BEZEMISYJNE UŻYTKOWANIE
Parki, place zabaw, boiska, osiedla mieszkaniowe, gospodarstwa ale i farmy fotowoltaiczne
czy centra logistyczne - to tylko kilka miejsc, w których bezemisyjne koszenie będzie
idealnym wyborem. Ogromna redukcja emisji w porównaniu ze standardowymi kosiarkami
spalinowymi do użytku domowego czy komercyjnego.

TERENY POCHYŁE
Napęd na cztery koła połączony z układem kierowniczym o zerowym skręcie oraz niskim
środkiem ciężkości pozwala kosiarce Raymo na pracę nawet na stromych zboczach bez
ryzyka przewrócenia. Koszenie na pochyłościach do 40°, przy optymalnych warunkach

CO SPRAWIA, ŻE RAYMO
TO NAJLEPSZE KOSIARKI?

atmosferycznych i dzięki specjalnym, opcjonalnym oponom terenowym.

KOSZENIE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Wymienne baterie (kasety) z wkładem zasilającym oraz cichy napęd umożliwiają koszenie
od wczesnego ranka, a dzięki dodatkowym światłom również po zmroku. Maszyna może
pracować w pełnym słońcu, ale i w czasie deszczu. Używaj Raymo całymi dniami!

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA
Operacyjny koszt bliski zeru zwłaszcza w porównaniu ze standardowymi kosiarkami
spalinowymi. Raymo zużywa jedynie 1,5 kWh! Minimalna liczba ruchomych części to mniejsze
zużycie i wydłużone okresy między serwisami. Przekłada się to na mniejsze koszty utrzymania.
Urządzenie nie wymaga sprawdzania poziomu oleju i płynów hydraulicznych. Łatwa obsługa
to też wysoka wydajność nawet w trudnych terenach. Wszystko to sprawia, że inwestycja
z łatwością zwróci się w przeciągu sezonu.

ZDALNE STEROWANIE
Kontrola maszyny z dystansu zapewnia wiele korzyści: niska waga maszyny, bezpieczeństwo
operatora, zero wibracji, lepsza kontrola otoczenia, redukcja hałasu i ekspozycji na kurz.
Zdalne sterowanie to idealne rozwiązanie dla nowoczesnej kosiarki elektrycznej.

NISKI POZIOM HAŁASU
Minimalny hałas w pełni elektrycznej kosiarce Raymo czyni ją idealną dla miejsc, w których
hałas jest czynnikiem niepożądanym (szkoły, szpitale, hotele, cmentarze, place zabaw, parki,
obiekty zabytkowe) jak również w czasie ciszy nocnej. Zdecydowana redukcja hałasu również
dla operatora.

NIEZWYKLE NISKA WYSOKOŚĆ
Kłopotliwe koszenie pod panelami słonecznymi, fotowoltaicznymi, ławkami, trampolinami,
drzewami lub innymi nisko położonymi przeszkodami? Nie dla Raymo dzięki jego niezwykle
niskiej wysokości. Idealne urządzenie dla ogrodów i terenów zielonych o niskiej przestrzeni!

SYSTEM POWERSWAP
Możliwość zmiany trybu pracy z w pełni elektrycznego na hybrydowy typu plug-in poszerza
możliwości zastosowania urządzenia oraz zwiększa czas pracy. To spokój ducha i swoboda
poruszania się.

ROLKI ZAPOBIEGAJĄCE ZDARCIU DARNI
Koła i płozy są jedynymi elementami mającymi kontakt z podłożem.
Zespół pływający jest delikatny dla trawy nawet na trudnym i falistym terenie.
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PROEKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
I MINIMALIZACJA KOSZTÓW

CICHA PRACA BEZ SPALIN I WIBRACJI

EKONOMIA I ERGONOMIA

Stworzyliśmy specjalistyczne urządzenie: sterowaną

Ciche i bezemisyjne koszenie trawy jest możliwe!

