
Konstrueeritud selleks, 
et saaksid tegeleda 
muude asjadega



Lõikab ka ääre

Peaaegu nähtamatu 
laadimisjaam

Erinevalt enamikest robotitest, mis 
jätavad perimeetril muru lõikamata,  
niidab uus Landroid S ka ääre kenas- 
ti puhtaks, lõikamata jääb vaid 2,5 cm!

Need lõikamata muruga ümbritsetud 
suured plastplaadid on ajalugu. Uue 
Landroid S-i laadija on viisaka ja stiilse 
väljanägemisega, enamus sellest on 
peidus muru all!



Kõige targem,  
nüüd veelgi nutikam
Veeda oma nädalavahetused muru nautides, mitte seda hooldades. Programmeeri Landroid läbi 
telefoniäpi enda päevakavale vastavalt, kusiganes maailma otsas sa ka parasjagu poleks.

Landroid on karbist välja võttes 
kohe valmis Sinu muru niitma;  
teda ei ole vaja programmeerida.
Paigalda piirdetraat ja töö algab.

Kõik meie Landroidid on eel-
programmeeritud, seega Sinul 
pole sellega vaja vaeva näha

Kõik meie Landroidid oskavad 
muru niita ka kitsastes ja  
keerulistes kohtades

Erinevalt teistest automatiseeritud 
niidukitest, mis on “pimedad”, on  
Landroid varustatud tehisintellektiga,  
mis võimaldab tal teha otsuseid.



Võimalik program- 
meerida nädalane  
niidugraafik

Tänu tema intuitiivsele ja kasu-
tajasõbralikule liidesele, saad 
Landroid’i lihtsalt program- 
meerida töötama siis, kui  
just Sina seda tahad. 

Automaatne naasmine 
laadimisjaama 

Kui ta tunneb, et aku hakkab 
tühjenema, pöördub robot  
iseseisvalt tagasi laadimis- 
jaama, et ennast laadida.



Liikumise sensorite süsteem

Õuemööblit ei ole vaja liigutada ega hal-
jastuse iseärasusi muuta: robot tunnetab 
takistusi ja väldib neid.

Vihmaandur

Üle paljude aastate lükates oma 
muruniidukit oled õppinud vältima 
märja rohu niitmist. Landroid 
lõpetab niitmise, kui sajab vihma, 
ja hakkab uuesti niitma ainult siis, 
kui muru ei ole enam märg.

Täiesti autonoomne
Robotid ei peaks sõltuma inimestest



Tuled kergelt toime 
sopilise aiaga

Landroidid tunnevad ennast  
koduselt ka ebatasastel
maastikel

Kui ronimine on võimsuse küsimus, siis muruniitmine 
nõlvadel on teine teema. Varustatuna kõrgetasemelise 
elektroonikaga, saab Landroid  arvutada nihkeid, kaldeid 
ja muid parameetreid, et tagada ühtlane niitmine isegi 
kõige ebaühtlasemal maastikul. 

Iga muru on ainulaadne ning igal selle osal 
võivad olla ernevad vajadused. Kõik Land- 
roidid saavad sellest aru. Tööta vähem ja  
naudi rohkem, programmeerides oma  
Landroidii enda eest mõtlema.



Muru kõrgus on igaühe maitse 
küsimus. Landroid’i lõikekõrguse  
reguleerimine vastavalt Sinu mait- 
sele on sama lihtne kui nupu kee- 
ramine. 

Niidukõrguse reguleerimine on 
kiire ja tööriistadeta teostatav

Sinu Worx Landroid on kaitstud 
PIN-koodiga. PIN-kood välistab 
võimaluse, et volituseta inime-
sed saaksid niidukit kasutada. 
Kui niiduk viia väljapoole oma  
territooriumi, siis ei saa seda 
ilma salasõnata uuesti käivitada.

Turvakood

Intuitiivne  
kasutajaliides
Igaüks, kes on vähemalt korra oma 
elus üritanud programmeerida 
videomakki teavad, kui keerulised 
on enamus robotmuruniidukite 
kasutajaliideseid. Landroid’i kasuta-
jaliides on tehtud muutmaks Sinu 
elu võimalikult lihtsaks.
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Voreinstellung



Tänu sagedasele niitmisele on 
äralõigatud muruotsad nii lühike-
sed, et Sul ei tule kunagi rohu- 
jääke kokku riisuda. 

Multšimine

Kõik Landroidid on väga 
vaiksed. See on nii vaikne, 
et see võib töötada öösel. 
Nii, et saad nautida oma 
muru kogu päev.

