KOSIARKI W PEŁNI ELEKTRYCZNE / HYBRYDOWE TYPU PLUG IN

ELEKTRYZUJEMY TWÓJ TRAWNIK – TWÓJ TEREN – TWOJE ŻYCIE

RAYMO - MOC CZYSTOŚCI I CISZY

Kosiarki RAYMO to nowa koncepcja kosiarek
rozwiązująca najważniejsze problemy branży
architektury krajobrazu. Raymo to cicha praca, brak
wibracji i zerowa emisja. To także bezpieczeństwo
operatora, niemal nieograniczone możliwości,
a także niskie koszty eksploatacji i konserwacji.
Ciche i bezemisyjne koszenie trawy jest możliwe!
Bez względu na to, czy wykonuje je właściciel
domu, specjalistyczna rma czy służby miejskie.
Każdy zasługuje na koszenie bez hałasu, spalin
i wibracji.

Stworzyliśmy specjalistyczne urządzenie: sterowaną
radiowo, elektryczną lub z napędem hybrydowym
kosiarkę typu plug-in. Raymo to technologia
bezpieczna, wydajna, cicha, czysta i niedroga
w utrzymaniu.

Kosiarka Raymo jest niezwykle niska, co umożliwia
dojazd do trudno dostępnych miejsc. Świetnie
radzi sobie na pochyłych i falistych terenach.
Zerowy promień skrętu oraz napęd na cztery koła
zapewniają pewną jazdę oraz funkcje manewrowe.

Ale to nie wszystko: urządzenia Raymo zostały
zaprojektowane jako nośnik narzędzi i dodatkowego osprzętu elektrycznego, które sprawią, że prace
związane z kształtowaniem krajobrazu i ogrodnictwem będą bardz ej wydajne.

Urządzenie jest zdalnie sterowane dzięki czemu
operator zachowuje bezpieczną odległość, nie jest
narażony na hałas i kurz oraz może obserwować
otoczenie.

ELEKTRYCZNY CZY HYBRYDOWY? DLACZEGO NIE JEDNO I DRUGIE!?

powerswap
F U L L Y

Czasem lepiej skorzystać wyłącznie z silnika elektrycznego. W innych przypadkach optymalny jest
napęd spalinowy. Teraz już nie musisz posiadać
dwóch urządzeń. Kosiarka Raymo z systemem
POWERSWAP umożliwia zmianę trybu pracy
z elektrycznego na hybrydowy i odwrotnie w przeciągu minuty!
Jak działa system POWERSWAP? Urządzenia Raymo
są wyposażone w przegrodę, w której znajduje się
kaseta z wkładem zasilającym. Zawiera ona zarówno
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Li-Ion
50,4 V
120 Ah
4-5 h
9-10 h
6-7 h
45 kg
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P L U G - I N

H Y B R I D

akumulator na energię elektryczną, jak i zestaw
systemu hybrydowego plug-in. Umożliwia to wybór
pomiędzy zasilaniem elektrycznym, a pracą silnika
spalinowego.

nach lub miejscach wymagających ograniczenia
hałasu. Silnik spalinowy idealnie sprawdzi się, gdy
przepisy dotyczące poziomu hałasu nie są tak
restrykcyjne.

System elektryczny może zasilać urządzenie do
pięciu godzin. Hybrydowy system plug-in umożliwia pracę do trzech godzin z możliwością wydłużen a dzięki generatorowi.

Ale to nie wszystko: możesz używać rezerwowego
wkładu hybrydowego lub elektrycznego i sprawnie
zmieniać go w trakcie dnia. Zajmuje to tylko minutę.
Baterie możesz naładować w domu lub garażu,
dzięki czemu praca z urządzeniem będzie
ekonomiczna.