W porównaniu do konwencjonalnych komercyjnych kosiarek benzynowych lub

radiowo kosiarkę z napędem elektrycznym oraz

Bez względu na to czy wykonuje je właściciel domu,

wysokoprężnych, kosiarka Raymo to koszta eksploatacji bliskie zeru. Raymo

z napędem hybrydowym typu plug-in. RAYMO

specjalistyczna firma czy służby miejskie. Każdy

zużywa jedynie 1,5 kW na godzinę pracy! Ograniczona liczba ruchomych części

to

ciche

zasługuje na koszenie bez hałasu, spalin i wibracji.

oznacza zmniejszone ich zużycie, a tym samym zdecydowanie rzadsze wizyty w

użytkowanie, diametralnie zredukowana emisja CO2

Kosiarka Raymo jest niezwykle niska, co umożliwia

serwisie. Żadnych olejów czy hydrauliki - czysty serwis.

w porównaniu do konwencjonalnych spalinowych

dojazd do trudno dostępnych miejsc. Świetnie radzi

kosiarek, a ponadto dzięki zdalnemu sterowaniu

sobie na pochyłych i falistych terenach. Zerowy

Ponadto całą maszynę wraz z montażem osprzętu, samą pracą czy też transportem

operator zachowuje bezpieczną odległość i nie jest

promień skrętu oraz napęd na cztery koła zapewniają

może bez problemu użytkować jedna osoba - reszta Twoich pracowników może

narażony na wibracje, hałas i kurz.

pewną jazdę oraz funkcje manewrowe.

w tym czasie zająć się innymi zadaniami. Wszystko to sprawia, że inwestycja z

innowacyjna

technologia:

niezwykle

łatwością zwróci się w przeciągu sezonu.
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SYSTEM
POWERSWAP

W PEŁNI ELEKTRYCZNY

HYBRYDOWY TYPU PLUG-IN

FUNKCJONALNOŚĆ I WYGODA
Urządzenia Raymo są wyposażone w przegrodę,

Hybrydowy system plug-in umożliwia pracę do trzech

w której znajduje się kaseta z wkładem zasilającym.

godzin z możliwością wydłużenia do ośmiu godzin

Wkłady

dzięki generatorowi.

zasilające

hybrydowe

typu

są

w pełni

plug-in.

elektryczne

Umożliwia

to

lub

wybór

pomiędzy zasilaniem elektrycznym, a hybrydowym.

Zasilanie hybrydowe sprawdzi się gdy przepisy

System elektryczny może zasilać urządzenie do ośmiu

dotyczące poziomu hałasu nie są tak restrykcyjne.

godzin.

Ale to nie wszystko: możesz używać rezerwowych
wkładów i sprawnie je zmieniac w trakcie dnia w ciągu
niespełna minuty! Baterie możesz naładować w domu
lub garażu, dzięki czemu praca z urządzeniem będzie
y
niezwykle
ekonomiczna.

Rzeczywisty czas pracy zależny jest od warunków atmosferycznych,
ukształtowania terenu, zestawu koszącego oraz kasety zasilającej.
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WSZECHSTRONNE
ZASTOSOWANIE
TERENY MIEJSKIE

PARKI, OGRODY, BOISKA SPORTOWE

TELEMETRIA
Modele Raymo Torpedo wyposażone w moduł śledzący dostarczają dane telemetryczne i dane statusu
systemowego do przestrzeni chmury. Informacje systemowe i diagnostyka usprawnią obsługę posprzedażową
i zredukują koszty napraw i serwisowania do minimum. Umożliwi to również bardziej wydajne zarządzenie
flotą maszyn. Jakie dane będą udostępniane?
•

Pozycja GNSS w czasie rzeczywistym + historię użytkowania maszyny

•

Konfiguracja Raymo - ostatnio podłączone zespoły tnące czy kasety zasilające łącznie z ich numerami
seryjnymi

•

Status maszyny w czasie rzeczywistym - prędkość, tryb systemu, błędy, godziny operacyjne

•

Informacje o wkładzie zasilającym - stan naładowania, stan żywotności, licznik cykli ładowania, poziom
temperatury, numer seryjny, wilgotność
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ZBOCZA, NASYPY, TRUDNE BRZEGI