Madal müratase



500m2

Landroid SO
WR105SI

Aku ja laadimine
• Aku 20 V MAX / 2,0 Ah Li-Ion

Niidusüsteem
• Tera tüüp
• Tera mootor
• Lõikekõrgus

3 pöördteraga lõikeketas
harjavaba
20 - 60 mm, reguleeritav

Üldmõõdud
• Landroidi mõõdud
• Kaal

54 x 40 x 23,6 cm  
7,4 kg

Turvalisus
• Lukustussüsteem PIN-koodiga

Ohutus
• Lõiketera ja korpuse vahekaugus
• Lõiketera seiskamine 
• Lõiketera inerts 
• Tõsteandur 
• Kaldeandur 

25 mm (kaitsekattega)
< 2 sekundit
madal
jah
jah

Ajamisüsteem
• Mootorid  
• Maksimaalne kaldenurk 

2 harjavaba mootorit 
20° (35%)

Müra
• Müratase 68 dB

Põhiomadused
Äärelõikus                                  jah
Peaaegu nähtamatu  
laadimisjaam jah

AIA (Tehisintellekt)                                              jah
WiFi                                       jah
Plug-n-Play                        jah
Sõrmistik ja LCD-ekraan                       ei
Päri- ja vastupäeva pöörlev 
tera jah

Tsoonifunktsioon                                     jah
Turvakood                                  jah
Vihmaandur                                   jah

Komplektis
9 terakruvi
9 varutera
2 piirdetraadi kaugusmõõdikut
180 traadivaia
130 m piirdetraati
Laadimisjaam koos 10 m pikendusjuhtmega
8 laadimisjaama kinnitusnaela
1 kuuskantvõti
2 kaabliühendajat
1 aku (WA3230)
1 laadija (WA3755)



1000m2

Landroid M
WG796E.1

Aku ja laadimine
• Aku 28 V MAX / 2,0 Ah Li-Ion

Niidusüsteem
• Tera tüüp
• Tera mootor
• Lõikekõrgus

4 pöördteraga lõikeketas
harjavaba
20 - 60 mm, reguleeritav

Üldmõõdud
• Landroidi mõõdud
• Kaal

55 x 38.5 x 26 cm 
10,2 kg

Turvalisus
• Lukustussüsteem PIN-koodiga

Ohutus
• Lõiketera ja korpuse vahekaugus
• Lõiketera seiskamine
• Lõiketera inerts
• Tõsteandur
• Kaldeandur

> 102 mm
< 2 sekundit
madal
jah
jah

Ajamisüsteem
• Mootorid
• Maksimaalne kaldenurk

2 harjavaba mootorit
20° (35%)

Müra
• Müratase 63 dB

Komplektis
20 terakruvi
20 varutera
2 piirdetraadi kaugusmõõdikut
200 traadivaia
180 m piirdetraati
Laadimisjaam koos 15 m pikendusjuhtmega
4 laadimisjaama kinnitusnaela
1 kuuskantvõti
1 aku (WA3225)
1 laadija (WA3744)

Põhiomadused
Äärelõikus                                  ei
Peaaegu nähtamatu  
laadimisjaam ei

AIA (Tehisintellekt)                                              jah
WiFi                                       jah
Plug-n-Play                        jah
Sõrmistik ja LCD-ekraan                     jah
Päri- ja vastupäeva pöörlev 
tera jah

Tsoonifunktsioon                                     jah
Turvakood                                  jah
Vihmaandur                                   jah



2000m2

Landroid L
WG797E.1

Aku ja laadimine
• Aku 28 V MAX / 2,9 Ah Li-Ion

Niidusüsteem
• Tera tüüp
• Tera mootor
• Lõikekõrgus

4 pöördteraga lõikeketas
harjavaba
20 - 60 mm, reguleeritav

Overall size
• Landroidi mõõdud
• Kaal

70 x 52 x 26 cm 
11,4 kg

Turvalisus
• Lukustussüsteem PIN-koodiga

Ohutus
• Lõiketera ja korpuse vahekaugus
• Lõiketera seiskamine
• Lõiketera inerts
• Tõsteandur
• Kaldeandur

> 140 mm
< 2 sekundit
madal
jah
jah

Ajamisüsteem
• Mootorid
• Maksimaalne kaldenurk

2 harjavaba mootorit
20° (35%)

Müra
• Müratase 57 dB

Komplektis
20 terakruvi
20 varutera
2 piirdetraadi kaugusmõõdikut
300 traadivaia
250 m piirdetraati
Laadimisjaam koos 15 m pikendusjuhtmega
6 laadimisjaama kinnitusnaela
1 kuuskantvõti
1 aku (WA3565)
1 laadija (WA3744)

Põhiomadused
Äärelõikus                                  ei
Peaaegu nähtamatu  
laadimisjaam ei

AIA (Tehisintellekt)                                              jah
WiFi                                       jah
Plug-n-Play                        jah
Sõrmistik ja LCD-ekraan                       jah
Päri- ja vastupäeva pöörlev 
tera jah

Tsoonifunktsioon                                     jah
Turvakood                                  jah
Vihmaandur                                   jah



POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37 - 50668 Köln

Tel.: +49 (0)221 - 139727-0
Fax: +49 (0)221 - 139727-29

Mail: germany@positecgroup.com 
www.worxlandroid.com

Kõik pildid on illustreerivad, masinate tehnilise info eest vastutab tootja.


