
Intelligenta robotgräsklippare
                från Wiper Premium.



Litiumbatteri med lång livslängd.
Tystgående och med hög prestanda.

Lägre ljudnivå tack vare 
borstlös motor.

Inställning av upp till fyra olika klippområden.

I högre gräs kan knivenhastigheten öka och 
roboten aktiverar spiralklippningensfunktionen 
för en effektivare klippning.

Moderkort:
hantering av alla robotfunktioner.

Enkel inställning av arbetstid 
på kontrollpanelen.

Kontakta din auktoriserade Wiper Premium återförsäljare så hjälper de dig med val 
av robotmodell och installation anpassad just för din trädgård. Om du väljer en "gör 
det själv"-lösning medföljer spikar och gränskabel för egen installation. 
Beroende på trädgårdens storlek kan man behvöva komplettera med mer material.

En Wiper Premium för varje gräsmatta.

Alla Wiper Premium-modeller är utrustade med “användarvänliga” 
menyer och gränssnitt samt smarta funktioner för en snabb och enkel 
användning. Kan styras och övervakas via din Smartphone 
eller surfplatta.

Wiper Premium är en serie intelligenta robotgräsklippare som erbjuder en avancerad 
klippteknik och ett enastående klippresultat. Wiper robotgräsklippare tillverkas av det 
italiensk företaget Zucchetti Centro Sistemi som har utvecklat robotar sedan nittiotalet 
och är en av de marknadsledande inom det växande marknadssegmentet robot-
gräsklippare. Robotarna är utrustade med den senaste generationens borstlösa 
motorer som gör det möjligt för maskinen att klippa ytor upp till 30 000 m2. 
 Wiper Premium säkerställer en perfekt klippning av hela gräsmattan. Ett klipp-
system, som klipper i slumpmässiga mönster, och intelligenta funktioner som spiral-
klippning och gräsdetektor garanterar att gräset klipps ofta. Detta är det mest naturliga 
sättet att minska mängden ogräs och erhålla en grönare yta. Gräsmattan klipps bara 
några få millimeter varje dag. 

Gränskabel och dockningsstation… och sedan är roboten redo att 
klippa gräsmattan automatiskt. Wiper Premium robotar klar av att 
klippa upp till 4 olika klippzoner.

Tid över till annat.

Knivskydd.

Wipers rostfria stålkniv:
med en lång livslängd.

Regnsensorer.



En Wiper Premium för varje gräsmatta.

Tid över till annat.

Knivskydd.

Wipers rostfria stålkniv:
med en lång livslängd.

Regnsensorer.

CXH

Artikelnummer: 50-7040-10T
Klippkapacitet: 1100 m²
Borstlös motor: Ja
Klipptid: 2 timmar
Laddtid: 2 timmar
Batteri: Lithium 5ah
Knivdiameter: 25 cm

Elektroniska påkörningsskydd: Ja
Lyftsensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper vid högt gräs: Ja
Antal klippzoner: 4 st
Bluetooth för styrning via Smartphone 
eller surfplatta. 

Artikelnummer: 50-5044-10
Klippkapacitet: 2 200 m²
Borstlös motor: Ja
Klipptid: 3 timmar
Laddtid: 3 timmar
Batteri: Lithium 7,5 ah
Knivdiameter: 29 cm

Elektroniska påkörningsskydd: Ja
Lyftsensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper vid högt gräs: Ja
Antal klippzoner: 4 st
Bluetooth för styrning via Smartphone 
eller surfplatta som standard. 

JXH

Artikelnummer: 50-2042-15
Klippkapacitet: 3 500 m²
Borstlös motor: Ja
Klipptid: 6 timmar
Laddtid: 5 timmar
Batteri: Lithium 15 ah
Knivdiameter: 29 cm

Elektroniska påkörningsskydd: Ja
Lyftsensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper vid högt gräs: Ja
Antal klippzoner: 4 st
Bluetooth för styrning via Smartphone 
eller surfplatta som standard. 

Wiper Premium  – CXH
CXH är Wiper Premiums minsta robotgräsklippare som enkelt klarar av att klippa en yta 
upp till 1100 m2. Den rör sig fritt innanför ett område med en begränsningskabel och 
laddar sig själv och jobbar på tills hela gräsmattan är klippt. Enkel och lätthanterad.

Wiper Premium – JXH
JXH är en liten och effektiv modell för ytor upp till 2 200 m2. De centralt placerade 
drivhjulen gör att roboten kan klippa i båda riktningarna. JHX-modellen klarar av 
sluttningar bra – upp till hela 55% lutning (marknadens bästa ). Passar utmärkt för 
den kuperade trädgården.

SRH

Artikelnummer: 50-2040-15
Klippkapacitet: 2 800 m²
Borstlös motor: Ja
Klipptid: 3,3 timmar
Laddtid: 3 timmar
Batteri: Lithium 7,5 ah
Knivdiameter: 29 cm

Elektroniska påkörningsskydd: Ja
Lyftsensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper vid högt gräs: Ja
Antal klippzoner: 4 st
Bluetooth för styrning via Smartphone 
eller surfplatta som standard. 

