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VITAJTE V BUDÚCNOSTI



UŽITE SI ČAS
PRÍJEMNÝMI CHVÍĽAMI,



A ŤAŽKÚ 
PRÁCU
NECHAJTE NA
WIPER



WIPER: 
NAJLEPŠIA TECHNOLÓGIA 
PRE STEBLÁ VÁŠHO TRÁVNIKA

Jednoduchým pokynom priamo na ovládacom paneli spustíte svojho robota.

Všetky ostatné nastavenia ako pracovný čas, zóny trávnika, vzdialený prístup a iné 

dôležité nastavenia spravíte jednoducho cez svoj mobilný telefón a aplikáciu Wiper. 

V prípade núdze neváhajte použiť bezpečnostné tlačidlo STOP pre okamžité zastavenie 

robota. 

Ochrana kosiacej čepele je navrhnutá pre maximálnu bezpečnosť ľudí a predmetov 

počas práce kosačky.

Dažďový senzor zabezpečí, aby kosačka počas dažďa prestala kosiť a išla oddychovať 

do stanice. V prípade, ak požadujete kosiť aj počas dažďa, kedykoľvek môžete senzor 

deaktivovať.



WIPER: 
NAJLEPŠIA TECHNOLÓGIA 
PRE STEBLÁ VÁŠHO TRÁVNIKA

RIEŠENIE PRE KAŽDÚ ZÁHRADU, TO JE WIPER
POKOSÍ KAŽDÚ

VEĽKOSŤ TRÁVNIKA, SVAHY, 
ČLENITOSŤ AJ VEĽKÉ AREÁLY

DOKONALÉ POKOSENIE ZA KAŽDÝCH PODMIENOK



Robotické 
kosačky WIPER 
sú navrhnuté, 
vyvinuté a 
vyrobené v 
Taliansku.

Najlepší Taliansky 
inžinieri pracujú 
pre Vás.

ZVLÁDA SVAHY AJ PREKÁŽKY

WIPER robotické kosačky sú vhodné pre akýkoľvek trávnik aj v prípade 

svahovitých trávnikov s veľkými prevýšeniami. 

Vysoko-výkonné motory spolu s jedinečnými gumenými kolesami na 

trhu garantujú najlepšiu trakciu za každých podmienok aj v kopcoch a 

nerovných terénoch až do 55%.



Roboty WIPER sú koncentrátom 
najlepších  skúseností z oblasti 
robotiky a automatizácie v oblasti 
kosenia trávnikov.
20 ročné skúsenosti v oblasti 
robotických kosačiek Vám prinášajú:
efektívnosť, spoľahlivosť a vysoký 
výkon.

NASLEDUJTE NAJLEPŠÍCH.

Stále pokročilejšie algoritmy kosenia, spolu s GPS navigáciou a SDM 

systémom kosenia (Sat Dynamic Memory Cut) zvyšujú schopnosť 

robota detekovať a mapovať priestor kosenia. Výsledkom je uniformný 

rez všetkých plôch, zníženie času kosenia a zároveň úsporu energie, 

čo šetrí betérie a životné prostredie.

WIPER zabezpečí, aby Vaša záhrada bola perfektne pokosená každý 

deň a dostupná keď potrebujete.

Jedinečný inovatívny systém 

+INFINITY pridáva robotom 

schopnosť pracovať tímovo. 

Znamená to, že na jednej ploche 

môže pracovať naraz ľubovoľný 

počet kosačiek inteligentne a 

tímovo.

+INFINITY
Tímova práca 
je nám vlastná

TÍMOVÁ PRÁCA



Systém kosenia WIPER zabezepčuje dokonalé pokosenie vašeho trávnika.

Náhodný systém kosenia je naprogramovaný s ohľadom na maximalizáciu kosiaceho 

výkonu aj vďaka špirálovemú koseniu, ktoré si robot riadi podľa potreby.

Funkcia ECO mód zabezpeči automatickú úpravu času kosenia na základe informácii 

ako je travnik pokosený.

WIPER je nie len budúcnosť, ale aj kamarát so životným prostredím, proste ECO!

