
POPOLNA ZELENICA IN VEČ 
ČASA ZA VRTNE PROJEKTE

ROBOTSKA 
KOSILNICA 
iMOW®
ƒ



NAREDITE ZA 
SVOJO TRATO 
NEKAJ DOBREGA
ƒ
ROBOTSKA KOSILNICA 
iMOW® RMI 422/632

Posvetite se vrtnim projektom, ki jih že tako dolgo 
odlašate. Nego trate pa prepustite robotski kosilnici 
iMOW®. Ta bo povsem samostojno poskrbela za 
popoln videz in bogato rast trave. Med košnjo se 
ostanki pokošene trave odlagajo na travni površini, 
kjer predstavljajo naravno gnojilo za tla. Robotska 
kosilnica iMOW® z individualnim načrtom za košnjo 
zagotovi najvišjo kakovost. Poleg tega ve, kdaj bo 
naslednjič kosila. Zaradi inteligentnega upravljanja 
polnjenja se samodejno odloči, ali mora baterijo na-
polniti hitro (zaradi aktivnega časa košnje) ali počasi 
in s tem manj obremenjujoče za baterijo.
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POKOSI DO

5.000 m²

Robotska kosilnica 
iMOW® RMI 422 / 632
ƒ
UČINKOVITA IN UDOBNA

ROBOTSKA KOSILNICA IMOW® KOSI  
TUDI NA ZAHTEVNEM TERENU

Robotska kosilnica iMOW® je izjemno zanesljiva  
in lahko kosi tudi zahtevnejše površine. Spopade 
se lahko celo s strminami do 45 % naklona.

HITRO IN PAMETNO

Ker robotska kosilnica iMOW® kosi zelo hitro, 
boste imeli več časa za sproščanje na pokošeni 
trati. Pri tem hitrost košnje prilagaja strmini 
terena in višini trave ter tako vedno zagotovi 
brezhiben rezultat.

20 – 60 mm
VIŠINA KOŠNJE

OSREDNJA NASTAVITEV  
VIŠINE KOŠNJE

Z osrednjo nastavitvijo višine košnje boste pri 
robotski kosilnici iMOW® hitro in brez težav 
nastavili želeno višino. Za natančno odčitavanje 
je kosilnica opremljena z lestvico.
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Širina košnje 
20 cm 

Inteligenten načrt za  
košnjo
Robotska kosilnica iMOW® ustvari načrt 
za košnjo, s katerim zagotovi optimalno 
kakovost trate

Tiho delovanje 
62 dB (A) 

Senzor za dež
Robotska kosilnica iMOW® ob  
padavinah samodejno prekine  
košnjo

Velike trate
Do 1.700 m²

 

Nastavitev višine košnje
20 – 60 mm

Maks. naklon strmine
40 % 

Varnost je na  
prvem mestu
Če robotsko kosilnico iMOW®  
dvignete, se nož samodejno zaustavi

Zaščita z alarmom  
in kodo PIN

Vrsta baterije
litij-ionska

Optimalna kakovost trate
Ostanki pokošene trave se uporabijo 
kot gnojilo za trato

Senzorji za trk
Robotska kosilnica iMOW® ob stiku s 
predmetom samodejno spremeni smer

Inteligentno  
upravljanje polnjenja
Za manjše obremenjevanje baterije

 

Odličen učinek 
košnje
ƒ
z modeli iMOW® RMI 422

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA UNICOMMERCE.SI ALI PRI SPECIALIZIRANEM TRGOVCU  
STIHL V SVOJI BLIŽINI.

Zakaj
 STIHL? 

P
R

E
P
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STO UPRAVLJANJE

MOČ 
VARN

O
ST



VRHUNSKA NEGA TRATE
ƒ

VEDNO IN POVSOD POVEZANI

Z modeli iMOW® C ali PC lahko robotsko kosilnico 
iMOW® upravljate od koder koli. Z inovativno 
aplikacijo iMOW®, ki je združljiva z vsemi modeli 
te serije. Doma ali na poti lahko prilagodite načrt 
za košnjo, prejemate sporočila o stanju kosilnice 
ter zaženete ali prekinete košnjo. Tako imate 
vpogled v informacije o vzdrževanju, podatke o 
delovanju in druge pomembne funkcije robotske 
kosilnice v realnem času. Aplikacijo iMOW® lahko 
prenesete v trgovinah App Store in Google Play. 
Poleg tega sta omogočeni povezava z glasovnim 
pomočnikom Alexa in integracija z aplikacijami 
pametnega doma.

