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Dessa specifikationer gäller inte någon särskild produkt som levereras eller erbjuds till försäljning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra sin specifikation, inklusive färger,
med eller utan förvarning vid sådana tillfällen och på ett sådant sätt som de anser lämpligt. Det kan gälla både större och mindre förändringar. Alla ansträngningar görs dock
för att säkerställa att de uppgifter som finns i den här broschyren är riktiga. Vänd dig till återförsäljaren för din beställning, för information om en viss produkts specifikation.
Denna publikation skall inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning sker genom distributören eller
återförsäljaren ,med förbehåll för och enligt de standardvillkor för försäljning och garanti som ges av distributören. Vi anstränger oss för att specifikationerna ska vara
korrekta, men broschyrerna utformas och skrivs ut flera månader innan de distribueras och kan alltså inte omedelbart återspegla ändringar i specifikationer eller i enstaka
fall föreskrifter för en viss funktion. Vi råder alltid kunderna att diskutera specifika detaljer med sin återförsäljare, i synnerhet om valet är beroende av en av de funktioner
som angivits.
Honda utfärdar information på ett ansvarsfullt sätt från tillverkare inom EU.
Släng mig inte. Ge mig till en vän eller återvinn mig.

INNEHÅLL

När vi skapade vårt sortiment av
trädgårdsprodukter, tog vi en titt
på ditt liv ur alla synvinklar.
Allt vi lär oss av allt vi gör, använder vi i vårt
utvecklingsarbete av trädgårdsprodukter, så vi kan
skapa ny teknik och nya sätt att lösa problem. Vi ser till
att våra produkter blir de bästa möjliga samt en glädje
att använda och äga. Så det är inte enbart intelligent
teknik, det är ENGINEERING FOR
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HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE (SMÅ MIIMO)

Utbud små
Miimo

Hus till Miimo
Detta tillbehör, med sin
robusta konstruktion och
platta i stål, skyddar din
Miimo från de långvariga
effekterna av UV-strålar
och ogynnsamma
väderförhållanden medan
den är dockad. Taket kan
lätt lutas för enkel åtkomst.

Mii-monitor app*
Vår smartphone-app gör det lätt att styra
Miimo 40 klippvanor. Du kan se när och hur
ofta den planerar att klippa din gräsmatta,
och göra eventuella nödvändiga justeringar,
varifrån som helst.

Vår lilla Miimo underlättar skötseln av
gräsmattan och ser till att din trädgård
ser perfekt ut varje dag. En intelligent
robotgräsklippare som beräknar
trädgårdens storlek lär sig layouten
och utarbetar en klippkalender helt
på egen hand. Med kraften att klippa
ytor på upp till 700 m2 ﬁnns det inget
enklare sätt att hålla gräsmattan i
perfekt skick året runt.

Logiskt
klippningsmönster
Miimo 40 klipper systematiskt
din gräsmatta i 5 meterslängder effektivt och åker
sedan direkt tillbaka till
dockningsstationen när
den är klar.

VÅRT SORTIMENT
HRM 40

HRM 40 LIVE

NYHET HRM 70 LIVE

Place & Mow
Med Place & Mow kan du nu klippa
små, specifika sektioner som lilla
Miimo har inte kunnat nå, t ex område
med trädgårdsmöbler, både 2 x 2 m2
eller 3 x 3 m2 med HRM 40-modeller
och 4 x 4 m2 med HRM 70 Live.

FUNKTIONER FÖR LILLA MIIMO

Smartphone-app*

Automatiskt
laddningssystem

Mikromulching

Map & Mow

Amazon Alexa*

Lilla Miimo arbetar så länge
du vill. Vid behov åker den
direkt till dockningsstationen
för att ladda sig själv och
återgår sedan till arbetet.

Lilla Miimo skär gräsklippet
i minimala partiklar så att
de faller ned i gräset och
fungerar som gödning.
Inga fler gräsrester
genom huset.

Med den enkla fyrstegsprocessen kan Map & Mow
beräkna trädgårdens storlek
och skapa en klippkalender.
Med logisk klippning är den
det mest intelligenta sättet att
sköta små trädgårdar.

