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JOHN DEERE - Robotska kosilnica

Robotska kosilnica TANGO E5 series II
Tehnični podatki

Baterija: Li-Ion tehnologija
Navigacija: naključna in s perimetralno žico
Višina reza: 19 - 102 mm
Priporočena velikost za košnjo: do 2200 m2
Popolnoma samostojna košnja
Deluje v vsakem vremenu
Ekstremno tiha
Košnja do roba
Senzor za grbine

Značilnosti

Enostavno programiranje
Programiranje TANGO E5 Series II je res
enostavno. Z velikim zaslonom in logičnimi
kontrolami je preprosto nastavitev urnika in
spremembe kadarkoli želite. Novi zaslon ima
funkcijo "naslednji korak", ki vam pove, kaj
počne TANGO E5 Series II in kaj namerava
narediti naprej.

Enostaven za uporabo
TANGO E5 Series II je pametnejši kot kdajkoli
prej. Nove vozne zmogljivosti kosilnice vodijo
naprej, dokler ne dosežejo mejne žice, na kateri
se upogne in spremeni smer - tudi na hribovitem
terenu.
Posebno vdolbljeno jekleno rezilo hitro in čisto
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reže, da trava ohranja zdravo celo poletje. Tako
je trpežen, da lahko kosite vso sezono, ne da bi
pri tem izgubil rob. Če želite nastaviti višino reza
(19 do 102 mm), preprosto zasukajte zaščitni
ščit. Trdo rezilo TANGO naredi kratko delo daljše
trave. Ko se sezona začne ali ko vas ni več, ni
treba predhodno kositi. Tako vzdržljiv je, da
ostane oster skozi sezono - tudi v težkih
razmerah.
TANGO je odporen na vremenske vplive. Dvojno
ohišje ščiti najpomembnejše sestavne dele elektroniko, baterijo in motor - za dolga leta
zanesljive storitve.

Lokacije za košnjo je enostavno nastaviti z dnevi
in urami, ki ustrezajo vašim željam in trati.
TANGO je tako tih, da ga lahko uporabljate ob
nedeljah ali celo ponoči, ne da bi koga motil.

TANGO lahko programirate za posebne izzive
vašega vrta. Kompleksne postavitve z drevesi in
grmovnicami niso problem in tudi tereni z
naklonom do 36% (na območju košnje)

TANGO kosi po naključnem vzorcu in
samodejno zazna ovire in mejno žico ter se med
prilagajanjem celo prilega visokim travam.
Vodilna žica je skoraj nevidna in jo je enostavno
premikati, če spremenite postavitev vrta.
TANGO ve, kdaj je čas za ponovno polnjenje, in
se samodejno odpravi na priključno postajo.
Zahvaljujoč močni Li-Ion bateriji se to ne dogaja
prepogosto.

Fotogalerija
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