
C XH

Klippkapacitet:  1100 m²
Borstlös motor:  Ja
Klipptid:  2 timmar
Laddtid:  2 timmar
Batteri:  Lithium 5ah
Knivdiameter:  25 cm
Elektroniska påkörningsskydd:  J a
Lyftsensor:  Ja
Regnsensor:  Ja
Spiralklipper vid högt gräs:  Ja
Antal klippzoner:  4 st
Bluetooth för styrning via Smartphone
eller surfplatta

Art.nr: 50-7040-10T 

Pris inkl moms

15 995:- 

Sommar 2017

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.

1100
m²



J XH

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.

Art.nr: 50-5044-10 

Pris inkl moms

20 495:- 

Sommar 2017

2200
m²

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.



S RH

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.

Art.nr: 50-2040-15

Pris inkl moms

25 695:- 

Sommar 2017

2800
m²

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”.



R XH

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.

Art.nr: 50-2042-15

Pris inkl moms

36 995:- 

Sommar 2017

3500
m²

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.



P XH 30 ah

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.

Art.nr: 50-3052-15T 

Pris inkl moms

53 995:- 

Sommar 2017

6000
m²

För den stora trädgården – klippkapacitet upp till 6 000 m2. 
Lång klipptid mellan laddningarna – 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.



YARD 101

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. 

Art.nr: 20-6010-10 

Pris inkl moms

129 995:- 

Sommar 2017

10 000
m²

Yard serien är avsedd för störrer ytor som stora trädgårdar, parker, 
golfbanor och fotbollsplaner. Utrustad 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, knivmodulering, regnsensor, spiralklippning, 
hastighetsreglering, aktiva säkerhetssystem. Den klarar av 4 olika 
klippzoner samt kan styras via Bluetooth eller GPS.



Sommar 2017

YARD 201

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. 

Art.nr: 20-6020-10 

20 000
m²

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!

Sommar 2017

Pris inkl moms

149 995:- 



YARD 301

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.
Styrs via GPS och utan begränsningskabel.

30 000
m²

Art.nr: 20-6030-10T 
Yard serien är avsedd för störrer ytor som stora trädgårdar, parker, 
golfbanor och fotbollsplaner. Utrustad 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, 10 timmars drifttid, knivmodulering, regnsensor, 
hastighetsreglering, aktiva säkerhetssystem. 
Styrs via GPS och utan begränsningskabel.

Sommar 2017

Nyhet!

YARD 301 Referential GPS (utan begränsingskabel)
Pris inkl moms

219 995:- 




