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AUTOCLIP
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AUTOCLIP
Selviytyy 400 - 4 000 m2 pinnoista . Mukaan-
lukien jyrkät rinteet.
Minkä seitsemästä mallista valitset, riippuu 
puutarhasi koosta ja luonteesta. Pienin malli 
hoitaa 0-400 m2 nurmikkoa, selviytyy aina 50 % 
(27°) rinteistä eikä vaadi asennusta. Isommat 
käsittelevät aina 4 000 m2 mutta vaativat hiukan 
enemmän valmistelua. 

Se tekee työn. Sinä määrittelet milloin. 
Pienemmät robotit työskentelevät kun painat 
starttinappulaa. Isommat voidaan ohjelmoida 
työskentelemään kellon ympäri. Valaistu näyttö 
neuvoo askel askeleelta kuinka asetat työajat. 

Pidempi elinkaari sekä enemmän työaikaa 
litium-akuilla.
Autoclip käyttää litium-akkuja, joilla on 2-3 ker-
taa pidempi elinikä kuin vastaavilla lyijyakuilla, 
siksi se on myös ympäristöystävällinen leikkuu-
menetelmä. Ei päästöjä ja alhainen energian-
kulutus, 7 metrin päästä tuskin kuulet sen käy-
vän – naapureiden iloksi (ja ehkä kateudeksi).  

 

Hieno leikkuujälki
Autoclip kääntyy satunnaisesti, jättäen lyhyet 
ruohosilput jotka hajoavat nopeasti ja ravitse-
vat ruohikkoa. Laajoilla, avoimmilla ruohikoilla 
isommat robotit käyttävät älykästä kierrekuviota 
leikkuukapasiteetin tehostamiseksi.

Turvallinen ja älykäs 
Jos kosket kahvaan, pysähtyy leikkuuterä heti. 
Mikäli robottia nostetaan tai se kaatuu pysähty-
vät sekä leikkuuterä että moottori. Lisäksi pak-
kauksessa mukana oleva leikkuuterän suoja 
estää terää menemästä pienten esineiden yli 
(esim. lelut tai varpaat). Suosittelemme kuitenkin 
lasten pysyvän poissa kun leikkuu on käynnissä.  

Sadetunnistimet vakiona
Koska parhaaseen leikkuutulokseen päästään 
kuivalla säällä, on robotit varustettu sadetun-
nistimilla (ei 140/145). Säädettävät sadetunnis-
timet huolehtivat siitä että robotti palaa lataus-
asemaan ja pysyy siellä niin kauan kun sataa. 
Sadetunnistimet voidaan halutessa laittaa 
pause-tilaan tai sulkea tai hienosäätää vastaa-
maan paremmin paikallisia sääolosuhteita.
 

Tunne vapaus!

Nauti luonnosta, vietä aikaa perheen ja ystävien kanssa, lähde 
vaikka lomalle! Stigan uusi robottiruohonleikkurien sukupolvi pitää 
huolen nurmikostasi itsenäisesti, uskomattomalla lopputuloksella.

Autoclipin ruostumatonta terästä 
oleva leikkuuterä kestää pitkään.

27° =  50%
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AUTOCLIP AUTOCLIP 100 SArjA
Pienimmät ja perinteisimmät mallit so-
veltuvat tyypillisiin rivitalo- ja omakoti-
talo-puutarhoihin (0-800 m2 leikkuuala). 
Nelilvedon ansiosta ne selviävät aina 
45 % (27°) noususta. Vaatii joko pienen 
asennuksen tai ei asennusta ollenkaan. 
Lataus on yhtä helppoa kuin kännykäs-
sä. Kivipinnoitukset, aidat, ruohottomat 
alueet ja muut luonnolliset esteet saa-
vat robotin pysähtymään ja vaihtamaan 
suuntaa. 

AUTOCLIP 500 SArjA
Suoriutuu jopa 3 500 m2 alueesta ilman 
valvontaa, hiljaisesti työskennellen, päi-
vin ja öin, miten vain haluat. Pakkauk-
sessa latausasema ja asennuskaapeli 
joka toimii ”sähköisenä aitana” rajaten 
leikkuualueen. Oikea valinta vaativalle 
kuluttajalle ja suurille puutarhoille, eri-
tyisesti useille erillisille leikkuualueille. 

