
VIKING – člen skupiny STIHL

ROBOTICKÉ
KOSAČKY

Pokosené
bez námahy



Trávnik pokosený a 
Vy ste nepohli ani 
prstom? Nie je nič 
jednoduchšie.
Čas je vzácny – obvzlášť voľný čas. 
Užívajte si ho a trávnik Vám zatiaľ 
pokosí iMow, robotická kosačka 
vyvinutá firmou VIKING.

Raz urobíte nastavenia a robotická kosačka 
iMow sa bude o Váš trávnik starať úplne 
sama v súlade s plánom kosenia, ktorý jej 
zadáte. Akonáhle je pokosené alebo sa batéria 
potrebuje nabiť, iMow sám odíde do nabíjacej 
stanice. Vaša záhrada sa bude kosiť vtedy, keď 
to vyhovuje Vám a bude pokosená precízne a 
rýchlo, aby ste si mohli čo najdlhšie užívať Váš 
dokonalý trávnik a záhradu. Vyberte si robotic-
kú kosačku iMow z našej ponuky a presvedčte 
sa sami o jej prínose pre Vás.



Robotická kosačka iMow má množstvo 
výhod. Tu sú len niektoré z nich:
Robotická kosačka iMow nielen kosí, ale sama zabezpečuje kompletnú 
starostlivosť o Váš trávnik. Je extrémne rýchla, jednoducho sa ovláda a 
trávnik vyzerá vždy skvele.

Výkonná a rýchla
Trávnik si chcete užívať. Preto sme navrhli 
iMow tak, aby kosil rýchlo a účelne. Čim 
menej času robotická kosačka pracuje, tým 
viac času môžete stráviť v záhrade. Napríklad 
model MI 422 dokáže pokosiť trávnik 
s rozlohou 500 m² už za 10 hodín. Zvyšný čas 
v týždni je trávnik iba Váš.

Vždy dokonale pokosené
Jediná náhodná vec pri kosení je pohyb robo-
tickej kosačky po trávniku. Plán kosenia zabez-
pečí, že trávnik je vždy kompletne pokosený. 
Stačí, že nastavíte výšku kosenia a iMow sa 
už postará o všetko potrebné.

Robotická kosačka iMow 
dokáže viac ako by ste očakávali.
Kosačka, ktorá myslí
Robotická kosačka iMow pracuje podľa nasta-
veného plánu kosenia a zároveň dokáže reago-
vať na zmenu podmienok. Sama sa rozhoduje, 
či v čase, ktorý má vyhradený na svoju činnosť 
bude kosiť alebo nie. Napríklad keď začne 
pršať, dažďový senzor oznámi iMow-u aby 
prestal pracovať a preloží kosenie na neskôr. 
Toto všetko vykoná úplne samostatne.

Kosí a zároveň dodáva živiny
Skvelá vec na robotickej kosačke iMow je, že 
kosí a stará sa o Váš trávnik zároveň. Počas 
kosenia seká trávu na jemné kúsky, ktoré 
padajú späť do trávnika ako cenné hnojivo. 
Takto nielenže  zabezpečuje dôležitú výživu po-
trebnú pre hustý a zdravý trávnik, ale zároveň 
to znamená, že netreba riešiť problém kam 
s pokosenou trávou.

Jednoduchá obsluha
Aj napriek tomu, že iMow je high-tech výro-
bok, nemusíte mať špeciálne znalosti, aby ste 
ho mohli používať. Vďaka intuitívnemu menu 
je vykonanie potrebných nastavení veľmi 
jednoduché. LED obrazovka s vysokým jasom 
zabezpečí dobrú čitateľnosť aj pri slnečnom 
počasí. 

Maximálne flexibilný
Ak iMow potrebuje pokosiť veľkú plochu za 
krátky čas, dokáže sa vždy po vybití rýchlo 
nabiť a pokračovať ihneď v práci.
V prípade, že ho nečaká žiadna práca, nabíja sa 
pomaly a preto šetrne a ekonomickejšie.
Pri kosení iMow prispôsobuje svoju rýchlosť 
okolnostiam. Ak je tráva veľmi hustá alebo 
vysoká alebo ak kosí na svahu, spomalí a tak 
zabezpečí čistý rez každého stebla trávy. Preto 
bude trávnik vždy sýto zelený.



Robotická kosačka iMow MI 422 MI 422 P MI 632 MI 632 P MI 632 PC

Ideálna pracovná  plocha do 300 m² do 650 m² do 1000 m² do 2000 m² do 2000 m²

Maximálna pracovná plocha do 500 m² do 1000 m² do 3000 m² do 4000 m² do 4000 m²

Typ akumulátora Li-ion, 18,5 V Li-ion, 18,5 V Li-ion, 29 V Li-ion, 29 V Li-ion, 29 V

Energia akumulátora 40 Wh 80 Wh 130 Wh 194 Wh 194 Wh

Kapacita akumulátora 2,25 Ah 4,5 Ah 4,5 Ah 6,8 Ah 6,8 Ah

Priemerná doba kosenia na 1 nabitie 30 min. 60 min. 90 min. 150 min 150 min

Priemerná doba kosenia za týždeň* 10 hod. 17 hod. 36 hod. 40 hod. 40 hod.

Priemerný čas nabitia akumulátora 90 min. 90 min. 60 min. 60 min. 60 min.

