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Fra nu af vil hverken størrelsen på det område, der skal klippes, eller kvaliteten af   det resultat,  
du ønsker at opnå, og heller ikke jordens egenskaber få dig til at arbejde længere. 

Belrobotics har skabt det højest ydende og mest innovative sortiment af robotplæneklippere, 
som findes

Og fordi Belrobotics kender de krav, som ikke bare professionelle stiller til arbejdet, men også dem, 
som elsker smukke græsplæner, så nedsætter vores robotløsninger arbejdstiden betydeligt og 
sikrer en uovertruffen plænekvalitet, designet med holdbarhed for øje. Fordelagtige priser, 
energibesparende, dobbelt så lang levetid, tids- og energibesparelser, som give en samlet besparelse 
på 50 %.   

Stil krav, og gør dit liv nemmere. Robotterne fra Belrobotics bruges allerede af tusindvis af 
professionelle, sportsklubber og jordbesiddere, og er allerede i brug i komplekse offentlige  
og private anlæg.

Find ud af mere om vores nye 2.0-serie: Connected line.  
Robotter, der giver endnu mere kvalitet, er endnu mere støjsvage og nemmere at bruge.

“En perfekt, fuldautomatisk klipning.  
Det er vores løfte til dig.”

Den perfekte klipning 
helt automatisk
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Dine fire vigtigste
eksklusive fordele
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50 % besparelser i forhold til konventionel 
plæneklipning
Plæneklipning i høj kvalitet kræver en betydelig indsats i form af arbejdskraft, 
regelmæssige vedligeholdelse af udstyret og energiomkostninger. Med Belrobotics' 
robotter er intet af dette længere nødvendigt. De arbejder helt uafhængigt,  
er fremstillet af robuste materialer og kræver kun den elektricitet,  
som er nødvendig for at oplade.  

Hvad mere kan du forlange?

Maksimal optimering af arbejdskraften
Dag og nat udfører Belrobotics' robotplæneklippere deres program, uanset tidspunkt, 
og vedligeholder plænen perfekt. Du vil nyde godt af en arbejdsstyrke, om både  
er økonomisk, til rådighed hele døgnet og udfører kvalitetsarbejde.

Dette giver både dig og dit team mulighed for at koncentrere dig om andre opgaver. 
Med vores robotplæneklippere, som støtter dig.

Perfekt grønsvær, ensartet græs
Intet er mere behageligt end at kunne fremvise sundt, upåklageligt klippet 
græs til dine besøgende og spillerne. 
Belrobotics' automatiske plæneklippere er udstyret med klippehoveder med flydende 
ophæng og blade i rustfrit stål, som tilpasser sig enhver ujævnhed i underlaget. 
 
Dette er en enestående teknologi, som vedligeholder din grønsvær – og dit omdømme. 
Alle vil beundre og tale om dine plæner.

90 % reduktion i CO2-emissioner sikrer at også 
bæredygtigheden i top
 
Overdreven brug af kunstgødning, bortskaffelse af afklippet græs og plæner,  
som ikke er vandtætte hører nu fortiden til. Resultatet efter plæneklipning  
med Belrobotics' intelligente plæneklippere er 100 % naturligt, fordi de er udstyret 
med blade, som sikrer perfekt bioklip. Bioklip gøder din jord og begrænser drastisk 
jordens fordampning. 

Dette er en teknologi, som udspringer direkte af Belrobotics' ansvarlige, 
globale tilgang til fremtiden. Og hvis fremtiden bare er grøn?
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Kompromisløs 
funktion og teknologi

Styreledning og fuldautomatisk klipning
Veldesignet installation er nøglen til Belrobotics' intelligente plæneklippere og deres 
fremragende resultater. Et detaljeret diagram over arealerne gør det muligt at definee 
arbejdsarealerne korrekt ved hjælp af en nedgravet perimeterledning. GPS-teknologien 
giver desuden mulighed for at skabe underområder, for eksempel pletter med høj 
tæthed, hvor græsset kræver hyppigere klipning. 
Det betyder, at klippestrategien aldrig afbrydes og udføres fuldautomatisk.
 
En historik over drift og produktion sikrer, at klippeprogrammet kan finjusteres.

Sikker ladestation
Belrobotics automatiske plæneklippere er programmeret til at oplade deres 
batterier, når det er nødvendigt. Dette er en procedure, som udføres uden fejl, 
takket være opladearmen installeret i en vinkel på 45 ° og en fuldstændig sikker 
lavspændingsstrømforsyning. Robotplæneklipperne kobler automatisk til ladestationen.

Styring og navigation uden omveje
Belrobotics-robotplæneklippernes indbyggede intelligente teknologi er helt fra start 
designet til at klare arbejde på meget store arealer. Styresignalet er af en sådan 
kvalitet, at forstyrrende signaler ikke afbryder robotternes klipning, selv ikke 
under ekstreme forhold eller i industrimiljøer. 

Hvis der er forhindring, når en robot vender tilbage til ladestationen, bruger den smarte 
plæneklipper GPS-teknologi for at undgå disse, hvilket sparer betydelig tid og indirekte 
forbedrer klippeevnen.

 

Flere sikkerhedssystemer
Robotplæneklipperne fra Belrobotics er udstyret med sonarer og sensorer, som sikrer, 
at de detekterer forhindringer og berører dem me meget lav hastighed.  
Forkofangerens indbyggede sensorer samler kartografiske elementer.  
Dit udstyr og dine besøgende er beskyttede.

Knivbladene er forsynet med beskyttende deflektorer. Og hvis robotplæneklipperen 
løftes op, så stopper bladrotationen øjeblikkeligt. Du kan være sikker på, at vi har tænkt 
på alt.

Advarselssystem i tilfælde af tyveri eller funktionsfejl
Hvis robotten løftes eller vælter, som stopper den omgående klipningen.
 
Indbygget GPS og dedikerede apps advarer alle tilladte enheder, fra bruger  
til os selv hos Belrobotics, gennem forhandler og distributør. Og selvfølgelig er GPS 
hovedansvarlig fr at hente robotten tilbage.  Et betryggende faktum, og her er vores 
robotter faktisk ret specifikke, er, at de ikke er det foretrukne bytte på det sorte marked, 
hvilket de meget lave tal viser.

Knivskarp klipning og 100 % naturlig gødning
Græs kan vokse op til 4-8 cm om ugen.  Robotplæneklipperne fra Belrobotics  
er programmerede til at levere konstant og effektiv bioklipning.  
Afhængigt af det valgte program, så bliver din plæne klippet mindst 3-5 gange om ugen. 
Plantematerialet fra bioklipningen gøder jorden på en 100 % naturlig måde, 
mens der sker mindre fordampning. Plænen vil være i topform, og du kan vinke 
farvel til ukrudt.
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Skråninger på op til 45 %
Robotplæneklipperne fra Belrobotics er udstyret med skridsikre hjul, 
som styres af en kraftig motor. Dette sikrer effektiv klipning, også 
på vådt underlag eller på skråninger med en hældning på 30 %, 
eller 45 %, hvis opgraderingssættet er leveret.

Støjsvag drift
Robotplæneklipperne fra Belrobotics er velegnede til stille miljøjer. 
De er næsten umulige at høre på tæt afstand (maks. 52 dB A). 
Derfor kan plænen klippes både nat og dag, og på søndage.

Altid
Belrobotics' plæneklipperne stopper aldrig. Tilpasset programmering 
og robuste materialer gør permanent udendørs drift muligt under alle 
vejrforhold. 

Glem alt om regn, og sæt din robotplæneklipper på prøve. 
Hvis der er frost eller ekstrem varme, kører plæneklipperen 
automatisk tilbage til ladestationen.
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Vores svar på dine krav til klippekvalitet? 
Verdensomspændende eksklusiver.

Unikke robotplæneklippere
ligesom dig

5 sikre klippehoveder med flydende 
ophæng
Robotplæneklipperne fra Belrobotics er udstyret med 3 til 5 
klippehoveder med flydende ophæng, afhængigt af modellen,  
som øjeblikket tilpasser sig ujævnheder i underlaget.  
Hvert klippehoved har 3 knivblade i rustfrit stål, som klipper perfekt, 
konstant bioklip. 

Denne eksklusive teknologi overvåger ikke kun, at drifter er sikker, 
men også at græsset klippes jævnt.  
Et selvrensende system med centrifugal udslyngning reducerer 
drastisk behovet for vedligeholdelse af robotplæneklipperen.  
Sikker, ensartet klipning.

Unik styringsteknologi
Ladestationerne fra Belrobotics udsender et signal, som skaber  
et individuelt elektromagnetisk felt. De automatiske plæneklippere 
er designet, så de ikke kan forstyrres af andre elektromagnetiske 
signaler. En eller flere Belrobotics robotplæneklippere kan køre over 
store arealer, uden at der opstår konflikter.

Det eneste du behøver gøre, er at styre dine intelligente 
plæneklipperes ydelse fra din smartphone. Standsning, styring 
eller genstart af robotplæneklipperen er lige for hånden. 
 
I tilfælde af en funktionsfejl, så oplyser maskinen om fejlen i 
Belrobotics-appen. Altsammen noget, som gør hverdagen nemmere.
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Robuste materialer sørger for holdbarhed
Belrobotics-udstyret er ikke kun udviklet til husholdningsbrug.  
De er designet til at levere professionelle præstationer i mange år. 

Både materialerne og hver enkelt del er valgt og afprøvet under de mest krævende 
jordbundsforhold, og endda mere end det.  
Din robot kan modstå alle atmosfæriske og andre forhold uden risiko.
LiFePO4-batterierne, som er installeret i Belrobotics' robots are, er de kraftigste i verden 
i deres kategori. Deres opladningstid er reduceret, og batteriets opladning sikrer lang 
klippetid. Måske den bedste nogensinde.

Arbejde med flere robotter
Belrobotics' teknologi giver dig mulighed for at styre en robotflåde på op til 6 robotter 
eller en eller flere arealer på samme tid. 
 
Robotplæneklipperne arbejder som et team og kan have identiske  
eller forskellige driftsprogrammer.

Batteri

Hus til hjulmotorer

Vibrationsdæmpere, bagtilStopknap 

5 sonarer

Elektrisk justerbar
klippehøjde

Spolesensor  
for magnetfelter
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Connected line 
En helt ny innovativ serie

Vores innovationer, dine fordele i realtid
Avanceret mekatronik

• Der kan vælges forskellige klippehoveder pr. lod på samme sted  
(golfbane og fairway, fodboldplads med flere felter,…). 

• Adaptiv klippehøjde: Hvis græsset er for højt i forhold til den valgte klippehøjde, 
hæver robotten automatisk sine klippehoveder til et sikkert niveau.  
Klippehøjden sænkes gradvist, når græsset klippes. 

• GPS-oprettede pakker giver mere fleksibilitet uden ekstra kabel.  
Robotter, der kommer tilbage fra et givent lod til station, går direkte tilbage  
til samme lod efter genopladning, hvilket sparer tid. Vend tilbage til stationen 
via GPS: selvindsamlet kartografi gør det muligt at vende tilbage ved at undgå 
forhindringer og køre til et ledningsafsnit nær stationen, hvilket yderligere 
optimerer effektiviteten.

Forenklet brugergrænseflade

• Usædvanlig brugervenlighed. Til privat- eller erhvervsbrug.

• Nye funktioner. Navnlig med en virtuel assistent.

• Uovertruffen navigation. Direkte baner og retur til stationen uden omveje.

Digitalt tastatur Indstillinger Validering Tilbage

Tænd/slukDriftsindikator
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Online tjenester,  
internetgrænseflade og app
En uovertruffen oplevelse for forhandlere og brugere
Belrobotics-portalen og -appen fungerer parallelt.

Dette gør brugeroplevelsen endnu større. Takket være disse giver dit personlige 
login adgang til nye funktioner, der er unikke på markedet: ændre indstillingerne og 
håndtere meddelelser eksternt, geolokalisere og filtrere i henhold til dine kriterier, og få 
teknisk support fra din forhandler eksternt og i realtid ...

Brugertilpasset oplevelse
Ud over offline-funktionerne kan du også drage fordel af avancerede funktioner.  
Belrobotics tilbyder dig to typer abonnement: Basic og Premium.

Offline-tilbud
Belrobotics garanterer softwareopdateringer under tekniske 
vedligeholdelsesdrift.
Gratis

Basic-tilbud
Den ideelle type til brugere, der ønsker at få mest muligt  
ud af fjernstyringen af   deres Connected line-robotter.
49 €/år (Bigmow, Parcmow og Ballpicker)

Premium-tilbud
Den mest komplette pakke på markedet til krævende, 
professionelle brugere: flådestyring og fjernsupport.
98 €/år year (Parcmow)
148 €/år (Bigmow, Ballpicker)
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Bigmow er den højstydende robotplæneklipper i verden

Denne ambitiøse robot kan vedligeholde op til 24.000 m² græs.  
Bigmow anbefales til sportsbaner, køreområder samt 
offentlige og private anlæg. Det afhænger af udfordringen.

Kompromisløs klippemetode
Bigmow er udstyret med fem klippehoveder med flydende ophæng,  
som konstant tilpasser sig underlaget.  
Disse i alt 15 blade i rustfrit stål sikrer en perfekt og ensartet bioklipning.  
Robotplæneklipperen er forsynet med fem sonarer, som øjeblikkelig deaktiverer 
klippesystemet, hvis det støder på en uventet forhindring.  
Klippebredde på 103 cm sikrer en ensartet og sikker klipning.

Klippekapacitet:
op til 24.000 m2

Klipning:
5 klippehoveder med flydende 
ophæng 

Sikkerhedsudstyr:
5 sonarer

Udgifter til elektricitet:
150 €/år, inkl. moms

Bigmow Connected Line 
Den ubestridte mester på al slags terræn

*sammenlignet med en dieseldrevet ride on-plæneklipper 12

De ti ekstra kvaliteter,  
som gør en forskel

1. 24.000 m² på kun få timer

2. Erstatning for flere,  
små robotplæneklippere

3. Meget billigere end en havetraktor 

4. 10 x mindre CO2-udledninger*

5. 8 gange lavere energiomkostninger*

6. Ingen støjforurening

7. 100 % økologisk

8. Perfekt græs i bedre stand

9. Advarsel i tilfælde af tyveri  
eller funktionsfejl

10.  GPS-styringssystem



Parcmow er den automatiske robotplæneklipper,  
der er bedst egnet til private og offentlige brugere, 
som skal håndtere grønne områder på op til 12.000 m²

Parcmow tager sig kærligt af dine grønne områder i fuld 
autonomi. Se frem til at spare og penge som aldrig før.  
Det er tid at uddelegere arbejdet.

Både nat og dag 
Parcmow er udstyret med tre klippehoveder med flydende ophæng,  
som konstant tilpasser sig underlaget. Det er disse i alt 9 blade i rustfrit stål,  
som sikre en upåklagelige og konstant bioklipning. Parcmow er også forsynet med 
sonarer, som detekterer enhver uventet forhindring og omgående standser robotten. 
Uafbrudt plæneklipning i høj kvalitet, uden irriterende støj.

Klippekapacitet:
op til 12.000 m2

Klipning:
3 klippehoveder med flydende 
ophæng 

Sikkerhedsudstyr:
5 sonarer

Udgifter til elektricitet:
100 €/år, inkl. moms

Parcmow Connected Line   
Udholdenhed i grønne områder

*sammenlignet med en dieseldrevet ride on-plæneklipper 13

De ti ekstra kvaliteter,  
som gør en forskel

1. 8 x mindre CO2-udledninger* 

2. 5,5 gange lavere 
energiomkostninger* 

3. 100 % økologisk 

4. Ingen støjforurening 

5. Lavere forbrug af kemisk gødning  
og andre behandlinger 

6. Mindre vanding 

7. Advarsel i tilfælde af tyveri  
eller funktionsfejl 

8. Flere sikkerhedsfunktioner 

9. GPS styringssystem

10. Forebygger alle slags ulykker



Ballpicker-robotten samler automatisk golfbolde  
på driving ranges

En golfboldopsamlingsmaskine med verdensomspændende 
patent i brug i en række klubber, som holder øje med deres tal. 
Maskinen kan dække et areal på 30.000 m², og den kan samle 
mere end 250 bolde for hver cyklus, dvs. 12.000 i døgnet. 
Ballpicker-maskinen arbejder selvstændigt og holder til enhver 
tid din driving range ryddet. Opgaven med at indsamle bolde 
hører nu fortiden til.