Napęd elektryczny umożliwia koszenie w godzi-

WPEŁNI ELEKTRYCZNY
TYP AKUMULATORA
NAPIĘCIE
POJEMNOŚĆ
CZAS PRACY
CZAS ŁADOWANIA
CZAS ŁAD. SZYBKIEGO
WAGA KASETY

E L E C T R I C

HYBRYDOWY TYPU PLUG-IN
TYP AKUMULATORA
NAPIĘCIE
POJEMNOŚĆ
CZAS PRACY (ELEKTR.)
CZAS PRACY (HYBRYDA)
CZAS ŁADOWANIA
POJEMNOŚĆ SILNIKA
ZUŻYCIE PALIWA
ZASIL. GENERATORA
WAGA KASETY
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Li-Ion
50,4 V
56 Ah
2-3 h
6-8 h
4h
208 ccm
1,5 l/h
2 kW
45 kg
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WIĘCEJ NIŻ KOSIARKA
MULT e CARE

Raymo to nie tylko kosiarka: to prawdziwy nośnik narzędzi.
Zespół tnący jest łatwy do wyjęcia, a już wkrótce w ofercie
znajdzie się dodatkowy asortyment mechanicznych i elektrycznych narzędzi dla Twojego urządzenia.
Elementy te będą oznaczone jako współgrające z systemem
MULT-E-CARE – wielofunkcyjnym pomocnikiem każdego
ogrodnika i architekta krajobrazu.

e
BEZPIECZNY
KONTROLER RADIOWY

SYSTEM MOCOWANIA
PODZESPOŁÓW
MULT-E-CARE
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SYSTEM POWERSWAP

WYSOKOŚĆ 51 cm

PRECYZYJNIE ZBALANSOWANA WAGA

WAGA URZĄDZENIA ZASADNICZEGO 180 kg

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 205 cm / SZEROKOŚĆ 115 cm

NAPĘD NA 4 KOŁA

SZEROKOŚĆ CIĘCIA 104 cm

ZDEJMOWALNE
PRZEDNIE KÓŁKA
SAMONASTAWNE

PŁYWAJĄCY
ZESPÓŁ TNĄCY

3 POZYCJE ZESPOŁU
TNĄCEGO – PRACA
/ TRANSPORT / SERWIS

WAGA ZESPOŁU
TNĄCEGO 80 KG

WYRZUT TYLNY
Z OPCJĄ MULCZOWANIA

WAGA ZESPOŁU
TNĄCEGO 70 KG

BEZPOŚREDNI NAPĘD
ELEKTRYCZNY OSTRZY

REGULOWANA
WYSOKOŚĆ CIĘCIA
40 – 100 MM
ROLKA OCHRONNA

SZEROKOŚĆ CIĘCIA 132 CM

DANE TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

dł./wys./ szer.
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WYMIARY – PRACA
Długość
205 cm
Szerokość
115 cm
Wysokość
51 cm
Waga
250 kg

WYMIARY – TRANSPORT
Długość
155 cm
Szerokość
115 cm
Wysokość
91 cm

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.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA
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.

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.

ZDALNE STEROWANIE
Dzięki zdalnemu sterowaniu urządzenie jest lżejsze, nie
powoduje wibracji, redukuje hałas oraz poprawia bezpieczeństwo operatora i osób w otoczeniu.

KOSZENIE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Wymienne baterie (kasety) z wkładem zasilającym oraz
cichy napęd umożliwiają koszenie przez od wczesnego
ranka do późnego wieczora. Używaj Raymo całymi dniami!

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.

NISKI POZIOM HAŁASU
Minimalny hałas w pełni elektrycznej kosiarki 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.

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.

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.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
ZBOCZA I NASYPY

TRUDNE BRZEGI

MIEJSCA O NISKIEJ PRZESTRZENI
– PANELE SŁONECZNE

PARKI, OGRODY, BOISKA SPORTOWE

TERENY, W KTÓRYCH NALEŻY
ZACHOWAĆ CISZĘ

FARMY FOTOWOLTAICZNE, LOTNISKA

MIEJSCA WRAŻLIWE EKOLOGICZNIE

TWÓJ PARTNER
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