Výška kosenia (15 krokov) 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm

Šírka záberu 20 cm 20 cm 28 cm 28 cm 28 cm

Maximálny sklon kosenia 35 % 40 % 45 % 45 % 45 %

Úroveň hluku 62 dB[A] 62 dB[A] 63 dB[A] 63 dB[A] 63 dB[A]

Ovládanie a kontrola cez Váš smartfón 
Integrovaný GPS modul s predplatenou kartou na 3 r.

— — — — •

Hmotnosť (kg) 9 10 13 13 14

Rozmery (dĺžka x šírka x výška) 60x43x27 60x43x27 73x54x27 73x54x27 73x54x27

Všetko rovnomerne pokosené
Ak máte záhradu, ktorá má veľa zákutí, iMow 
nemá problém kosiť ich všetky. Jednoduchým 
nastavením priorít zabezpečíte, aby bolo všet-
ko dokonale pokosené.
Modelu MI 632 PC s GPS modulom môžete 
dokonca zadať aby pravidelne pokosil vybrané 
časti trávnika.

Perfektný trávnik po všetkých strán-
kach
Robotická kosačka iMow dokáže kosiť trávnik 
až po jeho úplný kraj, ak je potrebné, prejde po 
okraji a osobitne ho vykosí.

Zvýšená bezpečnosť
Robotická kosačka iMow je vybavená rôznymi 
senzormi. Akonáhle sa niekto pokúsi iMow 
nadvihnúť, zastaví sa. iMow je tiež možné 
nastaviť tak, aby ho bolo možné ovládať len 
po zadaní PIN kódu. Modelu MI 632 PC 
môžete zadať, aby Vám v prípade odcudzenia 
zaslal e-mail alebo textovú správu a potom 
ho môžete pomocou iMow aplikácie na 
smartfóne alebo tablete lokalizovať.

Dobré susedské vzťahy
Kosená plocha je ohraničená obvodovým káb-
lom, ktorý vysiela signál bez interferencie. To 
znamená, že tento signál neruší iné, napríklad 
zo susedovej robotickej kosačky. A preto, že 
robotická kosačka iMow je veľmi tichá, Váš 
sused si ju sotva všimne.

* – pri maximálnej ploche kosenia
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Dobre naplánovaná 
práca je zákald úspechu!
Chcete vedieť za aký čas pokosí robotická ko-
sačka iMow Váš trávnik, alebo ako by vyzerala 
inštalácia? Navštívte našu stránku 
www.viking-imow-planner.com

iMow aplikáciu
pre model PC

si môžete
bezplatne

stiahnuť tu pre 
platformy
Apple iOS, 
Android a
Windows
Mobile:



Modelová rada MI 4

Rýchla a obratná
Modelová rada robotických kosačiek iMow 
MI 4 je ideálna pre malé a stredné záhrady, 
svahy ani množstvo zákutí nie sú problémom. 
Dokážu pokosiť trávniky až do 500 m² alebo 
1000 m² už za pár hodín. Modely MI 422 a 
MI 422 P sú obvzlášť obratné a vďaka svojim 
kompaktným rozmerom a šírke záberu kosenia 
20 cm pokosia každy jeden kút.

S istotou na svahu
Vďaka svojim senzorom náklonu robotické kosačky iMow prispô-
sobujú svoju rýchlosť pri pohybe po svahu jeho sklonu. Model 
MI 422 P dokáže kosiť na svahoch so sklonom až do 40 %.



Modelová rada MI 6

Inteligentná 
a vysokovýkonná

Odnímateľný ovládací panel
Pomocou odnímateľného ovládacieho panela je možné robo-
tické kosačky modelovej rady MI 6 jednoducho a pohodlne 
nastavovať bez toho, aby bolo potrebné sa zohýnať k ovládacím 
tlačidlám. Zároveň možno takto iMow využiť na pokosenie 
trávnika mimo plochy, na ktorej pracuje automaticky.

Ovládanie na diaľku
Na modeloch s označením C je možné pohodlne konfigurovať 
celý rad nastavení pomocou smartfónu alebo tabletu s iMow 
aplikáciou. Napríklad môžete priamo z Vášho domu alebo z prá-
ce meniť plán kosenia, sledovať, čo iMow práve robí, zastaviť 
alebo spustiť kosenie. Aplikácia ponúka jednoduché a intuitívne 
ovládanie.

Robotické kosačky iMow modelovej rady MI 6 
zvládnu pokosiť plochy až do 4000 m². Vďaka 
extrémne výkonej batérii a šírke kosenia 28 
cm potrebujú iba veľmi krátky čas na udržia-
vanie trávnika v perfektnom stave.  Robotické 
kosačky rady MI 6 získali mnoho ocenení za 
dizajn a boli vysokohodnotené v užívateľských 
testoch.



Váš špecializovaný predajca 
Vám môže iMow nainštalovať

Krok 1
Špecializovaný predaj-
ca na základe Vaších 
požiadaviek pripraví  plán 
inštalácie.

Krok 2
Nainštaluje obvodový 
kábel...

Krok 3
...a umiestni nabíjaciu sta-
nicu na vhodné miesto.

Krok 4
Spolu s Vami nastaví 
iMow a ten sa už potom 
bude sám starať o Váš 
trávnik.

Aktuálne informácie o robotických kosačkách

www.stihl.sk

Nikto nepozná robotické kosačky iMow lepšie 
ako špecializovaný predajca značky VIKING. 
Jedine on je Vám schopný poskytnúť cenné 

rady a profesionálny prístup. Počnúc správnou 
inšraláciou  cez údržbu až po servis.

Autorizovaný predajca pre kompetentné poradenstvo a odborný servis:


