
Intelligente robotgressklippere
                fra Wiper Premium.



Wipers rustfrie kniv med lang levetid KnivbeskyttelseEgen regnsensor

Kontakt din autoriserte Wiper Premium forhandler for hjelp til å
velge riktig modell og innstallasjon for nettopp din plen.
Om du velger en “gjør det selv” løsning, følger det med kabel og
plugger for egen innstallasjon. Avhengig av størrelsen på din plen,
kan det være behov for å kjøpe mere materiell enn det som følger
med i pakken.

Wiper Premium for ennhver plen.

Wiper Premium er en serie intelligente robotklippere som tilbyr en avansert
klippeteknikk og ett enestående klipperesultat. Wiper robotklippere utvikles
og produseres av det Italienske foretaket Zucchetti Centro Sistemi, som har
utviklet roboter siden nitti tallet og er markedsledende innen det voksende
markedssegmentet robotgressklippere. Robotene er utrustet med siste
generasjons børsteløse motorer som gjør det mulig for maskinen å klippe
opp til 30.000 m2.
 Wiper Premium garanterer ett perfekt klipperesultat på hele plenen.
Med ”random” klippemønster, og intelligente funksjoner som spiralklipping
og ”mowed grass sensor” sørger for at du alltid har nyklipt gress.
Dette er den mest naturlige måten å bli kvitt ugress og mose på. Gresset
klippes kun noen millimeter hver dag, og sørger for at du alltid har en
grønn og strøken plen. 

Grensekabel og dockingstasjon... og så er
roboten klar til å klippe plenen automatisk.
Wiper Premium klarer å klippe opp til 4 ulike soner.



Litiumbatterier med lang levetid. Støysvak
og med høy prestanda.

Børsteløse motorer minimerer støyen fra motorene.
Her er både kniv og drivmotorer børsteløse. Innstilling av opp til fire ulike klippe-soner.

Du velger selv tidsskjema og soner.

Ved langt gress øker kniven hastigheten,
og roboten aktiverer spiralfunksjonen for
en ennå mere effektiv klipping.

Hovedkort: Handterer alle funksjoner.

Enkel innstilling av arbeidstid
på det opplyste panelet.

Lydløst gjør den jobben for deg,
dag som natt!

Alle Wiper Premium modeller er utstyrt med brukervennlige menyer og grensesnitt, samt
smarte funksjoner for rask og enkel bruk. Kan styres og overvåkes via din smart-telefon eller
ditt nettbrett, så du får tid til å gjøre andre ting.

Tid til å gjøre andre ting!



CXH

Artikkelnummer: 50-7040-10T
Klippekapasitet: 1 100 m²
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 2 timer
Ladetid: 2 timer
Batteri: Lithium 5 ah
Kniv diameter: 25 cm

Elektroniske støtfangere: Ja
Løftesensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper ved høyt gress.
Antall klippesoner: 4 st
Mowed Grass Sensor. Bluetooth for 
styring via smarttelefon eller nettbrett.

Artikkelnummer: 50-5044-10
Klippekapasitet: 2 200 m²
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 3 timer
Ladetid: 3 timer
Batteri: Lithium 7,5 ah
Kniv diameter: 29 cm

Elektroniske støtfangere: Ja
Løftesensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper ved høyt gress.
Antall klippesoner: 4 st
Mowed Grass Sensor. Bluetooth for 
styring via smarttelefon eller nettbrett.

JXH

Artikkelnummer: 50-2042-15
Klippekapasitet: 3 500 m²
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 6 timer
Ladetid: 5 timer
Batteri: Lithium 15 ah
Kniv diameter: 29 cm

Elektroniske støtfangere: Ja
Løftesensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper ved høyt gress.
Antall klippesoner: 4 st
Mowed Grass Sensor. Bluetooth for 
styring via smarttelefon eller nettbrett.

Wiper Premium  – CXH
CXH er vår minste robotklipper, men som uten problem klipper plener opp til 1.100 m2.

Selv om det er vår minste robot, er den spekket med de siste teknologiene som f.eks
børsteløse motorer, bluetooth, regnsensor, spiralklipping, “mowed grass sensor”
pin-kode, løftesensor mm.

Wiper Premium – JXH
JXH er en effektiv modell for plener opp til 2.200 m2. De sentralt plasserte drivhjulene
gjør at roboten kan klippe i begge retninger. JXH er å anbefale der det er kupert, da den
takler stigninger helt opp til 55%.

