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Viking iMow robotmaaier
Ook Andreas Stihl heeft nu een robotmaaier. Deze is volgend jaar te koop als de Viking iMow. De machine is
echter geen onbekende. Stihl betrekt twee modellen van Friendly Robotics, ofwel de Robomow.

G

emakkelijk, tijd over voor andere
dingen, geen grasafval, geen
uitlaatgassen en bovendien een
mooi gazon zijn enkele voordelen waar
robotmaaierfabrikanten mee te koop lopen.
Husqvarna timmert al ruim vijftien jaar aan
de weg met een robotmaaier. Nu heeft Stihl
ook een robotmaaier in zijn programma.
Het Duitse bedrijf brengt ze als Viking op
de markt. Er komen twee modellen, zo
werd verteld. Bij het aanschouwen werd
het al snel duidelijk. De machines maakt
het bedrijf niet zelf. Ze vertonen bijna
honderd procent gelijkenis met de Robomow modellen, alleen de kleur verschilt.
Stihl is namelijk een samenwerking met
fabrikant Friendly Robotics uit Israël
aangegaan. Viking ingenieurs zouden
de software van de robotmaaiers hebben
verbeterd.

Twee modellen
Viking levert twee modellen. De MI 322 C

iMow komt overeen met de Robomow
RM400 en de MI 555 C iMow komt overeen
met de Robomow RL1000LR. Verschil zou
in de software moeten zitten met meer
programmeermogelijkheden en een lager
energieverbruik. Zo heeft de 555 ook een
eco-modusstand waarbij de messen 3.200
toeren maken in plaats van 5.800. Zegt
Robomow dat de RL1000 tot 1.600 m2
geschikt is, Viking heeft het over 2.000 m2.
De kleinste maait met één mes 20 cm breed
en is voor gazons tot 400 m2. Deze kost
1.260 euro exclusief btw. De grote maait
met drie messen 53 cm. Hellingen tot 18
graden zijn geen probleem. Opvallend ten
opzichte van andere merken is het robuuste
mulchmes. Ze maaien zonder toezicht een
gazon dat afgezet is door een draad in de
grond. Is de accu bijna leeg, dan zoeken ze
het laadstation op. Verder kun je programmeren wanneer ze moeten maaien. Maait
de 322 at random een gazon, de MI 555
maait in werkgangen. Met handbediening

kun je smalle doorgangen handmatig maaien. Standaard is een hefsensor, regensensor,
stootsensor, antidiefstalcode inclusief alarm.
Handig is de regensensor, want nat gras
plakt onder de maaikap en dan kan de
robot maar beter even stilstaan.

Viking MI 555 C iMow
Maaibreedte
Maaihoogte
Aantal messen
Aandrijving
Werktijd
Laadtijd
Gewicht
Prijs* excl. btw

53 cm
26-63 mm
3 mulchmessen
2x12 V lood-zuur accu’s
2,5 uur
20 uur
36 kg
1.873 euro

* prijs inclusief draad, draadpinnen, laadstation,
acculader 400 Ah
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