CMENTARZE, MIEJSCA SAKRALNE

MIEJSCA O NISKIEJ PRZESTRZENI

FARMY FOTOWOLTAICZNE, LOTNISKA

MIEJSCA WRAŻLIWE
EKOLOGICZNIE

TERENY W KTÓRYCH
NALEŻY ZACHOWAĆ CISZĘ
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wyrzut tylny lub mulczowanie

R42FLEX

rolki ochronne

WSZECHSTRONNY
I ELASTYCZNY ZESPÓŁ TNĄCY
DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

zdejmowalne
kółka samonastawne

3 pozycje:
praca / transport / serwis

szerokość koszenia 104 cm

płozy
boczne

regulowana
wysokość koszenia
40 - 100 mm

R42FLEX to podstawowy zespół tnący mający wiele różnych zastosowań. Posiada kilka unikalnych właściwości,
które czynią go niezwykle wszechstronnym. MULCZOWANIE LUB WYRZUT TYLNY – prosta instalacja i demontaż
przysłon mulczujących pozwala na szybką zamianę trybu koszenia. KÓŁKA SAMONASTAWNE LUB PŁOZY – gdy
pracujesz na zboczach lub na pofałdowanym terenie możesz zostawić zamontowane kółka samonastawne. Na
płaskich, poziomych powierzchniach mogą one być zdemontowane czyniąc całą kosiarkę bardziej kompaktową
tym samym poprawiając jej manewrowość w ciasnych przestrzeniach. BEZ ZDZIERANIA – deck został
zaprojektowany by nie uszkadzać darni. Nawet podczas jazdy nad ostrymi krawędziami i na silnie pofałdowanym
terenie ostrza są zabezpieczone od kontaktu z podłożem. System ten wspierają trzy rolki zapobiegające zdzieraniu
darni. KRAWĘDZIE – design zespołu tnącego umożliwia Ci poruszanie się bardzo blisko przeszkód i jazdę wzdłuż
ścian czy krawężników. Ochronne plastikowe nakładki i narożne rolki zabezpieczają zarówno kosiarkę jak i pobliskie
przeszkody. WYDAJNOŚĆ – szerokość koszenia 104 cm to wydajność rzędu do 5000m2 w ciągu godziny. Ponadto
deck może być z łatwością ustawiony do wygodnej pozycji serwisowej w celach konserwacyjnych i do czyszczenia.
R42FLEX może być używany zarówno do precyzyjnego koszenia jak i do zastosowań komunalnych gdzie musi być
koszona wyższa trawa.
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R52TURF
ZESPÓŁ TNĄCY
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Z OPCJĄ GŁĘBOKIEGO
MULCZOWANIA

wyrzut tylny lub mulczowanie

regulowana wysokość
koszenia 40 - 100 mm

zasłonięty deck
dla lepszych rezultatów
mulczowania
szerokość koszenia 132 cm

3 pozycje:
praca / transport / serwis

płozy
boczne

R52TURF – został zaprojektowany przede wszystkim dla terenów gdzie konieczna jest wysoka wydajność
koszenia i jakość cięcia ma znaczenie. MULCZOWANIE LUB WYRZUT TYLNY – możliwy jest wybór między
wyrzutem tylnym i mulczowaniem dzięki prostej instalacji czy demontażu przysłon mulczujących. Dla niezwykle
dokładnego mulczowania jako opcjonalny dodatek dostępny jest zespół przysłon do głębokiego mulczowania.
BEZ ZDZIERANIA – ten zespół tnący również został zaprojektowany aby zapobiec zdzieraniu darni podczas pracy
na zboczach i nierównościach. Rozwiązanie to wspierają 4 rolki zamontowane pod deckiem, ochraniające podłoże
przed kontaktem z nożami tnącymi. WYDAJNOŚĆ – szerokość koszenia 132 cm zapewnia wydajność rzędu do
8000m2 w ciągu godziny pracy! R52TURF również może być łatwo podniesiony do wygodnej pozycji serwisowej
do celów konserwacyjnych i czyszczenia. Żadnych pasów, żadnych płynów czy też hydrauliki – czysty serwis.
Zespół tnący jest w pełni kompatybilny z wszystkimi istniejącymi nośnikami narzędzi RAYMO Torpedo i może być
przyłączony i odłączony w przeciągu kilku sekund.
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R48CRAFT
ZESPÓŁ TNĄCY DO WYSOKIEJ
I GRUBEJ TRAWY

wyrzut tylny

regulowana
wysokość koszenia
60-140mm

solidna stalowa
rama ochronna

szerokość koszenia
122cm

płozy
boczne

3 pozycje: praca / transport / serwis

R48CRAFT został zaprojektowany w szczególności do koszenia gęstych miejskich zarośli i kontroli roślinności
na farmach fotowoltaicznych gdzie trawa jest często przerośnięta i jej kontakt z konstrukcją wspierającą panel
fotowoltaiczny jest trwałym zagrożeniem. SOLIDNA OCHRONA - R48CRAFT jest chroniony przez solidną
stalową ramę ze zderzakami z tworzywa sztucznego, ponadto posiada przywieszone kółka samonastawne, które
absorbują nadmierne wibracje w pofałdowanym terenie. Regulowana wysokość koszenia od 60 do 140mm może
być dopasowana za pomocą bolców, które są zabezpieczone przed wypadnięciem podczas dużych wibracji.
PRAWDZIWA MOC - R48CRAFT posiada nowe autorskie silniki elektryczne zapewniające moc i moment obrotowy
półtora razy większy niż R42FLEX i R52TURF! SPECJALNE NOŻE – nowy deck posiada specjalny zaprojektowany
przez Raymo system uchylnych noży napędzanych bezpośrednio z funkcją wyrzutu tylnego. TRUDNE TERENY I
SZYBKA PRACA – R48CRAFT jest świetnym wyborem do koszenia większej i grubszej trawy, wyboistych terenów,
ale również do naprawdę szybkiej pracy na terenach miejskich – moc zespołu tnącego pozwala na szybką prędkość
koszenia. R48CRAFT jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi nośnikami Raymo Torpedo.
14
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S46FLORIS

rama ochronna
i prowadząca

KOSIARKA LISTWOWA DO ŁĄK
KWIETNYCH I INNYCH EKOLOGICZNIE
WRAŻLIWYCH TERENÓW

elektryczny napęd
z podwójnymi pasami

pojedyncza
lub podwójna
praca ostrzy

boczna
ochrona
przed
uderzeniami

pozycja robocza
i transportowa
regulowana
wysokość cięcia
20 - 90 mm

wysokiej jakości ostrza Busatis

stałe płozy, regulowane
płozy lub rolki
szerokość koszenia 117 cm

Kosiarka listwowa S46FLORIS jest odpowiedzią dla tych, którzy szukają najlepszego rozwiązania na koszenie przyjazne
środowisku. POJEDYNCZA LUB PODWÓJNA PRACA – kosiarka występuje w dwóch wersjach: S46FLORIS SINGLE
– pojedynczej pracy ostrzy (solidna konstrukcja do zastosowań komunalnych) i S46FLORIS DUAL – podwójnej pracy
ostrzy (umożliwiającej szybszą pracę i bardziej precyzyjne koszenie). W zależności od typu terenu przeznaczonego do
koszenia możesz wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie. BIORÓŻNORODNOŚĆ I ŁĄKI KWIETNE – liczba łąk
kwietnych i terenów bioróżnorodnych z regulowanymi okresami koszenia szybko wzrasta.
Układ tnący S46FLORIS jest doskonałym narzędziem do ich obsługi – ciche, w pełni elektryczne i wystarczająco
kompaktowe by poradzić sobie w środowisku miejskim. OCHRONA ZWIERZĄT I OWADÓW – kosiarka listwowa
zapewnia najlepszą możliwą ochronę życia zwierząt i owadów, zwłaszcza w porównaniu z kosiarkami rotacyjnymi czy
bijakowymi. PŁOZY LUB ROLKI – układ tnący może być dopasowany ze stałymi płozami, rolkami lub regulowanymi
płozami. Listwa jest wyposażona w wymienne ostrza BUSATIS, które gwarantują wysoką jakość i trwałość.
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RAYMO B TORPEDO
RAYMO B Torpedo
w pełni elektryczne
- zestaw
w
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WYBRANE ZESTAWY
RAYMO
MO B Torpedo
hybryda
yda plug-in
- zestaw
aw