APLIKÁCIA NA 
SPRÁVU A SLEDOVANIE.

Špirálovité kosenie zabezpečí dôkladné pokosenie jednotlivých 

parciálnych častí.

Pre optimalizáciu kosenia, WIPER automaticky prepína medzi 

režimom SMART a NÁHODNÝM systémom kosenia. 

WIPER-u nič neunikne.

Connect modul

IOT (Internet vecí) je technológia, ktorá Vám dovoľuje vzdialene 

interagovať s robotom WIPER.

“SMART” systém kosenia

Všetky modely s označením “S“ 

(vybavené Connect modulom) 

používajú GPS na optimalizáciu 

kosenia. Vďaka GPS a SDM (systém Satelitnej Dynamickej Pamäte), 

si WIPER vytvára mapu trávnika a automaticky si ho rozdeľuje na 

menšie plochy, ktoré systematicky kosí, teda vytvára si pamäť 

pokosených a nepokosených častí. 



Prepnite na 
udržateľné životné 
prostredie

Dajte zbohom starým benzínovým 

kosačkám, a objednajte si už dnes 

vašu novú kosačku WIPER!

PRACUJE ZA 
KAŽDÝCH PODMIENOK

WIPER je pokročilý robot navrhnutý na prácu za každých normálnych 

poveternostných podmienok. 

Dadžďový senzor, ktorý vie byť nastavený podľa vašich požiadaviek, 

automaticky upravuje pracovný režim robota v prípade, ak prší.

Váš trávnik bude vždy krásne pokosený a zmulčovaný.

Všetky WIPER 
kosačky môžu 
pracovať aj za dažďa 
a majú certifikáciu 
ochrany proti 
vode až do IPX5 
(v závislosti od 
modelu)

Vďaka Connect modulu (štandardná výbava modelov S a doplnková 

v ostatných) a smart aplikácii “My Wiper Robot”, môžete robota 

nastavovať, ovládať a prijímať informácie o aktuálnom stave kosačky 

aj v prípade ak ležíte na pláži, ste na horách, v práci alebo kdekoľvek 

na svete, kde máte k dispozícii internetové pokrytie. 

Taktiež viete lokalizovať vašeho WIPER-a, alebo nastaviť GEO lokačný 

alarm proti ukradnutiu.

V neposlednom rade viete dať robotu WIPER povel, aby nekosil v 

určenom okruhu v prípade ak potrebujete danú plochu dočasne 

využívať.

IPX
5



BEZ-UHLÍKOVÉ MOTORY
VYROBENÉ V EÚ

APP MY WIPER

POKROČILÉ 
NASTAVENIE

PRÁCE

CONNECT 
MODUL

ECO MÓD 

ODOLNOSŤ 
PROTI VODE

IPX
5

OCHRANA PRE VAŠICH 
DOMÁCICH MILÁČIKOV

ČAS KOSENIA

SVAHY

DAŽĎOVÝ SENZOR

POČET ZÓN

TÍMOVÁ PRÁCA

LI-ION BATÉRIE

ELEKTRONICKÉ NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA

BLUETOOTH



I SÉRIA

C SÉRIA

J SÉRIA

F SÉRIA

K SÉRIA

P SÉRIA

YARD



JEDNODUCHOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ
Ideálny pre malé záhrady garantuje efektivitu a vynikajúci výkon. 
Je tichý, praktický, ľahký, kompaktný a jednoducho 
premiestniteľný. 
Obratný vďaka svojmu rozmeru aj v malých úzkych priestoroch. 
Vysoko-výkonná LI-Ion batéria zabezpečuje vysoký kosiaci výkon 
a pokosenie celej záhrady. 
Je vybavený najnovšou technológiou WIPER 4.0, ktorá prináša 
budúcnosť aj do vašej záhrady.
Zvláda prácu aj na nerových plochách s ohľadom na veľkosť 
kosačky vs. nerovnosti a zároveň zvláda svahy až do 45% (MAX 
20% na okraji trávnika). 
S Connect modulom je možné kosačku ovládať a nastavovať 
vzdialene (modely s označením “S”) 

SÉRIA

22

 do 700 m2do 600 m2

ŠEDÁ FARBA

I 70I KE
  do 1 000 m2

I 100 S
29 42



Aktívny nárazník pre 
efektívnu detekciu prekážok 
v trávniku.

Integrovaný Bluetooth využijete na ovládanie / 
nastavenie robota v prípade ak sa nachádzate 
do 10m od kosačky. 

Connect modul s integrovaným 
GPS systémom (štandard pre model 

I 100 S) na vzdialenú správu cez 
aplikáciu My Robot Wiper. 

Taktiež na GEO lokalizáciu a 
efektívnosť kosenia.

 Núdzové tlačidlo 
STOP

Integrovaná ochrana čepele so 
samočistiacim systémom

Predné kolesá kopírujú terén.

OCHRANA PROTI VODE

IPX
5



TECHNICKÉ 
PARAMETRE

MALÝ & 
VÝKONNÝ

APP MY WIPERKOSÍ AŽ
 02:30h

DAŽĎOVÝ 
SENZOR

ZVLÁDNE AŽ
 4 ZÓNY

LI-ION BATÉRIE

BEZ-UHLÍKOVÉ MOTORY 
VYROBENÉ V EÚ

POKROČILÉ 
NASTAVENIE

ECO MÓD 

Uvedené údaje sú pre model  I100 S.

Intuitívny 
ovládací 
panel

Kryt stanice je možné doobjednať 
samostatne.

Jedinečné gumené kolesá zabezpečujú 
dokonalú trakciu za každých podmienok a 
zároveň sa krásne samo-čistia.

Oceľová čepeľ  priemeru 18cm pre 
dokonalé a tiché pokosenie vášho trávnika. 
Čepeľ je brúsiteľná.

SVAHY AŽ DO 
 45%

OCHRANA 
PROTI VODE

IPX
5

TÍMOVÁ 
PRÁCA

Aktívny bezpečnostný systém. V prípade 
zdvihnutia robota sa čepeľ automaticky 
vypne.

CONNECT 
MODUL

OCHRANA PRE VAŠICH 
DOMÁCICH MILÁČIKOV

BLUETOOTH





PRECÍZNOSŤ A HÚŽEVNATOSŤ.
Všetky modely zo série C majú malú konštrukciu, ktorá 
ale neznamená malý výkon. 
Zvládnu pokosiť až 1 800m2.
Sú vybavené najnovšou pokročilou technológiou 
WIPER 4.0 pre jednoduchosť pripojiteľnosti a 
nastavenia, vysokú efektivitu pri využívaní energie a 
maximalizáciu kosiaceho výkonu.
Kosačky sú ľahké, robustné a výkonné.
Adaptuje sa bez akýchkoľvek problémov.
Ovládací panel pozostáva z intuitívnych ovládačov na 
zadávanie základných povelov pre robota. 
Nastavenie kosačky sa robí cez mobilný telefón a 
aplikáciu My Wiper Robot. 
Modely s označením “S” môžete ovládať a nastavovať 
vzdialene.

C SÉRIA

45 54

25
,2

do 800 m2

C 80
do 1 200 m2

C 120
do 1 800 m2

C 180 S



Dažďový senzor

Ovládací panel

Integrovaný Bluetooth využijete 
na ovládanie / nastavenie robota 
v prípade ak sa nachádzate 
do 10m od kosačky. 

 Núdzové tlačidlo 
STOP

Aktívny bezpečnostný systém. 
V prípade zdvihnutia robota sa čepeľ 

automaticky vypne.

Aktívny nárazník pre 
efektívnu detekciu prekážok 

v trávniku.



TECHNICKÉ 
PARAMETREKryt stanice je možné 

doobjednať samostatne.

Jedinečné GUMENÉ kolesá 
zabezpečujú dokonalú trakciu 
za každých poveternostných 
podmienok a zároveň sa krásne 
samo-čistia.

