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De robotmaaier. Het
maaien van de toekomst
Maaien… voor de één ontspanning, voor de ander een
serieuze reden om géén gazon te nemen. Een fraaie
grasmat is plezier voor oud en jong en… onderhoud
hoeft niet langer meer een probleem te zijn. Het maaiwerk kunt u immers laten doen door de machine zelf,
zonder dat het u een druppel zweet of een seconde
vrije tijd kost. Geen toekomstmuziek maar gewoon
werkelijkheid! Wij hebben voor u een complete serie
iMOW®-robotmaaiers van Stihl: efficiënt maaien in korte
tijd zodat u optimaal kunt genieten van uw groene
mat. Bovendien zorgt deze manier van gazonverzorging ook nog eens voor een natuurlijke
bemesting. Is een robotmaaier iets voor u? Osma helpt
u bij de keuze, bij de aanleg, bij het onderhoud zodat u
ook daadwerkelijk weinig omkijken hebt naar uw robotmaaier. Wij informeren u graag volledig: dat voorkomt
teleurstelling. Daarom kunt u in deze folder nog eens
alles thuis nalezen wat wij u verteld hebben. Zo hebt u
ook de zekerheid dat u de juiste keuze maakt. Osma,
uw vertrouwde partner voor nu en in de toekomst!

1

Introductie

Geschikt voor alle
tuinen?
Een robotmaaier kan veel, maar… niet alles. Natuulijk,
op een simpele vierkante tuin voelt hij zich prima op zijn
gemak, maar niet iedere grasmat heeft deze
ideale vorm. Dat hoeft ook niet, maar er zijn ‘grenzen’.
Trappen, grindpaden, vijverpartijen, scherpe hoeken
(< 90°) of steile hellingen zijn serieuze obstakels die om
extra aandacht vragen. En wilt u twee gazons met
elkaar verbinden, moet de maaier een doorgang van
minimaal één meter hebben om van de ene naar de
andere grasmat te rijden. Kortom: er komt heel wat bij
kijken. Bij serieuze interesse komen wij een kijkje nemen
en adviseren wij u op de vertrouwde, deskundige wijze
die u van ons gewend bent. Is de robotmaaier niet de
juiste oplossing, dan zeggen wij dat ook eerlijk.
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Introductie

De meest geschikte
machine voor uw tuin!
Stihl heeft voor elk type tuin de juiste (robot)maaier.
Iedere robotmaaier uit de iMOW®-serie heeft een
maximale capaciteit. Alle fabrikanten baseren hun
specificaties op ideale omstandigheden, maar niet alle
gazons zijn hetzelfde. Zo wordt de capaciteit beïnvloed
door factoren als de ondergrond, het type gras, de
ligging of obstakels (veel bomen, trampolines). Ideaal
en werkelijkheid liggen dus vaak ver uit elkaar: daarom
inventariseren wij deze factoren zorgvuldig en
adviseren u op basis daarvan de juiste robotmaaier
voor uw gazon. Tevens berekenen wij of de machine
niet dag en nacht hoeft te maaien. Ook dat voorkomt
teleurstelling: de tuin is namelijk van u, niet van de
machine. In ieder geval leveren we u een
kwaliteisproduct van het familiebedrijf Stihl, made in
Germany. Al dertig jaar zijn we officieel dealer van het
bekende tuinmachinemerk dat ieder jaar met spraakmakende, innovatieve producten aan de weg timmert.
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Installatie

Installeren blijft een
vak apart.
Met de aanschaf van een robotmaaier houdt onze
service niet op. Natuurlijk kunt u de iMOW® zelf
installeren, maar als uw tuin geen standaardvorm heeft
of er in of naast het gazon obstakels zijn, doen wij die
installatie graag voor u. In dat geval bent u verzekerd
van probleemloos maaigenot. Osma signaleert
eventuele problemen en maakt een plan van aanpak
waarbij we onder andere de volgende stappen
opnemen:
- Het leggen van de kabel. Het werkveld van de
robotmaaier wordt begrensd door een kabel die we
boven- of ondergronds voor u leggen. De laatste
oplossing zorgt nauwelijks voor problemen: door de
diepte worden kabels zelden beschadigd als u
verticuteert of belucht. De ondergrondse variant
voorkomt echter onnodige storingen.
- Het ‘inleren’ van de robotmaaier. We stellen de
machine helemaal af op de omtrek van de tuin en
bepalen de startpunten zodat hij zijn werk optimaal
verricht. Vervolgens programmeren wij de robotmaaier
zodat hij probleemloos zijn werk doet. Immers, u wilt dat
de iMOW® perfect maait en als het zover is keurig
terugkeert naar het laadstation.
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Wist u dat het ook mogelijk is om de
kappen van uw iMow in verschillende
kleuren te laten spuiten?
Laat uw robotmaaier matchen met uw huis of bedrijf. Standaard is de iMOW® oranje,
maar deze kan dus ook; rood, geel, blauw, paars of een andere kleur gespoten worden.
Zo past de iMow perfect bij de uitrstaling van uw bedrijfspand of huis.

Osma onderhoud

U geniet, wij ontzorgen,
als u dat wilt.
De iMOW® maait het gazon, u geniet van uw tuin,
maar… zelfs een gemaksapparaat als een robotmaaier
vraagt om onderhoud. Ook daarmee willen wij u graag
ontzorgen, maar alleen als u dat wilt. Wij bieden de
volgende mogelijkheden:

Geen onderhoudsovereenkomst
U koopt de robotmaaier en kiest ervoor om geen
onderhoudscontract te nemen. In dat geval geldt de
fabrieksgarantie van twee jaar op materiaal. En
productiefouten. Storingen of schade als gevolg van
fouten als u alles zelf geïnstalleerd hebt, vallen
uiteraard buiten de garantie.