AUTOCLIP 700 SArjA
Suositellaan suurille kiinteistöille. 700 sar-
jan leikkuukapasiteetti on jopa 4 000 m2. 
Työskentelee ja lataa automaattisesti 
kellon ympäri ilman valvontaa. Leikkaa 
yhdellä latauksella 6 tuntia, työskente-
lee keskimäärin 12 tuntia vuorokaudessa. 
Voidaan ohjelmoida leikkaamaan 4 eril-
listä aluetta. Varustettu energiapihillä, 
hiljaisella ja tehokkaalla harjattomalla 
moottorilla. 
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Autoclip 100 sarja soveltuu 0-800 m2 ruohikoille ja on kaikkein taloudellisin sekä 
ympäristöystävällisin ratkaisu omakotitalojen ja rivitalojen puutarhoihin. Vaatii joko 
pienen asennuksen tai ei asennusta ollenkaan. Laitteet ovat kompakteja, hiljaisia ja 
helppoja käyttää, ne tunnistavat ruohoalueen automaattisesti. Esteeseen osuessaan 
(esim. puu tai aita) tai muuhun alustaan (esim. kiveys) väistävät ne automaattisesti.  
Nelivedon ansiosta rinteet eivät ole ongelma ja litium-akkujen ansiosta niillä  
on pitkä työskentelyaika ja elinkaari.

Niin helppoa kuin vaan voi.

Autoclip 140 4WD käsittelee 0-400 m2, sopii rivita-
lojen ja omakotitalojen puutarhoihin. Manuaalinen 
lataus on yhtä helppoa kuin kännykän. 

Autoclip 145 4WD lataa automaattisesti ja sillä on 
suurempi leikkuukapasiteetti (0-800 m2). Johdinkaa-
peli ohjaa laitteen takaisin latausasemaan. Drop-
off-tunnistimet huomaavat ja väistävät maassa 
olevat kolot.

Käsittelee 0-800 m2. 

Pitkäikäinen litium-akku. Korkea 
leikkuukapasiteetti ja hiljainen käynti.

Neliveto. Suoriutuu 50 % rinteistä (27°). 

Helppo käyttää. Lataa ja 
paina starttinappulaa. Pieni asennus tai ei 

asennusta lainkaan.

Autoclip 100 sarja

Autoclip 145 4WD palaa automaattisesti latausase-
maan johdinkaapelin avulla, lataa itsensä ja palaa 
takaisin töihin.

Autoclip 140 4WD leikkaa satunnaisesti kääntyen 
ja vaihtaa suuntaa itsenäisesti kohdatessaan esteen.
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Pienimmät robottileikkurimme ovat myös kaikkein intui-
tiivisimpia. Tunnistimien avulla ne havaitsevat ja väis-
tävät esteet (aidat, pensaat, puut, kivetykset ym.). Ruo-
hikon päättyessä ne pysähtyvät, vaihtavat suuntaa ja 
jatkavat työskentelyä toisaalla satunnaisesti kääntyen. 

rUOhONTUNNISTImET
Koneen alla olevat kuusi ruohontunnistinta tunnistavat 
ruohopinnan. Mikäli pinta on ilman ruohoa, robotti py-
sähtyy automaattisesti ja vaihtaa suuntaa.  

PUSkUrITUNNISTImET
Puskuritunnistimien avulla Autoclip pysähtyy, peruuttaa 
ja vaihtaa suuntaa silloin kun se kohtaa vähintään 9 cm 
korkean esteen, kuten esim. puu tai aita. Tämä turvalli-
suustoiminto estää myös robottia ajamasta ruohikolle 
jääneiden tavaroiden yli. 

PUDOTUSTUNNISTImET
145 4WD -mallissa on kaksi tunnistinta, jotka huomaa-
vat ja väistävät maassa olevat kolot.

LEIkkUUTEräN kIErrOSLUVUN SääTö 
Pitkässä tai vaikeassa ruohikossa leikkuuterä pyörii  
automaattisesti nopeammin. Matalassa ruohikossa 
kierrosluku putoaa normaaliin (3 000-4 000 rpm).