Jednostka zasilająca

Hybryda typu plug-in

Napęd

Elektryczny Mechanizm różnicowy 4WD

Typ akumulatora

Li-ion

Jednostka zasilająca

W pełni elektryczna

Napięcie maksymalne

58 V

Napęd

Elektryczny Mechanizm różnicowy 4WD

Pojemność

56 Ah

Typ akumulatora

Li-ion

Model silnika

Briggs&Stratton XR950

Napięcie maksymalne

58 V

Czas pracy

do 3 h w pełni elektryczny

Pojemność

150 Ah

Czas pracy hybryda

do 8 h

Czas pracy

do 8 h

Czas ładowania

3-4h

Czas ładowania

8-9 h

Czas ładowania szybkiego

3 - 3,5 h

Czas ładowania szybkiego

1h

Sterowanie

Radiowe

Sterowanie

Radiowe

Pasmo częstotliwości

Zakres MHz – częstotliwość przydzielona zgodnie z aprobatami krajowymi

Pasmo częstotliwości

Zakres MHz – częstotliwość przydzielona zgodnie z aprobatami krajowymi

Wyjście

RF≤ 10 mW

Wyjście

RF≤ 10 mW

Zakres działania

≤ 100 m

Zakres działania

≤ 100 m

Prędkość jazdy

Wolna 0-4 km/h, szybka 0-7 km/h, maksymalna 0-9 km/h

Prędkość jazdy

Wolna 0-4 km/h, szybka 0-7 km/h, maksymalna 0-9 km/h

Opony

18x9,50-8 – przednia oś, 15x6,00-6 – tylna oś

Opony

18x9,50-8 – przednia oś, 15x6,00-6 – tylna oś

Dł./Szer./Wys.

205 / 115 / 51 cm (z zespołem tnącym R42FLEX)

Dł./Szer./Wys.

205 / 115 / 51 cm (z zespołem tnącym R42FLEX)

Waga

295 kg - z zespołem R42FLEX oraz wkładem zasilającym

Waga

295 kg - z zespołem R42FLEX oraz wkładem zasilającym

Zestaw zawiera urządzenie główne, zespół tnący R42FLEX,

Zestaw zawiera urządzenie główne, zespół tnący R42FLEX,

kasetę z wkładem zasilającym w pełni elektrycznym oraz ładowarkę.

kasetę z wkładem zasilającym w pełni elektrycznym oraz ładowarkę.

W celu sprawdzenia rzeczywistego czasu pracy umów się na bezpłatny pokaz kom. 690 975 708

W celu sprawdzenia rzeczywistego czasu pracy umów się na bezpłatny pokaz kom. 690 975 708
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OSPRZĘT
MULT-E-CARE
ZESPÓŁ TNĄCY R42FLEX

MULT-E-CARE ZESPÓŁ TNĄCY
R48 CRAFT

MULT-E-CARE
ZESPÓŁ TNĄCY R52TURF

Rodzaj urządzenia tnącego

Rodzaj urządzenia tnącego

Montowane z przodu,

Montowane z przodu,

szerokość koszenia 104 cm

szerokość koszenia 132 cm

Regulacja wys. koszenia Ręczna 40-100 mm

Regulacja wys. koszenia Ręczna 40-100 mm
Waga 80 kg

Waga 70 kg

MULT-E-CARE - ZESPÓŁ TNĄCY
LISTWOWY S46FLORIS SINGLE / DUAL

Ostrza tnące 3 x ostrza 35,5 cm

Ostrza tnące 3 x ostrza 45 cm

Silnik kosiarki 3 x 1000 W 48V DC

Silnik kosiarki 3 x 1000 W 48V DC

(bezpośrednie napędzanie ostrza)

(bezpośrednie napędzanie ostrza)

Rodzaj koszenia

Rodzaj koszenia

Mulczowanie i wyrzut tylny (regulowany)

Mulczowanie i wyrzut tylny (regulowany)

Cechy zespołu tnącego

Cechy zespołu tnącego

Elektryczny system podnoszenia, 3 kółka

Elektryczny system podnoszenia, 4 kółka

zapobiegające zdzieraniu darni

zapobiegające zdzieraniu darni

Zmienna prędkość pracy ostrzy

Zmienna prędkość pracy ostrzy

Wydajność: do 5000m2/h

Wydajność: do 8000m2/h

Pozycje: robocza, serwisowa, transportowa

Pozycje: robocza, serwisowa, transportowa

Rodzaj urządzenia tnącego

Rodzaj urządzenia tnącego

Listwowe, montowane z przodu,

Listwowe, montowane z przodu,

szerokość koszenia 117 cm

szerokość koszenia 122 cm

Regulacja wysokości koszenia

Regulacja wysokości koszenia

Ręczna 20-90 mm

Ręczna 60-140mm

Waga 78 kg / 72 kg
Ostrza tnące
Dolna listwa tnąca nieruchoma
Górna listwa tnąca ruchoma
Dolna i górna listwa tnąca ruchoma
Przeniesienie napędu
Silnik elektryczny połączony
ze skrzynią biegów pasami

Waga 88 kg
Ostrza tnące
3 x specjalne uchylne ostrza 41,5 cm
Silnik kosiarki
3 x 1500W 48V DC
(bezpośrednie napędzanie ostrza)
Rodzaj koszenia: Wyrzut tylny

Silnik kosiarki
Cechy zespołu tnącego:

1000 W 48V DC

Elektryczny system podnoszenia,
Cechy zespołu tnącego

zmienna prędkość pracy ostrzy

Elektryczny system podnoszenia
Zmienna prędkość pracy ostrzy

Wydajność: do 7500m2/h

Wydajność: do 6500m2/h

Pozycje: robocza, serwisowa, transportowa

Pozycje: robocza, transportowa
Wydajność jest zależna od warunków atmosferycznych, ukształtowania terenu i wprawy operatora.
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Wydajność jest zależna od warunków atmosferycznych, ukształtowania terenu i wprawy operatora.
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AKCESORIA
NÓŻ TNĄCY DO ZESPOŁU
R42FLEX I R52TURF

AKUMULATOR 56 AH
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POSTAW NA JAKOŚĆ

NOŻE TNĄCE
DO ZESPOŁU R48 CRAFT

AKUMULATOR 120 AH/ 150 AH

SZYBKIE ŁADOWARKI
220V/25A i 50A

ZESPÓŁ DO GŁĘBOKIEGO
MULCZOWANIA DO R52TURF

ZESTAW ŚWIATEŁ

KOŁA PRZEDNIE TERENOWE 2 SZT.
ROZMIAR 18X11.0-10 4PR

POKOCHAJ
SWÓJ TRAWNIK,
POKOCHAJ
EKOKOSIARKI
RAYMO

Ekokosiarki Raymo to nowoczesne urządzenia
rewolucjonizujące sposób pielęgnacji terenów
zielonych.

Te

zdalnie

sterowane,

przyjazne

środowisku, szybkie i zwrotne kosiarki pomogą
Ci

zadbać

o

trawnik

nawet

w

najbardziej

niedostępnych miejscach. Napęd na cztery koła
połączony z układem kierowniczym o zerowym
skręcie oraz niskim środkiem ciężkości pozwala
kosiarce Raymo na pracę nawet na stromych
zboczach bez ryzyka przewrócenia. Raymo to cisza,
wysoka jakość i wygoda.
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GENERALNY DYSTRYBUTOR
PRODUKTÓW RAYMO NA POLSKĘ

TWÓJ PARTNER

TOMEX - OGRODY
Wierzchowisko 99; 32-340 Wolbrom
+48 690 975 703 | +48 604 975 703
biuro@ekokosiarki.pl

Elektryzujemy Twój trawnik!
www.ekokosiarki.pl

Copyright © 2021 RAYMO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Raymo - Logo TOMEX OGRODY
oraz inne oznaczenia produktów, funkcji i ich cech stanowią znaki towarowe Raymo, zgodne z informacjami na stronie www.ekokosiarki.pl.
TOMEX zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cen, promocji oraz pomyłek czy błędów w druku.