SRH

Artikkelnummer: 50-2040-15
Klippekapasitet: 2 800 m²
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 3,3 timer
Ladetid: 3 timer
Batteri: Lithium 7,5 ah
Kniv diameter: 29 cm

Elektroniske støtfangere: Ja
Løftesensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper ved høyt gress.
Antall klippesoner: 4 st
Mowed Grass Sensor. Bluetooth for 
styring via smarttelefon eller nettbrett.

Wiper Premium – SRH
Dette er etterkommeren til den populære Runner-modellen som har vært på markedet i over
10 år. Klipper områder opp til 2.800 m2. På SRH og alle Wipers nye modeller kjenner kniven selv
om den trenger å klippe med den innebygde “mowed grass sensor”. SRH kommer til å bli like
ettertraktet som sin forgjenger!

Wiper Premium – RXH
RXH er beregnet for de mellomstore og store plenene. De er bl a utstyrt med elektronisk
støtsensor, “mowed grass sensor”, bluetooth og ett enkelt og oversiktlig brukerpanel. Klarer
opp til 4 soner/områder og klipper opp til 6 timer pr lading.
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PXH 30 ah

YARD 101

Artikkelnummer: 50-3052-15T
Klippekapasitet: 6 000 m²
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 10 timer
Ladetid: 8 timer
Batteri: Lithium 30 ah
Kniv diameter: 36 cm

Elektroniske støtfangere: Ja
Løftesensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper ved høyt gress.
Antall klippesoner: 4 st
Mowed Grass Sensor.
Bluetooth for styring via smarttelefon 

Artikkelnummer: 20-6010-10
Klippekapasitet: 10 000 m²
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 6 timer
Ladetid: 5 timer
Batteri: Lithium 30 ah
Klippebredde: 84 cm (3 st kniver)
Elektroniske støtfangere: Ja

Løftesensor: Nei
Regnsensor: Ja
Spiralklipper ved høyt gress.
Antall klippesoner: 4 st
Fjärrkontroll med display standard
Mowed Grass Sensor
Bluetooth for styring via smarttelefon 
eller nettbrett.

Wiper Premium – YARD 101
Yard serien er beregnet for de virkelig store områdene som parker, golfbaner, fotballbaner
og store hager. Utstyrt med 3 kniver, hvor to av dem sitter på bevegelige armer, en
funksjon som gjør at de kan brukes på litt ujevne plener. Dekselet er laget av Carbon for
å gjøre den så lett som mulig. Yard er utrustet med alle Wipers toppfunksjoner som:
84 cm klippebredde, 6 timer driftstid, knivmodulering, regnsensor, spiralfunksjon,
hastighetsregulering og aktivt sikkerhetssystem. Klarer opp til 4 soner/områder,
samt at den kan styres via Bluetooth eller GPS.

Wiper Premium – PXH 30 ah
For de store hagene - Klippekapasitet på 6.000 m2. Lang klippetid mellom hver lading,
med hele 10 timer driftstid! Utstyrt med stor kniv for å effektivisere klippingen. Dette er
ett skikkelig ”arbeidsjern”. Med sine nærmest lydløse børsteløse motorer, forstyrrer den
deg ikke selv ved klipping på kvelds og natterstid.
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YARD 201

Artikkelnummer: 20-6020-10T 
Klippekapasitet: 20 000 m²
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 11 timer
Ladetid: 10 timer
Batteri: Lithium 60 ah
Klippebredde: 84 cm (3 st kniver)
Elektroniske støtfangere: Ja

Løftesensor: Nei
Regnsensor: Ja
Spiralklipper ved høyt gress.
Antall klippesoner: 4 st
Fjernkontroll med display standard
Mowed Grass Sensor
Bluetooth for styring via smarttelefon 
eller nettbrett.

Wiper Premium – YARD 201
Utstyrt som Yard 101, men med større batteripakke så den kan klippe de riktig
store områdene helt opp til 20 000 m2!

20 000
m²

Nyhet!

YARD 301
Wiper Premium – YARD 301
Utstyrt på samme måte som Yard 201, men klipper ennå større onmråder opptil 
30 000 m2.

30 000
m²

Artikkelnummer: 20-6030-10T
Klippekapasitet: 30 000 m²
Børsteløs motor: Ja
Klippetid: 11 timer
Ladetid: 10 timer
Batteri: Lithium 60 ah
Klippebredde: 84 cm (3 st kniver)
Elektroniske støtfangere: Ja
Løftesensor: Nei
Regnsensor: Ja

Spiralklipper ved høyt gress.
Antall klippesoner: 4 st
Fjernkontroll med display standard
Mowed Grass Sensor
Styres via GPS og uten 
begrensningskabel.