Työskennellessä robotti tunnistaa jo leikatut pinnat te-
ränvastusilmaisimen ansiosta. Kun koko ruohikko on 
leikattu menee robotti standby-tilaan. Laite ymmärtää  
paljaat laikut ja sammalikot muiksi pinnoiksi eikä  
leikkaa niitä.

TUrVALLISUUS
Kahvaa koskettaessa terä pysähtyy itsestään heti. Mo-
lempia kahvoja koskettaessa pysähtyvät sekä terä että 
moottori.

VETO
Jatkuvan nelivedon (kahdet rengasmoottorit) sekä levei-
den, kuvioitujen renkaiden ansiosta molemmat mallit 
selviytyvät 50 % (27°) noususta. 

AkkU 
Litium-akun ansiosta laite työskentelee yhdellä latauk-
sella 400/800 m2 (isompi alue Autoclip 145 4WD -lait-
teella). Huomioi että akun elinkaari pitenee mikäli akku 
ladataan täyteen jokaisella latauksella. 

34 mm
40 mm

Tarvitsee vain latauksen!

TOImINNOT & VArUSTEET AUTOCLIP 
140 4WD

AUTOCLIP 
145 4WD

Asennus Ei Hyvin helppo

Automaattinen latausasema Ei Kyllä

Maksimi leikkuukapasiteetti 400 m2 800 m2

Litium-akut 1x6,9 Ah 1x2,3 Ah

Maksimi kallistuskulma 50%~27° 50%~27°

Maksimi kallistuskulma rajakaapelilla - 35%

Leikkuuleveys, mm 250 250

Leikkuukorkeus, mm 34 - 40 34 - 40

Veto 4WD 4WD

Moottori Harja Harja

Ruohontunnistin Kyllä Kyllä

Pudotustunnistin Ei Kyllä

Kierrosluvun säätö Kyllä Kyllä

Turvakahva Kyllä Kyllä

Latausaseman katos Ei Lisävaruste

Tuotenumero 26-8121-11 26-8122-11

0-800 m2

Autoclip 145 4WD latausasema. 

Kuusi ruohontunnistinta.

Akun lataaminen on yhtä helppoa kuin kännykän. 

Kaksi leikkuukorkeutta 34 tai 40 mm.
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Autoclip 500 sarjan leikkuukapasiteetti on jopa 3 500 m2, jopa neljällä eri leikkuualueella. 
rajakaapelin ohjaamana laite työskentelee hiljaisesti ja valvomatta kellon ympäri, löytäen 
tiensä puutarhan jokaiseen sopukkaan. mikäli robotti löytää korkean ruohon alueen, lisää 
se kierrosnopeutta ja vaihtaa spriraalitoiminnolle. Asetat vain työskentelyajat ja delegoit 
työn robotille. ja kun tulet takaisin - töistä, lomalta tai harrastuksista - on nurmikkosi  
siististi trimmattu.

Työskentelee päivin ja öin 
ilman valvontaa.

Pitkäkestoiset litium- 
akut takaavat korkean 
kapasiteetin.

Helppo ohjelmoida. 
Sinä päätät työskentelyajat.

Suojattu pin-koodilla ja 
varashälyttimellä (525S). 

Suoriutuu neljästä erillisestä  
leikkuualueesta (523, 525, 525S).

Autoclip 525 leikkuukapasiteetti 3 000 m2, Autoclip 523 2 600 m2, 
4 erillisellä alueella. Pin-koodi varmistaa oikean käyttäjän. Takana 
oleva turvakahva sekä hätäpysäytys estävät vahinkoja. Hälytin 
lisävarusteena.

Harjattomat pyörän moottorit 
hiljaiseen käyntiin (525S).

Autoclip 500 sarja

Autoclip 520 leikkuukapasiteetti 1 900 m2 3 erillisellä  
alueella. Näin varmistat että ruoho talon tai tien molemmilla 
puolilla on hoidettu. 

Autoclip 525S leikkuukapasiteetti 3 500 m2. Vastaavat ominaisuudet 
kuin 523 ja 525 -malleissa. Lisäksi varustettu harjattomilla pyörä-
moottoreilla joiden ansiosta laitteella on korkeampi kapasiteetti, 
pidempi työskentelyaika sekä hiljainen käynti. 
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Autoclip 500 robotti työskentelee valvomatta viikkoja. 
Se löytää tiensä puutarhan jokaiseen kolkkaan, oh-
jautuu puiden, kukkapenkkien, ja muiden esteiden ohi. 
Törmätessään puuhun tai pensaaseen laite peruuttaa, 
kääntyy ja jatkaa leikkaamista esteen ympärillä. Robot-
ti sovittaa leikkuuvälit automaattisesti ruohon kasvun 
mukaan. Nurmikkoon kaivettu rajakaapeli määrittelee 
robotin työskentelyalueen. 

NäyTTö
Valaistu näyttö ja ohjausvalikot ovat helppoja käyttää. 
Asetat työskentelyajat ja sovitat nurmen leikkauksen   
oman puutarhasi vaatimusten mukaisiksi helposti.  

SADETUNNISTImET 
Varustettu kahdella sadetunnistimella. Voit ohjelmoida 
laitteen palaamaan latausasemaan sateella tai jättä-
mään leikkuun väliin kun on kosteaa. Voit myös halutes-
sa asettaa sadetunnistimet pause-tilaan tai sulkea ne. 

kIErrOSLUVUN SääTö 
Robotti sovittaa terän nopeuden pyörimään nopeam-
min kun ruoho on pidempää, ja pienentää sen normaa-
linopeudelle lyhyessä ruohikossa (3 000-4 000 rpm).

ITSEOhjELmOINTI 
Autoclip 525S tunnistaa jo leikatut alueet ja jakaa työs-
kentelyn optimaalisesti koko alueelle energiaa säästä-
en tasalaatuisen leikkuujäljen saavuttamiseksi. 

äLykäS SPIrAALITOImINTO
Havaittuaan pitkän ruohon robotti säätää leikkuuterän 
nopeuden ja siirtyy spiraalitoimintoon. Törmätessään 
esteeseen, löytäessään asennuskaapelin tai kohda-
tessaan rinteen palaa laite automaattisesti satunnais-
kääntymiseen. 

kALLISTUSkULmA 
Takavedon ansiosta robotti suoriutuu 45 % (=24°) nou-
suista tehokkaasti.

LEIkkUUALUEIDEN OhjELmOINTI 
Voit määritellä 523, 525 ja 525S roboteille neljä erillistä 
leikkuualuetta varmistaen näin että ruoho molemmilla 
puolilla taloa tai tietä on hienosti hoidettu.

TUrVALLISUUS 
Hätäpysäytyspainiketta koskettaessa laite pysähtyy vä-
littömästi ja leikkuuterä kahdessa sekunnissa. (525-mal-
li pysähtyy myös jos kosketat takakahvaa.) Leikkuuterä 
on lisäksi varustettu teräsuojalla.  

häLyyTyS jA PIN-kOODI
Pin-koodi lukitus suojaa laitetta varkailta. Varashälytin  
vakiona 525S-mallissa, 520, 523 ja 525 -malleissa  
lisävarusteena.

AUTOmAATTINEN LATAUS
Kun robotit tarvitsevat latausta seuraavat ne asennus-
kaapelia takaisin latausasemaan. Ladattu laite palaa 
automaattisesti muistitoiminnon avulla jatkamaan 
työskentelyä siitä paikasta jossa työ keskeytyi.

LEIkkUUTErä
Tähdenmuotoinen, ruostumatonta terästä oleva terä 
leikkaa ruohon pieneksi silpuksi lannoittamaan nurmea.

äLykäS rENgASmUOTOILU
Leveät lovetut takarenkaat ja tukirenkaat edessä aikaan-
saavat erinomaisen pidon vahingoittamatta nurmea.

Suurille kiinteistöille useammilla leikkuualueilla.

TOImINNOT & VArUSTEET AUTOCLIP 520 AUTOCLIP 523 AUTOCLIP 525 AUTOCLIP 525S

Asennus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Automaattinen latausasema Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Maksimi leikkuukapasiteetti 1 900 m2 2 600 m2 3 000 m2 3 500 m2

Litium-akut 1x6,9 Ah 1x6,9 Ah 2x6,9 Ah 2x6,9 Ah

Maksimi kallistuskulma 45%~24° 45%~24° 45%~24° 45%~24°

Max kallistuskulma rajakaapelilla 25%~14° 25%~14° 25%~14° 25%~14°

Leikkuuleveys, mm 290 290 290 290

Leikkuukorkeus, mm 20 - 56 20 - 56 20 - 56 20 - 56

Veto 2WD 2WD 2WD 2WD

Moottori Harja Harja Harja Harjaton

Sadetunnistin Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Itseohjelmointi Ei Ei Ei Kyllä

Spiraalitoiminto Aika Älykäs Älykäs Älykäs

Kierrosluvun säätö Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Hätäpysäytys Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Turvakahva Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Hälytys Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Kyllä

Keulimisen estosarja Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Kaukosäädinsarja (RF) Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Ei

Bluetooth Ei Ei Ei Lisävaruste

Tuotenumero 26-8124-11 26-8123-11 26-8125-11 26-8126-11

< 3 500 m2

Alykäs spiraalitoiminto.
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Ammattilaiskäyttöön ja suuremmille kiinteistönomistajille olemme kehittäneet 
puoliammattilais-robottileikkurin. Laitteen kapasiteetti on 4 000  m2 ja se suoriutuu 
jopa 4 erillisestä leikkuualueesta. Isommalla leikkuuterällä, harjattomilla pyörä-
moottoreilla, valinnaisella Bluetoothilla ja nerokkaalla 35 cm halkaisijalla  
olevalla leikkuuterällä Autoclip 720S varmistaa huippusuoritukset. 

Huippusuorittaja.

Autoclip 720S on varustettu viimeisimmän sukupolven 
induktiomoottoreilla. Verrattuna perinteisiin moottoreihin ne 
mahdollistavat komponenttien pidemmän iän sekä hiljaisem-
man äänitason.

Harjattomat pyörämoottorit 
maksimaaliseen pitoon.

Leikkuuterän kierrosnopeus
3 000-4 000 rpm. Sovittaa 
leikkuunopeuden ruohon 
pituuteen ja laatuun.

Älykäs stop painike 
lisää turvallisuutta.

Kaukosäädin lisävarusteena.

Helppo leikkuukorkeuden 
säätö (24-64 mm).

Terän suojaus. 

Autoclip 700 sarja

Suojattu varkauksilta pin-koodilla 
ja hälytysäänellä.

Älykäs spiraalitoiminto.
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Autoclip 720S on varustettu vahvalla 13 Ah litium-akulla, 
mikä mahdollistaa 12 tunnin leikkuukapasiteetin vuoro-
kaudessa jaettuna kahteen työjaksoon. Voit määritellä 
robotin työskentemään jopa neljällä erillisellä alueella 
niinä aikoina jonka päätät. Jälleenmyyjäsi auttaa sinua 
asennuksessa.

hArjATTOmAT PyörämOOTTOrIT 
Harjattomilla moottoreilla on arviolta 4 kertaa niin pitkä 
elinikä kuin perinteisillä moottoreilla eikä niitä tarvitse 
huoltaa yhtä usein. 

kIErrOSLUVUN SääTö
Korkeassa ruohikossa robotti lähettää signaalin leik-
kuumoottorille lisätä kierroksia. Lyhyemmässä ruo-
hikossa kierrokset laskevat. Tämä lisää akkujen sekä  
leikkuumoottorin ikää.

ITSEOhjELmOINTI
Laite tunnistaa jo leikatut alueet ja jakaa työskentelyn 
optimaalisesti koko alueelle energiaa säästäen tasa-
laatuisen leikkuujäljen saavuttamiseksi.

äLykäS SPIrAALITOImINTO
Havaittuaan pitkän tai tuuhean ruohon Autoclip 720S 
säätää leikkuuterän nopeuden ja siirtyy spiraalitoimin-
toon. Tämä toiminto varmistaa että ruoho on leikattu 
tasaisesti.

hELPPONAVIgOINTINEN OhjAUSPANEELI 
Näyttö (valaistu pimeällä) on selkeä ja helppokäyttöi-
nen. Määrittelet helposti näppäilemällä työskentelyajat 
robotille. 

