
PEŁNA KONTROLA DZIĘKI APLIKACJI CRAMER
Za pomocą aplikacji Cramer możesz włączać,  
wyłączać i zarządzać swoją kosiarką, dostosowując  
jej ustawienia do swoich potrzeb.

PRZEWÓD OGRANICZAJĄCY
Kosiarka działa na obszarze wyznaczonym 

przez przewód ograniczający.

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY
Przewód doprowadzający ułatwia kosiarce 

powrót do stacji ładującej i docieranie do trudno 
dostępnych miejsc.



Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia w broszurze produktu i 
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jej treści. Prawa autorskie © 2020 GLOBGRO AB. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. CRAMER oraz inne produkty i znaki usługowe są znakami towarowymi 
Hongkong Sun Rise Trading Limited. 

www.cramerpolska.com

PARAMETRY RM1000 RM1500 RM2000
Maksymalny obszar pracy 1000 m² 1500 m² 2000 m²

Zalecany obszar pracy 0-700 m² 500-1200 m² 1000-1700 m² 

Wysokość koszenia 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm

Średni czas ładowania 140 min 70 min 40 min

Średni czas koszenia 70 min 70 min 70 min

Zmierzony poziom hałasu 58 dB 58 dB 58 dB

Maksymalna długość pętli 800 m 800 m 800 m

Min. szerokość przejścia 60 cm 60 cm 60 cm

Klasa IP (Kosiarka) IPX5 IPX5 IPX5

Klasa IP (stacja ładująca) IPX2 IPX2 IPX2

Klasa IP (zasilacz) IPX67 IPX67 IPX67

Maksymalne nachylenie 35 % 35 % 35 %

Metoda koszenia Losowa Losowa Losowa

Śledzenie GPS Tak Tak Tak

Ustawianie timera Tak Tak Tak

Ustawiane punkty początkowe 5 5 5

Czujnik deszczu Tak Tak Tak

Czujnik szronu Tak Tak Tak

Metoda zdalnej kontroli GSM GSM GSM

ZESTAW ZAWIERA
Przewód 100 m 200 m 300 m

Szpilki 200 szt. 400 szt. 400 szt.

Złącza 3 3 4

Zapasowe noże 9 szt. 9 szt. 9 szt.



www.cramerpolska.com

PERFEKCYJNE  
W DZIAŁANIU

INTELIGENTNE ROBOTY KOSZĄCE



KOMPLETNY ZESTAW  
NICZEGO WIĘCEJ NIE POTRZEBUJESZ
Kupując automatyczną kosiarkę Cramer,otrzymujesz 
zestaw zawierający wszystko,co jest potrzebne 
do instalacji:przewód ograniczający i 
doprowadzający,szpilki do mocowania przewodu oraz 
zapasowe noże.Oferujemy także możliwość zakupu 
dodatkowych akcesoriów.

CZUJNIKI KOLIZJI I PODNOSZENIA 
Czujniki kolizji i podnoszenia zwiększają 
bezpieczeństwo. W razie zderzenia z jakimś 
obiektem kosiarka cofnie się, zawróci i  
obierze inną trasę.

NIEREGULARNY SPOSÓB KOSZENIA 
Automatyczna kosiarka Cramer dostosowuje 
się do każdego rodzaju trawnika stosując 
nieregularny sposób koszenia.Dzięki temu 
na trawniku nie występują  obszary o różnej 
wysokości trawy.

STACJA ŁADUJĄCA
Po zakończeniu pracy kosiarka automatycznie powraca  
do  stacji  ładującej  aby naładować akumulator.



Łatwa nawigacja w trudno 
dostępnych obszarach

Zintegrowany moduł GSM umożliwia 
kontrolowanie kosiarki przy użyciu 

telefonu

ROBOTY KOSZĄCE 
CRAMER  MOŻNA  
CZYŚCIĆ PRZY  

UŻYCIU WODY POD CI-
ŚNIENIEM(Z WĘŻA)

AUTOMATYCZNE KOSIARKI

DLA TYCH,KTÓRZY 
OCZEKUJĄ WIĘCEJ



Zdalne sterowanie za pośrednictwem aplikacji: 
Zabezpieczenie przed kradzieżą, status urządzenia  
oraz własne ustawienia