Miimo fungerar nu med
Amazon Alexa, så att du lätt be
Miimo att börja klippa gräset,
pausa eller återgå till basen och
kontrollera klippstatusen.

Vädertålig

Amazon Alexa*

SmartTimer*

Place & Mow

Lilla Miimo är IPX4väderbeständig och
klarar de flesta våta
väderförhållanden.

Lilla Miimo fungerar nu med
Amazon Alexa, så den kan ta
muntliga order och meddela
dig om aktuell status och
nästa klippningsschema, så
det blir än enklare att få en
perfekt klippt gräsmatta.

Lilla Miimo kan välja de
bästa tiderna att klippa,
utifrån realtidsväderinformation. Till exempel
vet Miimo när ditt gräs
växer snabbt och klipper
då automatiskt.

Lilla Miimo kan klippa i små,
svåråtkomliga utrymmen, t.ex.
under trädgårdsmöbler, när du
manuellt aktiverar Miimo för
klippning av exakt yta.

Ett enkelt och intuitivt
gränssnitt som gör att du kan
granska och styra Miimos
klippschema, var du än är.

SmartTimer*
När Miimo 40 bestämmer när det ska klippas tar
den hänsyn till vädret, så den försöker inte klippa
gräsmattan vid kraftigt regn eller om det varit så
torrt att ditt gräs inte har haft möjlighet att växa.

Map & Mow
Genom en enkel process kartlägger Miimo 40 trädgårdens
layout och beräknar sedan dess storlek och skapar en
klippkalender. Den vet när dess effekt börjar ta slut och
återvänder alltid till basen i tid för att laddas. När den har
laddats fortsätter Miimo 40 klippa där den slutade.

*Finns endast på HRM 40 Live och HRM 70 Live
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HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE (SMÅ MIIMO)

Mikromulching

HRM 40 / 40 Live / 70 Live

Automatiskt
laddningssystem

Vädertålig

Smartphoneapp*
SmartTimer*

Amazon
Alexa*

Map & Mow

Place & Mow

*Finns endast på HRM 40 Live och HRM 70 Live
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Den smarta lösningen för
den perfekta gräsmattan
HRM 40

Miimo är det smartaste sättet att få den perfekta gräsmattan –
och att hålla den i det skicket varje dag, året runt.
Den börjar med att kartlägga hela gräsmattan och sedan beräkna dess storlek
innan den skapar en skräddarsydd klippkalender. Genom sin SmartTimer* tar
den hänsyn till växlingar i vädret, hur fort gräset växer, och stannar till och med
i sin bas under kraftigt regn för att undvika skador.

HRM 40 Live

NYHET HRM 70 Live

Med förmågan att klippa i ett logiskt mönster kan Miimo klippa längder i
gräsmattan snabbt och effektivt. För små utrymmen som Miimo inte har kunnat
nå, t.ex. ytor med trädgårdsmöbler, kan den med Place & Mow klippa specifika
små sektioner med lätthet. Med Mii-monitor appen* kan du se hur ofta Miimo
planerar att klippa och göra justeringar när du vill. Du kan till och med styra
Miimo med din röst eftersom Miimo nu fungerar med Amazon Alexa*.

SPECIFIKATION
HRM 40

HRM 40 Live

HRM 70 Live

KLIPPYTA

KLIPPYTA

Upp till

Upp till

KLIPPYTA

Upp till

400 m 2

400 m 2

700 m 2

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Kontrollpanel

Mii-monitor appen
+ kontrollpanel

Mii-monitor appen
+ kontrollpanel
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MIIMO HRM 310 / 520 / 3000

Miimo HRM
310 / 520 / 3000

Bluetooth™
Smartphoneapp*

Flexibel installation*
Miimos unika laddningsstation kan installeras
var som helst på gräsmattan. Det kan vara
under en buske, längs en smal gräsremsa eller i
ett trångt hörn, vilket gör att du kan placera den
diskret i trädgården.

Miimo är vårt sortiment av smarta
robotgräsklippare som är helt
självständiga och kan ta hand om
din gräsmatta utan någon hjälp.

Ett intuitivt och enkelt
gränssnitt, som gör att
du kan ändra Miimos
inställning via Bluetooth™
med din smartphone.

