
AUTOMATYCZNE  ROBOTY  KOSZĄCE



Coś więcej niż zmiany kosmetyczne. 
Zupełnie nowy, najlepszy.
Zwrotny, bezpieczny i dokładny. Umożliwia dostęp do szerokiej gamy dodatkowych opcji, co 
pozwala na jego personalizację.

Landroid wie, co jest 
najlepsze dla 

Twojego trawnika

Landroid uczy się Twojego trawnika i tworzy dla niego 
idealny plan działania. Dzięki chmurom obliczeniowym 
cykle koszenia są dopasowywane do realnego tempa 
wzrostu trawy. Nie musisz niczego dostosowywać, 
programować ani zgadywać.

Landroid ustala, na podstawie 
swojej lokalizacji, najlepszy 
sposób pracy z trawnikiem. 

Bierze pod uwagę ilośc opadów, 
nasłonecznienie oraz temperaturę 

i dostosowuje tryb pracy.



Skonfiguruj swojego robota. 
Dodaj moduł, którego
potrzebujesz.
Dodaj do swojego modelu Landroid pięć dodatkowych 
opcji, w postaci modułów*, które będą dopasowane do 
indywidualnych potrzeb, Twoich i Twojego ogrodu.

Zawsze 
połączony, 
zawsze 
zaktualizowany

Landroid wykorzystuje chmurę 
obliczeniową i bazuje na dobrym 
połączeniu Wi-Fi. RadioLink poszerza 
łączność routera Wi-Fi nawet o 1 km.

Twój 
Landroid 

z auto-pilotem
Dzięki systemowi antykolizyjnemu 

Landroid inteligentnie 
omija przeszkody.

* Wszystkie moduły dokupowane osobno.



Bezpieczny, 
połączony 
i możliwy 
do wyśledzenia
Martwisz się, że ktoś ukradnie 
Twojego robota koszącego? Dzięki 
aplikacji Find My Landroid możesz 
ją zablokować i śledzić na odległość. 
Dzięki załączonej karcie SIM nie 
potrzebujesz do tego sieci Wi-Fi.

3-letnia subskrypcja 
pre-paid.

Obszary 
zastrzeżone
OffLimits wyznacza obszary 
wewnątrz trawnika, których 
nie trzeba łączyć z głównym 
przewodem granicznym. 
To idealne rozwiązanie do 
wyznaczania położenia 
elementów sezonowych oraz 
tymczasowych bądź stałych 
zmian na trawniku.

Rozmawiaj ze swoim 
urządzeniem Landroid
Jeśli nie używasz smartfona lub nie masz 
Wi-Fi, możesz zaprogramować 
i obsługiwać swoją kosiarkę w najbardziej 
naturalny sposób, czyli przy pomocy głosu*.
*Na razie tylko w języku niemieckim i angielskim.

Hello!

UWAGA! Nie wszystkie moduły będą dostępne w sezonie 2020.



Uniwersalne bezprzewodowe 
urządzenia Worx 20V oraz 40V* 
pomagają Ci wykonać każdą 
pracę z wykorzystaniem tego 
samego akumulatora, który 
zasila Landroid.

Korzystaj 
z tego samego 

akumulatora, 
oszczędzaj 

pieniądze.

*narzędzia 
  40V wymagają 
  dodatkowego
  akumulatora 20V

Przełóż akumulator z 
Landroida do innego 

narzędzia, którego 
potrzebujesz.



Bardzo zwrotna 
i niezwykle 

wydajna

Opatentowana technologia AIA daje Ci dwie 
wyjątkowe korzyści: 

▶ większą wydajność 
     w porównaniu 
     do konkurencji
▶ możliwość nawigacji 
      w  wąskich i zawiłych
      obszarach.
     

Daj trawnikowi to, 
co najlepsze. 
Codzienny harmonogram koszenia sprawia, że 
trawa jest coraz bardziej gęsta, a zarazem zapobiega 
rozprzestrzenianiu się chwastów. Dzięki temu Twój 
trawnik wygląda lepiej niż kiedykolwiek.

Dzięki wykorzystaniu 
technologii AIA, Landroid 
“wie”, że dojechał do 
granicy obszaru koszenia 
i zmienia kierunek jazdy 
aby dalej pracować.

Inne urządzenia 
po dojechaniu 
do granicy 
obszaru 
wykonują 
szereg 
niepotrzebnych 
manewrów, 
co skraca 
efektywny czas 
koszenia.



Blisko krawędzi 
Landroidy w wersji M i L mają przesunięte ostrza, mogą 
więc kosić trawę nawet  2,5 cm od krawędzi. Dzięki temu 
ręczne docinanie jest konieczne w minimalnym stopniu 
albo wcale.

Praktycznie niewidoczna 
stacja ładująca 
Podstawa kosiarki Landroid wyposażona jest w siatkę, 
która umożliwia trawie wzrost, a następnie równe 
strzyżenie.

Landroid jest 
w Twoim 
zasięgu. 
Nowa aplikacja jest integralną 
częścią systemu Landroid. 
Dostarczy Ci kluczowych 
informacji i da wiele 
dodatkowych opcji, które 
zoptymalizują wydajność 
narzędzia i komfort jego 
obsługi.

Pobierz bezpłatną aplikację 
już teraz i zapoznaj się 
z Landroid, jeszcze zanim 
go kupisz.



Model WR141E WR142E WR143E WR153E WR155E

Obszar 500m² 700m² 1000m² 1500m² 2000m²

Wysokość cięcia 30-60mm 30-60mm 30-60mm 30-60mm 30-60mm

Szerokość cięcia 180mm 180mm 180mm 220mm 220mm

Akumulator 20V 2.0Ah 20V 4.0Ah 20V 4.0Ah 20V 4.0Ah 20V 5.0Ah

Ładowarka 1.5A 1.5A 3.0A 3.0A 3.0A

Przesunięte ostrze Tak Tak Tak Tak Tak

Przewód graniczny (m. b.) 130 150 180 200 250

Kołki mocujące (szt.) 180 210 250 270 340
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