från begränsningskabeln utan att stanna
till. Detta optimerar klippningen.

Justerbar klipphöjd
Du kan enkelt justera klipphöjden för att passa
din gräsmatta, från 20 till 60 mm. Den kan
justeras elektroniskt via smartphone-appen för
HRM 3000 eller manuellt för HRM 310/520.
Du kan även justera HRM 3000 manuellt.

Bluetooth™
Smartphone-app*
Ett intuitivt och enkelt gränssnitt,
som gör att du kan ändra Miimos
inställningar via Bluetooth™ med din
smartphone.
*Finns endast för HRM 3000

Klippfunktioner
Miimo justerar automatiskt sättet den klipper
på efter säsong och gräsmattans skick. Den
klipper oftare när gräset växer snabbt. Om den
upptäcker ett område med tjockare och längre
gräs, så klipper den i ett spiralformat mönster.

Lutningskapacitet och
ojämn mark
Miimo kan klippa sluttningar på upp till 25°/47%
med sin stora dragkraft och fasta grepp. Tack vare
dess lyftsensorer som reagerar snabbt, fastnar
Miimo aldrig i ett hål eller på ojämn mark.

Tyst och pålitlig
Tack vare att Miimo drivs av
batterier är den tyst och tillförlitlig.
Den kan klippa på natten tack vare
natt-timern, utan störa varken dig
eller grannarna.

Flexibel installation*
Miimos unika laddningsstation kan installeras
var som helst på gräsmattan. Det kan vara
under en buske, längs en smal gräsremsa
eller i ett trångt hörn, vilket gör att du kan
placera den diskret i trädgården.

*Endast tillgänglig på HRM 3000

Flera klippstartspunkter
Miimo kan hantera många olika typer av trädgårdar,
även de mest komplexa. Den navigerar smidigt
runt föremål som dammar, smala passager,
pooler och träd. Miimo startar normalt att klippa
från laddningsstationen, men du kan lägga till flera
klippstartspunkter så att du får en perfekt klippning
av hela gräsmattan. (Upp till tre klippstartspunkter för
HRM 310 och upp till fem för HRM 520 / 3000).

Vår innovativa, intelligenta
robogräsklippare följer trädgårdens
utformning, navigerar förbi hinder
och finfördelar gräset när den
arbetar. Den ger dig en välmående
och perfekt klippt gräsmatta. Så det
är inte enbart intelligent teknik, det
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Din Honda-återförsäljare hjälper dig
Hondas auktoriserade återförsäljare hjälper dig
att bestämma vilken Miimo som passar bäst för
just din trädgård och kan hjälpa dig att installera
laddstationen och begränsningsslingan.
Du kan självklart välja att själv installera Miimo
i din trädgård.
Våra återförsäljare har fått specifik utbildning för
att kunna ge dig bekymmersfri användning och
installation, oavsett hur din trädgård ser ut.

Garanti
Miimo har två års garanti som har samma värde hela garantitiden.
S P E C I F I K AT I O N F Ö R R O B O T G R Ä S K L I P PA R E
HRM 310

HRM 520

HRM 3000

upp till 1 500 m²

upp till 3 000 m²

upp till 4 000 m²

Arbetskapacitet

83 m²/tim

125 m²/tim

170 m²/tim

Maximal lutning inom
arbetsområdet

24o / 45%

24o / 45%

25o / 47%

Se information nedan*

10o / 17%

10o / 17%

15o / 27%

Garanterad
ljudnivå

62 dB(A)**

62 dB(A)**

59 dB(A)**

Knivtyp

3
(Rotortyp)

3
(Rotortyp)

3
(Rotortyp)

220 mm

220 mm

250 mm

Manuell
från 20 till 60 mm

Manuell
från 20 till 60 mm

Elektrisk från
20 till 60 mm

Områdeskapacitet

Klippbredd
Justering av klipphöjd
Batterityp

Li-ion 22,2V / 1,80Ah Li-ion 22,2V / 3,6Ah

Li-ion 22,2V / 5,4Ah

Klipptid per laddning

40 min

70 min

90 min

Laddningstid

30 min

60 min

45 min

IPX4

IPX4

IPX5

Smartphone-app***

-

-

Android och iOS

Laddningsstationens
läge

Parallell med
områdesslingan

Parallell med
områdesslingan

Flexibelt

Begränsningskabel
och peggar medföljer

200 m / 200 peggar

300 m / 300 peggar

-

Längd x Bredd x Höjd

635 x 550
x 287 mm

635 x 550
x 287 mm

710 x 550
x 301 mm

11,6 kg

11,9 kg

13,8 kg

Vattentät

Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige

*Begränsningskabeln bör inte läggas tvärs över en sluttning som är brantare än 17 resp 27 %. Det finns då risk
för att Miimo får svårt att vända där. Om det däremot finns ett hinder som Miimo kan tillåtas köra mot, t ex ett
staket, kan begränsningskabeln läggas tvärs en sluttning som är brantare än 17 resp 27 %.
**Det finns även Tyst läge för ännu lägre ljudnivåer.
***Smartphone måste uppfylla minimum tekniska krav för att köra programmet. För mer information, fråga din
Honda återförsäljare.

Dessa specifikationer gäller inte någon särskild produkt som levereras
eller erbjuds till försäljning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra
sin specifikation, inklusive färger, med eller utan förvarning vid sådana
tillfällen och på ett sådant sätt som de anser lämpligt. Det kan gälla
både större och mindre förändringar. Alla ansträngningar görs dock för
att säkerställa att de uppgifter som finns i den här broschyren är riktiga.
Vänd dig till återförsäljaren för din beställning, för information om en viss
produkts specifikation. Denna publikation skall inte under några som
helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon
person. All försäljning sker genom distributören eller återförsäljaren,
med förbehåll för och enligt de standardvillkor för försäljning och garanti
som ges av distributören. Vi anstränger oss för att specifikationerna ska
vara korrekta, men broschyrerna utformas och skrivs ut flera månader
innan de distribueras och kan alltså inte omedelbart återspegla ändringar
i specifikationer eller i enstaka fall föreskrifter för en viss funktion. Vi råder
alltid kunderna att diskutera specifika detaljer med sin återförsäljare,
i synnerhet om valet är beroende av en av de funktioner som angivits.
Honda utfärdar information på ett ansvarsfullt sätt från tillverkare
inom EU. Kasta mig inte. Skicka mig till en vän eller återvinn mig.
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Box 31002, 200 49 Malmö, Sweden
www.honda.se