Vattentät
Miimo 310/520 har inget emot
att det regnar och klipper även
då. Den klipper automatiskt
oftare när gräset växer snabbt.
HRM 3000 är vattentät, IPX5klassad och kan även tvättas
med en vattenslang.

VÅRT SORTIMENT
HRM 310

HRM 520

HRM 3000

Lutningskapacitet
och ojämn mark
HRM 3000 kan klippa sluttningar
på upp till 25o/47% tack vare sin
stora dragkraft och fantastiska
grepp. Tack vare dess lyftsensorer
som reagerar snabbt, fastnar
Miimo aldrig i ett hål eller på
ojämn mark.

FUNKTIONER FÖR MIIMO
FLEXI
DOCK

Flexibel
installation*
Med flexibel installation
kan du placera laddningsstationen på flera olika
platser i trädgården, inklusive
hörn, smala passager eller på
din uteplats.

Automatiskt
laddningssystem
Miimo arbetar så länge som
du vill. Vid behov, kör den
iväg för att ladda sig själv och
därefter går den direkt tillbaka
till arbetet.

Vattentät*

Smartphone-app*

Miimo är både säker att
använda i regnet (alla
modeller är väderbeständiga),
och HRM 3000 kan även
tvättas med en vattenslang.

Ett enkelt och intuitivt
gränssnitt som gör att du
kan ändra Miimos inställning
via Bluetooth™ med din
smartphone.

Mikro-mulching

Flera
klippstartspunkter

Miimo finfördelar gräset till
små partiklar som går ner i
gräsmattan och fungerar som
gödningsmedel. Nu slipper du
gräsrester i huset.

Elektrisk justering
av klipphöjd*
Klipphöjden kan justeras
elektroniskt, direkt från
smartphone-appen.

Stöldskydd
Varje Miimo skyddas med hjälp
av en unik säkerhetskod, som
garanterar att den inte kan
användas av någon annan än
dig. Den stannar och ett larm
hörs så snart den lyfts och
startar endast när din PIN-kod
har accepterats.

Justerbar klipphöjd
Du kan enkelt justera klipphöjden för att
passa din gräsmatta, från 20 mm till 60
mm. Den kan justeras elektroniskt via
smartphone-appen med HRM 3000 eller
manuellt med HRM 310/520.

Med flera klippstartspunkter
kan du styra när och var
Miimo klipper, för att se
till att hela gräsmattan blir
klippt, även i svårtillgängliga
områden.

Säkerhet, vår prioritet
Miimo är utrustad med sensorer som stoppar knivarna
omedelbart, när den upptäcker att den lyfts eller tippas.
Sensorerna (hindergivarna) täcker 360o och ändrar på
riktningen om ett hinder upptäcks, så den är säker att
använda runt barn eller husdjur.
*Finns endast på HRM 3000
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MIIMO HRM 310 / 520

Flera klippMikrostartspunkter mulching

Automatiskt
laddningssystem

Miimo HRM 310 / 520

Flera klippMikrostartspunkter mulching

HRM 310

HRM 520

KLIPPYTA

KLIPPYTA

Upp till

Upp till

1 500 m 2

3 000 m 2

MAXIMAL LUTNING

MAXIMAL LUTNING

Upp till

Upp till

24˚

24˚

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Kontrollpanel

Kontrollpanel

Lita på att Miimo tar
hand om din gräsmatta

HRM 520

HRM 3000
KLIPPYTA

Upp till

4 000 m 2

Robotgräsklipparna Miimo HRM 310 och 520 är det innovativa
och enkla sättet för dig att med minimal ansträngning hålla
gräsmattan i perfekt skick hela året.

MAXIMAL LUTNING

Miimo följer trädgårdens form, hittar vägen runt olika hinder och
mulchar ned klippet och ger en välmående, perfekt klippt gräsmatta.
Den drivs med litiumbatterier, vilket gör den tyst och tillförlitilig, så att
den kan ställas in på att klippa gräsmattan under natten.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Upp till

25˚
Kontrollpanel +
Smartphone-app

HRM 3000

Vattentät

Elektrisk
Smartphone- justering av
app
klipphöjd

DOCK

SPECIFIKATION

Miimo är så robust att den fungerar i alla väder och är säker att
använda även med husdjur hemma, tack vare sensorer som direkt
stoppar skärbladen om någon lyfter maskinen. Miimo går själv
tillbaka till sin laddstation när det är dags att ladda.