BEZ-UHLÍKOVÉ MOTORY 
VYROBENÉ V EÚ

POKROČILÉ 
NASTAVENIE

CONNECT 
MODUL

APP MY WIPER

OCHRANA 
PROTI VODE

IPX
4

ECO MÓD

KOSÍ AŽ 

02:45h

SVAHY AŽ DO
 45%

DAŽĎOVÝ 
SENZOR

ZVLÁDNE AŽ
 8 ZÓN

LI-ION BATÉRIE

TÍMOVÁ 
PRÁCA

Connect modul s integrovaným 
GPS systémom (štandard pre model 
C 180 S) na vzdialenú správu cez 
aplikáciu My Robot Wiper. 
Taktiež na GEO lokalizáciu a 
efektívnosť kosenia.

Oceľová čepeľ  priemeru 24cm pre 
dokonalé a tiché pokosenie vášho trávnika. 
Čepeľ je brúsiteľná.

Uvedené údaje sú pre model  C180 S.

OCHRANA PRE VAŠICH 
DOMÁCICH MILÁČIKOV

BLUETOOTH





TECHNOLÓGIA A INOVÁCIE.
Jedinečný robot svojho druhu pre svoju konštrukciu s ťažiskom uloženým na 
stred pre správnu funkcionalitu vo svahoch. 
Kosačka kosí oboma smermi, vďaka tomu sa nepotrebuje pri okraji otáčať 
do smeru kosenia, ale jednoducho zmení smer kosenia a pokračuje bez 
strácania času manévrovaním pri okraji.
Systém kosenia oboma smermi šetrí batériu a zároveň zvyšuje kosiaci výkon 
trakciu a rýchlosť robota.
Špecifický profil kolies kosačky garantuje vysokú trakciu a minimalizuje tzv. 
udupanie trávnika.
Robot je vybavený aktívnym nárazníkom pre správnu detekciu prekážok v 
trávniku.

JSÉRIA

44 60

31

do 2 200 m2

JXH



Aktívny nárazník pre 
efektívnu detekciu 

prekážok v trávniku.

Dažďový senzor

 Núdzové tlačidlo 
STOP

Vodiace 
predné 
koleso

Aktívny bezpečnostný systém. V prípade 
zdvihnutia robota sa čepeľ automaticky 
vypne.

Integrovaný Bluetooth využijete 
na ovládanie / nastavenie robota 
v prípade ak sa nachádzate 
do 10m od kosačky. 



Ovládací panel s dislejom a 
tlačidlami na nastavenie.

Veľké kolesá špecifického dizajnu. V prípade 
potreby je možné objednať hrotové kolesá pre 
zvládanie strmších svahov aj za mokra.

TECHNICKÉ 
PARAMETRE

BEZ-UHLÍKOVÉ MOTORY 
VYROBENÉ V EÚ

POKROČILÉ 
NASTAVENIE

APP MY WIPER

OCHRANA 
PROTI VODE

IP
44

ECO MÓD

KOSÍ AŽ
 03:00h

SVAHY AŽ 

55%

DAŽĎOVÝ SENZOR

ZVLÁDNE AŽ 

4 ZÓNY

LI-ION BATÉRIE

Oceľová čepeľ  priemeru 29cm pre 
dokonalé a tiché pokosenie vášho trávnika. 
Čepeľ je brúsiteľná.

Aktívny bezpečnostný systém. V prípade 
zdvihnutia robota sa čepeľ automaticky 
vypne.

BLUETOOTH





JA SOM ROBOT
Modelová rada F reprezentuje robotickú kosačku par excellence.
Inovatívna konštrukcia robota, ktorá je robustná a zároveň maximálne 
spoľahlivá.
Robotická kosačka série F je schopná pracovať s vysokou efektivitou na 
rôznych typoch povrchov až do 5 000m2.
Je vybavená vysoko-výkonnými batériami, ktoré zvládnu pracovať až 7 hodín 
bez prestávky.

Nastavenie kosačky alebo čítanie stavu kosačky môžete robiť aj vďaka 
veľkému dotykovému displeju, ktorý je dobre čitateľný za každého počasia.
Samozrejme, je možné kosačku nastaviť a prijímať správy z kosačky 
pomocou vašeho mobilného telefónu a smart aplikácie My Robot Wiper.

Za pomoci Connect modulu dokáže kosačka efektívnejšie plánovať kosenie 
menších parciálnych častí, ktoré si sama vytvára v pamäti ako virtuálnu mapu 
trávnika a zamedzuje zbytočnému koseniu už pokosených častí (zvyšuje 
výkon kosenia až o 30% ). Táto vymoženosť je integrovaná do modelov s 
označením “S” vďaka GPS a SDM systémom. 
Zároveň máte možnosť sledovať, nastavovať a ovládať kosačku z ktorého 
koľvek miesta na svete.

FSÉRIA

50 58

29

do 2 600 m2

F 28
do 3 200 m2

F 35 S
do 5 000 m2

F 50 S



Kryt stanice je možné doobjednať 
samostatne.

Predné robustné kolesá sú zavesené na pohyblivých 
ramenách, ktoré zabezpečujú ideálne kopírovanie 
nerovného terénu, čím zvyšujú trakciu za každých 
okolností.
Senzor zdvihnutia Vám garantuje automatické vypnutie 
čepele a maximálnu bezpečnosť.

Mäkká podložka nárazníka 
na zabránenie poškodenia 
prekážok v trávniku.

 Núdzové tlačidlo 
STOP

Kryt kosačky je upevnený na 4 
snímačoch pohybu, ktoré detekujú 
aj jemný náraz do prekážky v 
každom smere.

Connect modul s integrovaným GPS 
systémom (štandard pre modely F 

35 S, F 50 S) na vzdialenú správu cez 
aplikáciu My Robot Wiper. 

Taktiež na GEO lokalizáciu a 
efektívnosť kosenia.



Jedinečné GUMENÉ kolesá zabezpečujú 
dokonalú trakciu za každých poveternostných 
podmienok a zároveň sa krásne samo-čistia.

Jednoducho prístupný dotykový displej na 
ovládanie nastavení.

Externý nabíjací 
konektor počas 
zimy (potrebné 
objednať kábel 

zvlášť).

Dotykový displej

TECHNICKÉ 
PARAMETRE

BEZ-UHLÍKOVÉ MOTORY 
VYROBENÉ V EÚ

POKROČILÉ 
NASTAVENIE

APP MY WIPER

OCHRANA 
PROTI VODE

IPX
4

ECO MÓD

KOSÍ AŽ

07:00h

SVAHY AŽ DO  

45%

DAŽĎOVÝ 
SENZOR

ZVLÁDNE AŽ 

8 ZÓN

LI-ION BATÉRIE

TÍMOVÁ 
PRÁCA

CONNECT
MODUL

Oceľová čepeľ  priemeru 29cm pre 
dokonalé a tiché pokosenie vášho trávnika. 
Čepeľ je brúsiteľná.

Uvedené údaje sú pre model F50 S.

OCHRANA PRE VAŠICH 
DOMÁCICH MILÁČIKOV

BLUETOOTH





ROBOT TRANSFORMER, MODULÁRNA PLATFORMA
Modelová rada K reprezentuje abolútne nový spôsob prístupu k návrhu 
robotickej kosačky a to systémom modulárnej platformy.
Zadná časť skrýva trakčné motory a srdce robota, teda základovú dosku, 
ktorá sa stará o celú funkčnosť.
Predná časť robota je pripojená k zadnej pomocou kĺbového spojenia a je 
v nej integrovaný morot čepele a bezpečnostné systémy proti nárazom a 
zdvihnutiu.
Obe časti sú spojené a zároveň sú absolútne nezávislé.
Vďaka tomu sa dokáže robot adaptovať na akýkoľvek povrch a kopírovať 
terén bez menších problémov, s najlepšou trankciou na trhu a dokonalým 
pokosením celej záhrady.
Kosačky sú vybavené najnovšou generáciou technológie WIPER 4.0, ktorá 
predurčuje túto kosačku spolu s modulárnosťou na pozíciu lídra medzi 
robotickými kosačkami na celom trhu.
Pripojiteľnosť ku kosačke je zabezpečená prostredníctvom mobilného 
telefónu s aplikáciou My Wiper Robot, pomocou ktorej máte možnosť 
kosačku nastavovať, ovládať a prijímať notifikácie v prípade potreby lokálne 
(všetky modely pomocou Bluetooth), ale aj v prípade ak ste kdekoľvek na 
svete (modely označené “S”).
O bezpečnosť proti krádeži sa stará systém GEO lokalizácie a alarmu.
Použité materiály a robustnosť kosačky nám dovolili poskýtnúť na tento 
jedinečný model až 6 ročnú záruku (viac info o záruke na www.wiper.sk)

KSERIES
6

46,4

53,6

30
33

63,5

78,4

K 10 basic do 800 m2

K 12 advanced     do 1 200 m2

K 18 expert do 1 800 m2

K 60 S professional 6 000 m2K 18 S advanced do 1 800 m2

K 32 S expert do 3 200 m2

K 32 Si expert induc.  do 3 200 m2

K x K x S K  xl S
K xl S

K x
K x S

Z Á R U K A

ROKOV



K xl S

K x
K x S

Jednoducho prístupný dotykový displej na 
ovládanie nastavení (iba model “S”).

Kryt vysokej odolnosti je vyrobený z 
polypropylénu a skleného vlákna.

Aktívny nárazník pre efektívnu 
detekciu prekážok v trávniku.

Predné robustné kolesá sú zavesené na 
pohyblivých ramenách, ktoré zabezpečujú 
ideálne kopírovanie nerovného terénu, čím 
zvyšujú trakciu za každých okolností.
Senzor zdvihnutia Vám garantuje automatické 
vypnutie čepele a maximálnu bezpečnosť.

Connect modul s integrovaným GPS 
systémom (štandard pre modely 

označené “S”) na vzdialenú správu 
cez aplikáciu My Robot Wiper. 

Taktiež na GEO lokalizáciu a 
efektívnosť kosenia.

ODOLNOSŤ 
PROTI VODE

IPX
5

Integrovaný Bluetooth využijete 
na ovládanie / nastavenie robota 

v prípade, ak sa nachádzate 
do 10m od kosačky. 

Núdzové tlačidlo 
STOP



TECHNICKÉ 
PARAMETRE

BEZ-UHLÍKOVÉ MOTORY 
VYROBENÉ V EÚ

POKROČILÉ 
NASTAVENIE

CONNECT
MODUL

APP MY WIPER

ECO MÓD

KOSÍ AŽ

04:00h

SVAHY AŽ DO 

45%

DAŽĎOVÝ 
SENZOR

ZVLÁDA AŽ 

8 ZÓN

LI-ION BATÉRIE

TÍMOVÁ 
PRÁCA

ELEKTRONICKÉ NASTAVENIE 
VÝŠKY KOSENIA

OCHRANA PROTI VODE

IPX
5

Uvedené údaje sú pre model K x S.

OCHRANA PRE VAŠICH 
DOMÁCICH MILÁČIKOV

BLUETOOTH

NOVINKA
2020

až do 6 000m2

Nezávislé pripojenie zadných kolies 
voči prednej časti zabezpečuje 
najlepšiu možnú trakciu za každých 
okolností a rovnomerné pokosenie 
aj nerovných terénov.

Mriežka pre zabezpečenie 
samočistenia v spolupráci s 
dažďom.

Ochrana čepele je priamo integrovana na 
tele kosačky.

Kryt stanice je možné doobjednať 
samostatne.

Indukčné nabíjanie na modeli 
označenom “Si” znižuje  potrebu 

čistenia kontaktov nabíjačky

Oceľová čepeľ  priemeru 25cm (K x 
a K x S) a 36cm (K xl S) pre dokonalé 
a tiché pokosenie vášho trávnika za 
každých poveternostných podmienok. 
Čepeľ je brúsiteľná. 

K xl S





ZELENÁ EFEKTIVITA
Už od prototypu, séria P predurčila sama seba vo svete robotov pre svoj veľký 
kosiaci výkon na veľké plochy. 
Spoľahlivosť mechanických častí, schopnosť prispôsobiť sa ploche ktorú kosí a 
veľkosť plochy ktorú dokáže pokosiť na jedno nabitie je jedinečná na trhu.

Modelová rada P prešla vylepšením za použitia najnovšej technológie WIPER 4.0, 
vďaka ktorej sa funkcionalita kosačky dostala na nový level.
Kosačka je vybavená:
 - veľkým dotykovým displejom
 - Connect modulom na lokálne a vzdialené pripojenie, ovládanie,
    nastavenie
 - GEO lokalizáciu
 - GEO alarm
 - SDM systém (optimalizácia kosenia pomocou vytvárania mapy.
              Zamedzuje koseniu rovnakého miesta 2x, resp.
              zvyšuje rýchlosť dokonalého pokosenia) 

Všetky tieto prednosti potvrdzujú jedinečné postavenie tohto robota na trhu.

P SÉRIA

49 70

30

do 7 000 m2
P 70 S



Oceľová čepeľ  priemeru 36cm pre 
dokonalé a tiché pokosenie vášho 
trávnika. Čepeľ je brúsiteľná.

Kryt kosačky je upevnený na 4 snímačoch 
pohybu, ktoré detekujú náraz do prekážky v 
každom smere.

Núdzové tlačidlo 
STOP

Mäkká podložka nárazníka 
na zabránenie poškodenia 
prekážok v trávniku.

Predné robustné kolesá sú zavesené na pohyblivých 
ramenách, ktoré zabezpečujú ideálne kopírovanie 
nerovného terénu čím zvyšujú trakciu za každých 
okolností.
Senzor zdvihnutia Vám garantuje automatické vypnutie 
čepele a maximálnu bezpečnosť.

Štandardne v balení

Integrovaný Bluetooth využijete 
na ovládanie / nastavenie robota 
v prípade ak sa nachádzate 
do 10m od kosačky. 

Connect modul s integrovaným 
GPS systémom (štandard pre model 

I 100 S) na vzdialenú správu cez 
aplikáciu My Robot Wiper. 

Taktiež na GEO lokalizáciu a 
efektívnosť kosenia.



Jednoducho prístupný dotykový displej na 
ovládanie nastavení.

Jedinečné GUMENÉ kolesá zabezpečujú 
dokonalú trakciu za každých poveternostných 
podmienok a zároveň sa krásne samo-čistia.

Externý nabíjací 
konektor počas 
zimy (potrebné 
objednať kábel 

zvlášť).

Dotykový displej pod krytom

TECHNICKÉ 
PARAMETRE

BEZ-UHLÍKOVÉ MOTORY 
VYROBENÉ V EÚ

POKROČILÉ 
NASTAVENIE

CONNECT
MODUL

APP MY WIPER

OCHRANA 
PROTI VODE

IP
44

ECO MÓD

KOSÍ AŽ 

07:00h

SVAHY AŽ DO 

45%

DAŽĎOVÝ 
SENZOR

ZVLÁDA AŽ 

8 ZÓN

LI-ION BATÉRIE

TÍMOVÁ PRÁCA

OCHRANA PRE VAŠICH 
DOMÁCICH MILÁČIKOV

BLUETOOTH





YARD

97,7

37
,2

120do 10 000 m2
YARD 101 S

do 20 000 m2
YARD 2000 S

AUTOMATIZÁCIA PRE VEĽMI VEĽKÉ PLOCHY
Séria YARD bola dizajnovaná na údržbu veľmi veľkých trávnatých plôch s ohľadom 
na zníženie nákladov na zamestnancov a údržbu danej plochy.
YARD bol vždy najvýkonnejší dostupný robot na trhu.
Vďaka vylepšeniam a technologickému pokroku ponúka špičkové výsledky 
kosenia a maximálnu spokojnosť.

Kosačky sú vybavené najnovšou generáciou technológie WIPER 4.0, ktorá prináša 
neobmedzeným výkonom pre prácu vďaka CAN BUS technológii. Tento systém 
povoľuje robotovi prijímať a vysielať veľa dát pomocou jednej linky a zároveň 
obsluhovať ďalšie zariadenia (motory, senzory..) v rovnakom čase.

Tento systém prináša technológiu, ktorá dokáže zároveň obsluhovať systémy na 
prácu a systémy na samo-diagnostiku, ktorý dokáže predchádzať problémom, 
prípadne sám opraviť nezvyčajnú situáciu.
Vďaka tomu, robot dokáže bez uviaznutia problém vyriešiť a následne pokračovať 
v kosení.
Sila elektronických komponentov a pokročilé programové vybavenie sú 
podporené vysoko-výkonnými a robustnými mechanickými komponentami.
Kosiaci výkon, teda čas ktorý robot dokáže kosiť na jedno nabitie dosahuje až 
neuveriteľných 11 hodín autonómnej práce vďaka vysoko výkonným LI-Ion 
batériam (model YARD 2000S).



Jedinečné dvojité GUMENÉ kolesá 
zabezpečujú dokonalú trakciu za každých 
poveternostných podmienok a zároveň 
sa krásne samo-čistia (model 2000S).

Dažďový senzor je štandardne zapnutý, 
aby detekoval dážď, ale v prípade 
potreby ho nie je problém vypnúť, 
prípadne iba na určitý čas deaktivovať.

Jednoducho prístupný dotykový displej na ovládanie 
nastavení. Samozrejme je možné nastaviť robota aj pomocou 
aplikácie My Wiper Robot vzdialene.

Elektronické nastavenie výšky kosenia 
ovládané cez aplikáciu a 
zároveň systém na detekciu vysokej 
trávy, ktorý automaticky zdvihne 
čepeľ  tak, aby nedochádzalo k veľkým 
odrezkom a prípadnému poškodeniu 
motorov.

Rám kosačky je vytvorený z 3 nezávislých častí, 
spojených do jednej, čo zabezpečuje dokonalé 
kopírovanie terénu pre perfektné pokosenie.
Kolesá sú prispôsobené na prácu za každých 
poveternostných podmienok. 

Connect modul s integrovaným 
GPS systémom (štandard pre model 

I 100 S) na vzdialenú správu cez 
aplikáciu My Robot Wiper. 

Taktiež na GEO lokalizáciu a 
efektívnosť kosenia.

Oceľová čepeľ  priemeru 29cm pre 
dokonalé a tiché pokosenie vášho trávnika. 
Čepeľ je brúsiteľná.



Pohyblivé ramená na dokonalé kopírovanie 
terénu.

Kosiace nože majú 3 
nezávislé motory.

3x oceľová čepel 29cm, 
spolu až 84cm šírka 
záberu kosenia

Predné podporné 
kolesá

Ultra ľahký 
Karbónový kryt 

TECHNICKÉ 
PARAMETRE

BEZ-UHLÍKOVÉ MOTORY 
VYROBENÉ V EÚ

POKROČILÉ 
NASTAVENIE

APP MY WIPER

OCHRANA 
PROTI VODE

IP
44

ECO MÓD

KOSÍ AŽ
11:00h

SVAHY AŽ DO
 45%

DAŽĎOVÝ 
SENZOR

ZVLÁDNE AŽ 

8 ZÓN

LI-ION BATÉRIE

TÍMOVÁ PRÁCA

CONNECT 
MODUL

ELEKTRONICKÉ NASTAVENIE 
VÝŠKY KOSENIA

Integrovaný Bluetooth využijete 
na ovládanie / nastavenie robota 
v prípade ak sa nachádzate 
do 10m od kosačky. 

Oceľová čepeľ  priemeru 29cm pre 
dokonalé a tiché pokosenie vášho trávnika. 
Čepeľ je brúsiteľná.

Uvedené údaje sú pre model YARD 2000 S.

OCHRANA PRE VAŠICH 
DOMÁCICH MILÁČIKOV

BLUETOOTH





Wiper je značka spoločnosti NIKO srl

www.wiper.sk
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Wiper je značka spoločnosti NIKO Company srl

www.wiper.sk
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