TUrVALLISUUS
Ekstra turvallilsuustoimenpiteenä 720S on varustettu 
helposti kannesta tavoitettavalla pysäytyspainikkeella 
(Smart Stop). Koskettaessa se pysäyttää terän ja ajon 
välittömästi. Kontrollipaneelin pysäytyspainikkeella on 
sama toiminto.

SADETUNNISTImET
Tunnistimien avulla robotti tietää jos on alkanut sataa. 
Normaaliasetuksilla se palaa silloin latausasemaan ja 
lataa akut. Mikäli haluat että laite jatkaa leikkaamista 
sulje toiminto tai aseta se pause-tilaan.

SELVIää 24° NOUSUSTA 
Takavedon ansiosta robotti selviytyy 24° noususta. Mi-
käli nousu on jyrkempi, laita pysäyttää terän ja vaihtaa 
suuntaa jolloin terä alkaa taas pyöriä. 

NELjä LEIkkUUALUETTA
Autoclip 720S voidaan ohjelmoida toimimaan neljällä 
erillisellä alueella. Näin varmistetaan kaikkien puutar-
han alueiden kunnollinen hoito.

PIN-kOODI jA VArAShäLyTIN
Pin-koodi lukitus täydennettynä varashälyttimellä suo-
jaa laitetta varkauksilta.

AUTOmAATTINEN LATAUS
720S työskentelee 6 tuntia yhdellä latauksella. Muista-
en kuinka paljon pihaa se on viimeistellyt, se seuraa 
rajakaapelia takaisin latausasemaan uudelleen ladat-
tavaksi. Latauksen jälkeen robotti jatkaa työskentelyä 
automaattisesti.

Ei koskaan lomaile. Antaa sen sinulle.

Käytännöllinen valikko. Voit valita milloin ruoho leikataan.

TOImINNOT & VArUSTEET AUTOCLIP 720S

Asennus Kyllä

Automaattinen latausasema Kyllä

Maksimi leikkuukapasiteetti 4 000 m2

Litium-akut 1x13,8 Ah

Maksimi kallistuskulma 45%~24°

Maksimi kallistuskulma rajakaapelilla 25%~14°

Leikkuuleveys, mm 350

Leikkuukorkeus, mm 25 - 64

Veto 2WD

Moottori Harjaton

Sadetunnistimet Kyllä

Spiraalitoiminto Älykäs

Kierrosluvun säätö Kyllä

Hätäpysäytys Kyllä

Turvakahva Kyllä

Bluetooth Lisävaruste

Tuotenumero 26-8128-11

< 4 000 m2

Sadetunnistimet.
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<70 cm

Max 1 cm35 cmMax 1 cm

Suunnittele rajat 
– ja anna mennä! 
millainen pohjapiirros puutarhassasi on? Tämä on ensimmäinen kysymys jonka  
jälleenmyyjäsi tulee esittämään. Siispä, vähentääksemme kysymyspatteristoa,  
ehdotamme että sinä piirrät yksinkertaisen piirroksen puutarhastasi (jossa mukana  
esteet ja kukkapenkit sekä suurinpiirteiset mitat) ja otat sen mukaasi jälleenmyyjällesi. 

Pyhitä pari tuntia – 
tai minuuttia – asennukseen 
Asennus 500 ja 700 -sarjojen robotteihin on kohtalaisen helppo 
toimenpide joka normaalisti kestää jotakuinkin saman ajan kuin 
leikkaat nurmikkosi yhteen kertaan. Asenna ensin latausasema 
sopivaan paikkaan maadoitetun sähköpistokkeen läheisyyteen. 
Seuraavaksi rullaa rajakaapeli auki ja kaiva se maahan tai nau-
laa tukevasti maaperään. Mikäli haluat tehdä asennuksen itsel-
lesi helpoksi, erityisesti jos sinulla on vaikea ruohoalue (monia 
esteitä) sovi jälleenmyyjäsi kanssa asennuksesta. He tekevät 
työn ripeästi asennuslaitteella. 