Flexibel
installation

FLEXI

Miimo HRM 3000

SPECIFIKATION

Automatiskt
laddningssystem

En kraftfull lösning för en
vacker gräsmatta
Miimo 3000 tar med sig en hel värld av nya innovationer till din
trädgård och tar bort mycket av arbetet med att hålla gräsmattan
i perfekt skick, vilket ger dig mer tid att göra de saker du älskar
att göra.
Miimo gör allt för att underlätta din tillvaro. Den är vattentät, så att
den kan klippa gräset i alla väder och du kan spola av den med
trädsgårdsslangen. Om något problem skulle inträffa kan den till och med
själv via appen skicka en rapport till vårt supportsystem ”i molnet” så att
din återförsäljare via fjärranslutning kan undersöka saken eller uppdatera
dess programvara. Anslutning via Bluetooth™ ingår som standard utan att
några ytterligare komponenter krävs.
Appen är utformad så att du kan justera olika inställningar, såsom
klipphöjd, start- och stopptider, och rentav köra Miimo via fjärrkontroll.
Du får också tillgång till dess månatliga timer där du kan kontrollera när
den behöver laddas och automatiskt söker upp sin laddstation.
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M U LT I - M I I M O O C H T I L L B E H Ö R

S P E C I F I K AT I O N F Ö R R O B O T G R Ä S K L I P PA R E

Nya
HRM 3000
Det nya Multi Miimo-systemet från
Honda gör det möjligt för Miimo HRM
3000-robotgräsklippare att arbeta
tillsammans för att hantera stora
gräsytor. Det ﬁnns inga gränser
för antalet gräsklippare som kan
användas. Systemet har skapats
för att användas i områden som
överstiger 4 000 m2 med en
maximal trådlängd på 1 000 m.

Station 1

Station 2

När Miimo är dockad är
stationen bortkopplad från
klippområdet

När stationen är tom
så är den tillgänglig

Använd vår praktiska tabell för att jämföra våra robotgräsklippare
och välj den modell som passar bäst för dig.

MIIMO

Miimo dockar inte
i den upptagna
Station 1

När det är tid att ladda
en Miimo, söker den
upp en tom station

Multi Miimo Boxen
är ett tillbehör som
gör att man kan
använda flera
Miimo samtidigt
Diagram är endast för illustration/exempel,
vänligen kontakta din lokala Hondaåterförsäljare
för mer information och installation.

Tillbehör för
Miimo
Ett brett utbud
av tillbehör ﬁnns
tillgängliga för hela
Miimo-sortimentet
för att säkerställa
att din Miimo gör
ditt trädgårdsliv
lite lättare.

Specifikation för robotgräsklippare

HRM 40

HRM 40
LIVE

HRM 70
LIVE

HRM 310

HRM 520

HRM 3000

upp till 400 m²

upp till 400 m²

upp till 700 m²

upp till 1 500 m²

upp till 3 000 m²

upp till 4 000 m²

Arbetskapacitet, upp till

29 m²/tim

29 m²/tim

32 m²/h

83 m²/tim

125 m²/tim

170 m²/tim

Maximal lutning inom
arbetsområdet

15o / 27%

15o / 27%

15o / 27%

24o / 45%

24o / 45%

25o / 47%

Max marklutning för
kabeldragning i backe.

9o / 15%

9o / 15%

9o / 15%

10o / 17%

10o / 17%

15o / 27%

Garanterad ljudnivå

63 dB(A)*

63 dB(A)*

63 dB(A)*

62 dB(A)*

62 dB(A)*

60 dB(A)*

Knivtyp

3
(Rotortyp)

3
(Rotortyp)

3
(Rotortyp)

3
(Rotortyp)

3
(Rotortyp)

3
(Rotortyp)