Wiper Premium – SRH
SRH modellen är efterträdaren till den populära Runner-modellen som har funnits i över 10 år. 
Klipper ytor upp till 2 800 m2. På SRH och Wipers alla större modeller känner kniven själv av 
om gräset behöver klippas s k “mowed grass sensor”. 

Wiper Premium – RXH
RXH är anpassad för de medelstora till de lite större trädgårdarna. Är bl a utrustad med 
elektroniskt påkörningsskydd, ”mowed grass sensor”, bluetooth och en enkel manöverpanel. 
Klarar av 4 olika klippzoner. Klipper upp till 6 timmar på en laddning. 
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PXH 30 ah

YARD 101

Artikelnummer: 50-3052-15T
Klippkapacitet: 6 000 m²
Borstlös motor: Ja
Klipptid: 10 timmar
Laddtid: 8 timmar
Batteri: Lithium 30 ah
Knivdiameter: 36 cm

Elektroniska påkörningsskydd: Ja
Lyftsensor: Ja
Regnsensor: Ja
Spiralklipper vid högt gräs: Ja
Antal klippzoner: 4 st
Bluetooth för styrning via Smartphone 
eller surfplatta som standard.

Artikelnummer: 20-6010-10
Klippkapacitet: 10 000 m²
Borstlös motor: Ja
Klipptid: 6 timmar
Laddtid: 5 timmar
Batteri: Lithium 30 ah
Klippbredd: 84 cm (3 st knivar)
Elektroniska påkörningsskydd: Ja

Lyftsensor: Nej
Regnsensor: Ja
Spiralklipper vid högt gräs: Ja
Antal klippzoner: 4 st
Fjärrkontroll med display standard
Bluetooth för styrning via Smartphone 
eller surfplatta som standard. 
GPS styrd hemgång.

Wiper Premium – YARD 101
Yard serien är avsedd för störrer ytor som stora trädgårdar, parker, golfbanor och fotbollsplaner. Utrus-
tad med tre knivar, varav två på pendlande armar, en funktion som gör det möjligt för roboten att klippa 
gräset på de lite ojämnare ytorna. Kåpan är tillverkad av kolfiber för att göra roboten så lätt som möjligt. 
Yard är utrustad med alla Wipers toppfunktioner såsom; 84 cm klippbredd, 6 timmars drifttid, knivmo-
dulering, regnsensor, spiralklippning, hastighetsreglering, aktiva säkerhetssystem. 
Den klarar av 4 olika klippzoner samt kan styras via Bluetooth eller GPS.

Wiper Premium – PXH 30 ah
För den stora trädgården – klippkapacitet upp till 6 000 m2. Lång klipptid mellan ladd-
ningarna – hela 10 timmar! Utrustad med en större kniv för att effektivisera klippningen. 
En riktig arbetsmyra i ur och skur. Med sin tysta, borstlösa motor stör den dig inte vid 
klippning under kvällar och nätter. 
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YARD 201

Artikelnummer: 20-6020-10T
Klippkapacitet: 20 000 m²
Borstlös motor: Ja
Klipptid: 11 timmar
Laddtid: 10 timmar
Batteri: Lithium 60 ah
Klippbredd: 84 cm (3 st knivar)
Elektroniska påkörningsskydd: Ja

Lyftsensor: Nej
Regnsensor: Ja
Spiralklipper vid högt gräs: Ja
Antal klippzoner: 4 st
Fjärrkontroll med display standard
Bluetooth för styrning via Smartphone 
eller surfplatta som standard. 
GPS styrd hemgång samt klippsystem.

Wiper Premium – YARD 201
Utrustad på nästan samma sätt som Yard 101 men med fler batterier för att 
klippa de riktigt stora ytorna på upp till hela 20 000 m2!

20 000
m²

Nyhet!
YARD 301

Artikelnummer: 20-6030-10T
Klippkapacitet: 30 000 m²
Borstlös motor: Ja
Klipptid: 11 timmar
Laddtid: 10 timmar
Batteri: Lithium 60 ah
Klippbredd: 84 cm (3 st knivar)
Elektroniska påkörningsskydd: Ja
Lyftsensor: Nej
Regnsensor: Ja
Spiralklipper vid högt gräs: Ja
Antal klippzoner: 4 st

Fjärrkontroll med display standard
GPS styrd hemgång samt klippsystem.

Wiper Premium – YARD 301
Utrustad på nästan samma sätt som Yard 201 men klipper de riktigt stora ytorna 
på upp till hela 30 000 m2. Styrs via GPS och utan begränsningskabel.

30 000
m²

Rek ca pris inkl moms: 53 995:-

Rek ca pris inkl moms: 121 995:-

Styrs via GPS och utan 
begränsningskabel.