Kuinka se toimii
Alue, joka halutaan leikata, ympäröidään rajakaapelilla joka 
naulataan tukevasti maaperään mukana tulevilla nauloilla. 
Vaihtoehtoisesti rajakaapeli voidaan asentaa nopeasti maahan 
asennuslaitteella jälleenmyyjäsi toimesta.

Jälleenmyyjäsi auttaa sinua asennusprosessissa.
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Asennus ja 
huolto.
Saadaksesi kaiken hyödyn irti robotistasi ehdotamme, että annat jälleenmyyjäsi 
huolehtia asennuksesta sekä huollosta. huoltotiimimme selvittää ja ratkaisee 
jokaisen ongelman tai kysymyksen jota sinulle mahdollisesti tulee.

Paras takuu / turva
Auktorisoitu Stiga-jälleenmyyjä on saanut vaadit-
tavan koulutuksen ja on siten paras asiantuntija 
robottien asennuksessa, käytössä sekä huollos-
sa. Heiltä saat myös kaikki varaosat sekä asian-
tuntevaa palvelua.

Säännöllinen huolto parantaa
suorituskykyä
Autoclip robottiruohonleikkurisi on hi-tech-tuote, 
suunniteltu ympäristöystävälliseksi sekä tuotta-
maan vähemmän päästöjä sekä antamaan si-
nulle enemmän vapaa-aikaa. Pitääksesi nämä 
laatustandardit aina korkealla tasolla, tarvitsee 
laitteesi säännöllistä huoltoa. Sen lisäksi että  
laitteen vaatimat huollot tehdään käyttöohjeen 
mukaisesti, jälleenmyyjäsi päivittää ohjelmiston 
jotta voit olla varma että sinulla on aina käytössäsi 
viimeisintä teknologiaa.

Kuten mikä tahansa laite tarvitsee Autoclip huoltoa  
silloin tällöin. Ottaen huomioon että se työskentelee  
48 tuntia viikossa, suosittelemme aktorisoidun  
jälleenmyyjän tekemää vuosittaista tarkistusta.

140 4WD 145 4WD 520 523 525 525S 720S

1126-9120-01 Hälytys lisävarusteena X X X

1126-9127-01 Keulimisen estosarja X X X X

1126-9121-01 Akku 25,2 V - 13,8 Ah X

1126-9105-01 Akku 25,2 V - 6,9 Ah X X X X X X X

1126-9114-01 Akkulaturi 29,3 V - 5 Ah X X X X X

1126-9101-01 Terä 24 cm X X

1126-9122-01 Terä 29 cm X X X X

1126-9110-01 Terä 35 cm X

1126-9108-01 Kaapeli 300 m X X X X X

1126-9131-01 Ulkoinen renkaan hammastus X X

1126-9129-01 Koukkumainen rengas X

1126-9130-01 Sisäinen renkaan hammastus X X

1126-9106-01 Naulat 200 kpl X X X X X

1126-9135-01 Bluetooth konsoli* X X

1126-9134-01 Bluetooth vastaanotin* X X

1126-9125-01 Kaukosäädinsarja (rf) X X X

1126-9126-01 Teippi X X X X X

1126-9128-01 Hammastettu pyörä X X X X

1126-9116-01 Hammastettu pyörä X

26-2912-11 Latausaseman katos X

26-2913-11 Latausaseman katos X

VArAOSAT & LISäVArUSTEET

häiriösuojattu rajakaapeli  
Testattu, häiriösuojattu rajakaapeli 
takaa täydellisen turvallisuuden. 
Jos rajakaapeli menee vahingossa 
poikki tai signaali katoaa, esim. 
sähkökatkoksen takia tai naapuri 
ajaa lenkin yli leikkurillaan, pysähtyy 
robotti heti.  

*Käytetään yhdistämiseen
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Tee tähän piirros puutarhastasi.
Merkitse suurinpiirtein mitat sekä esteet (kuten puut, pensaat, aidat ja kukkapenkit)  
ja näytä Stiga-jälleenmyyjällesi. Näin voimme ehdottaa puutarhaasi sopivaa Autoclipia.
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GGP Finland OY
PL 116
01721 Vantaa
Puh: 010-836 1900
www.stiga.fi