Klippbredd

190 mm

190 mm

190 mm

220 mm

220 mm

250 mm

Justering av klipphöjd

Manuell från
30 till 50 mm

Manuell från
30 till 50 mm

Manuell från
30 till 50 mm

Manuell från
20 till 60 mm

Manuell från
20 till 60 mm

Elektrisk från
20 till 60 mm

Klipptid per laddning

45 min

45 min

75 min

40 min

70 min

90 min

Laddningstid

45 min

45 min

60 min

30 min

60 min

45 min

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX5

-

Android and iOS

Android and iOS

-

-

Android and iOS

Map & Mow

Map & Mow

Map & Mow

Konfigurationsguiden

Konfigurationsguiden

Konfigurationsguiden

Amazon Alexa-anslutning

-

Ja

Ja

-

-

-

Laddningsstationens läge

Hörn och kant

Hörn och kant

Hörn och kant

Endast kant

Endast kant

Flexibelt

125 m / 180 pegs

125 m / 180 pegs

175 m / 240 pegs

200 m / 200 pegs

300 m / 300 pegs

-

635 x 550 x 287 mm

710 x 550 x 301 mm

11,9 kg

13,8 kg

Områdeskapacitet

Vattentät
Smartphone-app
Konfigurations-och
klippningsprocess

Hus

Väska

Begränsningskabel och
peggar medföljer

Om du behöver lite extra hjälp

Längd x Bredd x Höjd
Vikt

Din Hondaåterförsäljare kan
hjälpa dig
En auktoriserad Honda-återförsäljare kan hjälpa
dig att bestämma vilken Miimo som passar din
trädgård, och kan installera dockningsstationen
och områdesslingan när den köps. Våra återförsäljare är
mycket kunniga och har särskild utbildning för att se till att driften
och installationen är problemfri, oavsett hur din trädgård ser ut.

Bekanta Miimo med din tomt på nätet
Simulera att Miimo klipper din unika gräsmatta
Simulera hur Miimo klipper i just din unika trädgård med hjälp av vår simulator.
Du kan välja det område du vill att Miimo ska klippa, anpassa inställningar och
simulatorn kan till och med föreslå den modell som bäst passar din trädgård.
Gå till www.honda.se, klicka på Miimo, sedan Välj modell/simulera installation
och följ de enkla stegen.

445 x 364 x 202 mm

445 x 364 x 202 mm 445 x 364 x 202 mm 635 x 550 x 287 mm

8,0 kg

*Garanterad ljudtrycksnivå (i enlighet med direktivet 2000/14/EG) i dB(A).

8,1 kg

7,6 kg

11,6 kg
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H O N D A S VÄ R L D AV P O W E R - P R O D U K T E R

Hondas värld av
Power-produkter

Vårt Power-produktsortiment erbjuder nu ett val mellan rena Honda fyrtaktsmotorer
och toppmoderna elmotorer som drivs med vårt universalbatterisystem. Detta för
att vi strävar efter att göra våra produkter så användarvänliga, bränsleeffektiva och
pålitliga vi kan – utan att kompromissa med prestandan. Så hur du än föredrar att
arbeta finns det en Honda Power-produkt för dig.

Honda garanti
Honda har två års garanti på alla batteriprodukter i denna katalog, gäller privat
bruk. För att garantin ska gällas krävs en årlig service hos en auktoriserad
återförsäljare samt att Honda original reservdelar används vid en eventuell
reparation. Garantin gäller ej slitdelar eller skador orsakade av ovarsam
hantering. För professionellt bruk är garantin 1 år.

Maskiner att lita på
EU 10i
1 000 W
13,0 kg

EU 22i
2 200 W
21,1 kg

Vårt omfattande sortiment av elverk är betrodda i hela världen. De är tysta, pålitliga
och alltid redo att hjälpa. De tillhandahåller en mångsidig, kraftfull och pålitlig drift
på ett ögonblick, och kan användas från djungler vid ekvatorn till forskarstationer
vid polcirkeln. Om du letar efter en strömförsörjning som reserv för ditt hem eller
behöver hjälp med utomhusaktiviteter, kontakta din lokala återförsäljare och
upptäck vad våra elverk kan göra för dig.
EU 30is
3 000 W
61,2 kg

WX 10
7,2 m3/h
6,1 kg

WB 20
37,2 m3/h
20,0 kg