Jeżeli nie uznajesz kompromisów w sprawie 
automatycznego koszenia wybierz jeden z 
nowych robotów koszących Cramer.Modele 
RM1000,RM1500 i RM2000 oferują znacznie 
więcej niż inne,porównywalne kosiarki 
automatyczne.Łatwa instalacja i niezawodne 
działanie.Wbudowany moduł GSM 
umożliwiający sterowanie przy pomocy telefonu 
z bezpłatną pięcioletnią subskrypcją.Stopień 
ochrony IPX5 i zdejmowana obudowa 
umożliwiają łatwe czyszczenie.Czujniki deszczu 
i szronu pomagają chronić trawnik.Swobodnie 
obracające się dwustronnie ostrzone noże.To 
jedne z nalepiej wyposażonych i najcichszych 
kosiarek automatycznych w swojej kategorii.



AKCESORIA

Praktyczny garaż z podnoszonym dachem i 
miejscem do przechowywania akcesoriów

Przewód  
100 m

Szpilki
100 szt.

Zestaw złączy               
4 szt. do przewodu 
doprowadzającego                                                                                                      
3 szt.do przewodu 
ograniczającego

Nożyki tnące                                                                                            
9 szt. + śruby 
mocujące

Panel  kontrolny LED  | Wydajne i niewymagające obsługi technicznej  
bezszczotkowe silniki | Dwustronnie ostrzone noże | Bezpieczeństwo  
i ochrona przed kradzieżą ze smartfona

+ Wbudowany moduł GSM umożliwia lokalizację GPS i 
połączenie z aplikacją

+ Czujniki deszczu i szronu dla ochrony trawnika
+ Zdalne sterowanie przy pomocy aplikacji: ochrona 

przed kradzieżą,status urządzenia i spersonalizowane 
ustawienia

+ Zdejmowana obudowa i łatwe czyszczenie  
(stopień ochrony IPX5)

+ Znakomicie radzą sobie nawet w najbardziej 
skomplikowanych ogrodach dzięki możliwośi 
podłączenia dwóch przewodów doprowadzających

Proste w obsłudze, 
wydajne i kompletnie 
wyposażone
Cramer oferuje innowacyjne roboty koszące ,które 
ułatwią wejście w epokę automatycznego koszenia.
Roboty koszące Cramer  posiadają wiele wyjątkowych 
funkcji i łączą najnowszą technologię z niezwykłą 
funkcjonalnością i perfekcją w działaniu.

Garaż 



* Po upływie 5 lat abonament można przedłużyć niewiekim kosztem.

Aktualizacja oprogramowania następuje automatycznie po 
pojawieniu się nowej wersji.Dzięki temu zawsze korzystasz 

ze wszystkich najnowszych funkcji.

Łatwa obsługa i ste-
rowanie przy pomo-
cy aplikacji Cramer
Roboty koszące Cramer to połączenie najnowszej 
technologii i prostej obsługi.Jako jedne z nielicznych 
kosiarek automatycznych posiadają moduł GSM w 
standardowym wyposażeniu.To rozwiazanie oferuje wiele 
korzyści i odkrywa wiele możliwości.Na przykład 
aplikacja Cramer umożliwia swobodny dostęp do 
wszystkich funkcji kosiarki przy pomocy smartfona z 
dowolnego miejsca na świecie!Oprócz tego aplikacja 
pozwala także kontrolowac wszystkie baterie systemu 
Cramer 40V.

5-letni abonament GSM w cenie kosiarki 
Aplikacja Cramer umożliwia sprawdzanie statusu kosiar-
ki,zmianę ustawień,sprawdzanie lokalizacji,ochronę przed 
kradzieżą i aktualizację oprogramowania. Abonament 
GSM opłacony na 5 lat!*

Lokalizacja GPS 
Natychmiastowa informacja o  
aktualnej lokalizacji Twojej kosiarki.

Ochrona przed kradzieżą 
Jeśli kosiarka opuści wyznaczony obszar 
pracy uruchomi się głośny alarm 
dźwiękowy. Jednocześnie na Twój telefon 
zostanie wysłane powiadomienie.

RM1000 RM1500 RM2000

Obszar pracy 1000 m2 1500 m2 2000 m2

Wysokość koszenia 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm

Czas koszenia 70 min 70 min 70 min

Max. nachylenie 35 % 35 % 35 %

Czas ładowania 140 min 70 min 40 min