Onderhoud comfort
u kiest voor de zekerheid van periodiek onderhoud. In
dat geval brengt u ons uw robotmaaier aan het eind
van het jaar, wij inspecteren hem en zorgen voor een
software-update. Naast de zekerheid van een startklare
robotmaaier aan het begin van het seizoen levert het u
extra fabrieksgarantie op. Verplicht jaarlijks onderhoud
beloont Stihl met vijf jaar garantie op materiaal en
productiefouten.
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Osma onderhoud optimum

Wat bieden wij?
Met de unieke Osma-onderhoudsovereenkomst
wordt u totaal ontzorgd. U heeft nauwelijks meer
omkijken naar uw robotmaaier. Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

We halen de machine op;
We voeren een onderhoudsbeurt uit zodat de
machine in het voorjaar weer probleemloos aan
het werk kan;
We slaan hem in de winter op in onze
verwarmde stalling;
Tijdens de opslag is uw robotmaaier verzekerd;
Uiteraard brengen wij de machine aan het eind
van de winter weer netjes terug;
Gedurende het seizoen kunt u gebruik maken
van onze storingsdienst** zodat u binnen 48 uur
geholpen wordt;
En dat alles voor een vast bedrag per jaar.
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Hoeft u dan
helemaal niets
meer te doen?

Natuurlijk wel. Net als voor al het andere gereedschap
geldt: houdt u het schoon, dan heeft u er ook langer
plezier van. Wij adviseren dan ook regelmatig het
aangekoekte maaisel onder het maaidek weg te
vegen en de wielen te ontdoen van gras. Op die
manier voorkomt u onnodige vervelende storingen.
Gemak vraagt dus een kleine inspanning, maar de
uiteindelijke schone zaak levert weer gemak op!

Storing? Wij zijn er voor u!
U hebt gekozen voor ontzorging en wij houden ons aan onze
belofte. Wij gaan ervan uit dat u als klant de machine ‘normaal’
gebruikt. Ongetwijfeld begrijpt u ook dat storingen als gevolg van
obstakels als speelgoed, tennisballen of ander van buiten
komend onheil als overstromingen of stormschade niet binnen
de gratis serviceverlening vallen.

Osma’s
Onderhoudsprogramma
Als wij een robotmaaier in onderhoud nemen, kijken we
hem zorgvuldig na. Logisch, want hij doet zijn werk in
weer en wind, dus na een lang seizoen verdient hij ook
een goede controlebeurt. Wat doen wij?
•
•
•
•

Reinigen hem compleet;
Vervangen de slijtagedelen;
Voeren software-updates uit, zodat hij weer
helemaal up-to-date is;
Wij zetten de machinegegevens weer op nul
(uiteraard blijven de belangrijkste instellingen die
voor optimaal maaigenot in uw tuin van belang zijn,
ongewijzigd).
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Serviceformules

Comfort

Optimum

RMI 4 serie

€99,-

€249,-

RMI 6 serie

€129,-

€269,-

iMow wordt door de klant gebracht en gehaald
Autocheck (SDS diagnose controle op 20 punten) inclusief diagnose rapport
Software update
Controle van alle veiligheidselementen
Controle op waterdichtheid
Controle van de accu
Controle van het maaimes
Reinigen van binnenkant
Reinigen van buitenkant
iMow word bij u losgekoppeld en opgehaald
Dock-station wordt ook grondig schoongemaakt
Controle van de begrenzingsdraden
Monitoring van de accu tijdens de wintermaanden door dealer
Stockage van iMow tijdens de wintermaanden
Persoonlijke box voor winterstockage
Terugplaatsing in voorjaar inclusief installatie voor startklaar
** U krijgt service binnen 48 uur
Genoemde prijzen zijn per jaar en inclusief btw

Belangrijk
De accu, accessoires en onderdelen (met bewegende componenten) die onderhevig zijn aan slijtage bij
normaal gebruik, alsook slijtage door onvoldoende onderhoud of oneigenlijk gebruik van de machine,
reparatie van begrenzingsdraad worden niet gedekt binnen de garantievoorwaarden.

STIHL iMOW®
Hij werkt terwijl u
ontspant
Speciaal ontwikkelde software
De Stihl iMOW® is uitgerust met speciaal ontwikkelde
software. Die denkt na en maakt een voorstel voor het
aantal werkuren voor het te maaien oppervlak.
Die berekent de machine op basis van de totale
grensdraadlengte, het ingegeven gazonoppervlakte.
Deze gegevens resulteren in een maaiprogramma
waarbij de iMOW® alleen de noodzakelijke tijd op het
gazon aanwezig is.

Safety first!
Safety first! De Stihl iMOW® heeft als een van de
weinige robotmaaiers een echt maaidek met een
maaimes dat niet breekt als hij op een hard obstakel in
het gazon stuit Daarnaast is de robotmaaier uitgerust
met diverse sensoren om obstakels te herkennen. Als de
machine opgetild wordt, stopt het mes direct. De Stihl
iMOW® kan voor verschillende veldenworden
geprogrammeerd binnen één installatie door
speciale startpunten in te stellen. De machine kan door
een smalle doorgang (ca. 1 meter) naar het andere
veld rijden om daar te maaien.
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