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA NOŽEV

Robotska kosilnica iMOW® ima stabilen, obo-
jestransko brušen nož za mulčenje, ki poskrbi 
za natančen rez. Ob vsaki zaustavitvi noža se 
smer vrtenja samodejno spremeni. S tem se nož 
enakomerno obrablja in doseže daljšo življenjsko 
dobo. Med košnjo reže travo in jo kot gnojilo 
odvrže na površino. Ta zelo učinkovit in naraven 
način gnojenja zagotavlja gosto in zeleno travo. 
Poleg tega dodatne funkcije skrbijo za varno 
košnjo robotske kosilnice iMOW®. Če robotsko 
kosilnico iMOW® dvignete, se nož samodejno 
zaustavi.
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Širina košnje 
28 cm

Inteligenten načrt za  
košnjo
Robotska kosilnica iMOW® ustvari načrt 
za košnjo,s katerim zagotovi optimalno 
kakovost trate

Tiho delovanje 
62 dB (A)

Velike trate
Do 5.000 m²

 

Optimalna kakovost trate
Ostanki pokošene trave se uporabijo 
kot gnojilo za trato

Nastavitev višine košnje
20 – 60 mm

Upravljanje z aplikacijo
(RMI 632 C / 632 PC)

Maks. naklon strmine
45 % 

Varnost je na  
prvem mestu
Če robotsko kosilnico iMOW® dvignete,  
se nož samodejno zaustavi

Zaščita z alarmom  
in kodo PIN

Vrsta baterije
litij-ionska

Senzorji za trk
Robotska kosilnica iMOW® ob stiku s 
predmetom samodejno spremeni smer

Inteligentno  
upravljanje polnjenja
Za manjše obremenjevanje baterije

 

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA UNICOMMERCE.SI ALI PRI SPECIALIZIRANEM TRGOVCU  
STIHL V SVOJI BLIŽINI.

Odličen učinek 
košnje
ƒ
z modeli iMOW® RMI 632

Senzor za dež
Robotska kosilnica iMOW® ob  
padavinah samodejno prekine košnjo 

Zakaj
 STIHL? 
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PREPUSTITE NAMESTITEV SISTEMA 
SPECIALIZIRANEMU TRGOVCU

Nihče ne pozna robotske kosilnice iMOW®  
bolje kot specializirani trgovec STIHL. Na 
vašo željo bo položil omejitveno žico, postavil 
polnilno postajo, ustvaril načrt za košnjo in 
programiral robotsko kosilnico iMOW® ①.  
Poleg tega vam bo nudil osebno svetovanje,  
ki ga od specializiranega trgovca STIHL  
upravičeno pričakujete, in zagotovil  
strokovno izveden servis.

VAM NA  
RAZPOLAGO 
—
Za več informacij in možnost preizkušanja naprav 
se obrnite na specializiranega trgovca STIHL. 

WWW.UNICOMMERCE.SI

①  STROŠKI NAMESTITVE (OMEJITVENA ŽICA, POLOŽITEV KABLOV ITD.) 
NISO VKLJUČENI V CENO ROBOTSKE KOSILNICE ¡MOW®.
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ALI JE ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® PRIMERNA ZA VSE TRATE? 
Robotska kosilnica iMOW® je nekaj prav posebnega. Odvisno od vrste naprave in terena lahko pokosi trate 
do velikosti 5000 m². Če je trata zelo nepravilno oblikovana, si bo specializirani trgovec z veseljem ogledal 
stanje in vam poiskal najboljšo rešitev.

KAJ SE ZGODI S POKOŠENO TRAVO? 
Robotska kosilnica iMOW® ne potrebuje košare za travo, saj deluje kot kosilnica za mulčenje. Med košnjo 
nareže travo na majhne koščke, ki se odložijo na trato in delujejo kot biološko gnojilo.

KAKO POTEKA KOŠNJA OB ROBOVIH? 
Nizki povozni robovi (npr. terase ali poti v višini trate) se z uporabljeno omejitveno žico vključijo v območje 
košnje tako, da jih robotska kosilnica iMOW® brezhibno in v celoti pokosi. Pri višjih robovih (npr. zidovih ali 
visokih terasah) se omejitvena žica namesti tako, da robotska kosilnica iMOW® kosi čim bližje robu.

ALI LAHKO ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® KOSI NA DVEH RAZLIČNIH TRATAH? 
Lahko, če sta trati medsebojno povezani z omejitveno žico. Ali pa, če imate dodatno polnilno postajo.  
V tem primeru morate kosilnico sami prestaviti.

KAKŠNI SO PRVI KORAKI PRI UPORABI ROBOTSKE KOSILNICE iMOW®? 
Obrnite se na specializiranega trgovca STIHL v svoji bližini, kjer vam bodo svetovali glede ustreznih korakov. 
Ko se boste odločili za želeni model robotske kosilnice iMOW®, vam lahko trgovec pripravi načrt za košnjo 
vaše trate. Z veseljem vam bo pomagal tudi pri položitvi omejitvene žice in idealni postavitvi polnilne  
postaje①. Robotsko kosilnico iMOW® vam lahko tudi programira in pripravi na začetek košnje.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
ƒ

① STROŠKI NAMESTITVE (OMEJITVENA ŽICA, POLOŽITEV KABLOV ITD.) NISO VKLJUČENI V CENO ROBOTSKE KOSILNICE ¡MOW®



9

KAKO POGOSTO KOSI ROBOTSKA KOSILNICA iMOW®?
Robotska kosilnica iMOW® samodejno ustvari primeren načrt za košnjo, ki bo zagotovil optimalno kakovost 
trate. Seveda lahko načrt za košnjo kadar koli spremenite glede na svoje želje. Pri tem lahko na primer 
določite, kdaj naj poteka košnja. Potem bo robotska kosilnica iMOW® kosila v skladu z vašim individualnim 
načrtom za košnjo.

KAJ STORI ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® PRI OVIRAH?
Grmičevja, grede, drevesa ali druge stalne predmete na trati lahko razmejite z omejitveno žico. Če se  
robotska kosilnica iMOW® dotakne katere druge ovire, npr. vrtnega stola, potem s pomočjo senzorjev  
pod pokrovom zazna, v katero smer je treba nadaljevati vožnjo.

S KATERIMI VARNOSTNIMI NAPRAVAMI JE OPREMLJENA ROBOTSKA KOSILNICA ¡MOW®?
Robotska kosilnica iMOW® je opremljena z različnimi senzorji: takoj ko jo nekdo poskuša dvigniti ali se je 
dotakne, se kosilnica zaustavi. Poleg tega lahko nastavite, da jo lahko upravljate šele po vnosu kode PIN.

ALI LAHKO ROBOTSKO KOSILNICO iMOW® ROČNO UPRAVLJAM? 
Da. Pri modelu RMI 422 z zaslonom oz. pri modelu RMI 632 s snemljivo upravljalno konzolo. Poseben zaslon LCD 
omogoča dobro vidljivost v vseh vremenskih razmerah.

KAKO JE ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® ZAŠČITENA PRED KRAJO?
Vse robotske kosilnice iMOW® so opremljene z alarmom, ki se ob dvigu kosilnice aktivira. Nastavite jih 
lahko tako, da delujejo samo po predhodnem vnosu kode PIN. Pri modelu C je na voljo tudi možnost, da 
prejmete e-poštno ali besedilno sporočilo (SMS), ko robotska kosilnica iMOW® zapusti trato. V aplikaciji 
iMOW® pa vedno vidite, kje se kosilnica nahaja.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
ƒ



①  V IDEALNIH POGOJIH (BREZ OVIR, POSEBNIH OBLIK IN STRMIN NA TRATI),  
VEZANO NA NAVEDENO MAKSIMALNO VELIKOST TRATE

②  NE SODI NA PODROČJE DIREKTIVE O HRUPU 2000/14/ES, FAKTOR MERILNE  
NEGOTOVOSTI KwA 2 dB(A) V SKLADU Z DIREKTIVO 2006/42/ECRS

③ TEŽA, VKLJ. Z BATERIJO
④  NE SODI NA PODROČJE DIREKTIVE O HRUPU 2000/14/ES, FAKTOR MERILNE  

NEGOTOVOSTI KwA 3 dB(A) V SKLADU Z DIREKTIVO 2006/42/ECRS

Robotska kosilnica iMOW®
 ƒ
STIHL

ROBOTSKA KOSILNICA RMI 422 ② RMI 422 P ②

SERIJA 
RMI 422

Velikost trate do 800 m² do 1.500 m²

Širina košnje 20 cm 20 cm

Višina košnje 20 — 60 mm 20 — 60 mm

Maks. naklon strmine 35 % 40 %
Čas košnje v tednu① 16 ur 25 ur

Vrsta baterije litij-ionska litij-ionska

Upravljanje z aplikacijo ne ne

Izmerjeni nivo zvokovne moči LwA 60 dB (A) 60 dB (A)

Teža ③ 9 kg 9 kg

Št. artikla 6301 011 1428 6301 011 1438

RMI 632 ④ RMI 632 PC ④

SERIJA 
RMI 632

Velikost trate do 3.000 m² do 5.000 m²

Širina košnje 28 cm 28 cm

Višina košnje 20 — 60 mm 20 — 60 mm

Maks. naklon strmine 45 % 45 %

Čas košnje v tednu ① 35 ur 50 ur

Vrsta baterije litij-ionska litij-ionska

Upravljanje z aplikacijo ne da

Izmerjeni nivo zvokovne moči LwA 59 dB (A) 59 dB (A)

Teža ③ 14 kg 14 kg

Št. artikla 6309 011 1458 6309 011 1485
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DODATNE INFORMACIJE IN NASLOV 
NAJBLIŽJEGA SPECIALIZIRANEGA 
TRGOVCA NAJDETE NA UNICOMMERCE.SI

VAM NA RAZPOLAGO:
SPECIALIZIRANI TRGOVEC STIHL
ƒ

Specializirani trgovec STIHL ve, kateri 
izdelki STIHL so najprimernejši za vaše 
opravilo. Pri tem vam bo pomagal z 
uporabnimi nasveti za uporabo in 
vzdrževanje naprav. Poleg tega so 
specializirani trgovci STIHL usposobljeni 
za zagotavljanje obsežne servisne službe 
za vaše izdelke STIHL. Tako boste tudi 
vi pripravljeni na vsak izziv.

0420 000 5706. 

TISKANO V SLOVENIJI © ANDREAS STIHL AG & CO. KG 2020.

OKOLJU PRIJAZEN PAPIR, BELJEN BREZ KLORA.