Et teknologisk vidunder
Ballpicker-maskinen er udstyret med en valse med fem grupper, der hver består  
af fire polyethylenskiver. Disse skiver sørger for en lydløs og systematisk indsamling  
af boldene. De indbyggede sonarsensorer garanterer total sikkerhed på driving rangen. 
Dit boldlager er altid fyldt op, fordi arbejdet udføres af en robot dag og nat.  
Et GPS-system sikrer, at maskinen kører tilbage til bases på kortest mulig tid.  
På basen tømmer den de indsamlede bolde og oplader batterierne hvis nødvendigt. 
Kort sagt: Ballpicker-maskinen arbejder uden at forstyrre golfspillerne.

Ballpicker Connected Line   
En automatisk golfboldopsamler

Klippeareal:
op til 30.000 m2

Effektivitet:
20 opsamlingsskiver

Sikkerhedsudstyr:
4 sonarer

Udgifter til elektricitet:
€ 180/år

De ti ekstra kvaliteter,  
som gør en forskel

1. Boldtank til 300 bolde. 

2. 40 gange lavere CO2-emissioner end en 
termisk maskine med tilsvarende afkast 

3. Ingen generende støj for golfspillerne 

4. Ingen bolde presses ned i jorden 

5. Advarsel i tilfælde af tyveri  
eller funktionsfejl 

6. Flere sikkerhedsfunktioner 

7. GPS styringssystem 

8. SMS-programmeringssystem 

9. Golfspillerne har konstant adgang  
til driving rangen 

10. Forebygger alle slags ulykker

14



OMRÅDE B

OMRÅDE A

Eksempler på 
konfiguration af multi-
område

Ladestationer   
Diskrete og selvstændige
Standard-ladestation 
Den mest komplette ladestation. Diskret og automatisk – arbejder selvstændigt  
på alle årstider og kræver ikke din opmærksomhed. Tilgængelig i flere konfigurationer 
afhængigt af dine behov og antallet af zoner.

Ladestationerne i serien Connected Line har indbygget Decawawe-teknologi, 
som er i stand til modstå vanskelige vejrforhold og sikre pålidelig drift samt 
tilbagekørsel til ladestationen.

"Multi-områder": Robotterne fra Belrobotics kan programmeres til at klippe flere arealer, 
som er afgrænsede af en række perimeterledninger.
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Den sidste nye  
navigationsteknlogi
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Belrobotics - GPS RTK
Vores robotter kan nu navigere i mønstertilstand og er udstyret med  
den nyeste tilgængelige navigeringsteknologi.
Alle fordelene ved vores Connected robotter ud over nogle nye funktioner  
med robotterne udstyret med et GPS RTK-system.

Ud over det nødvendige udstyr til en tilsluttet ledningsenhed,
er følgende udstyr påkrævet for at drage fordel af disse innovative funktioner.
• En robot 
• En dockingstation
• GPS RTK-base med Wifi
• GPS RTK-licens

Robotten kan nu:
• Klippe i mønstertilstand, sige farvel til tilfældige linjer, og området kan  

nu klippes i lige linjer.

• Tredoble klippekapaciteten: med sin banebrydende nye teknologi forbedres 
robotens ydeevne, det tager kortere tid at klippe en hel sportsbane og lade  
banen være tilgængelig for spillerne i en længere periode. Den enkelte maskine 
kan nu tage sig af flere områder.

• Forbedre boldindsamlingskapacitet, med mønstertilstanden  
er ballpickeren nu i stand til at opsamle bolde og navigere til  
tømningsstationen i en meget hurtigere tilstand.

Connected Line   
GPS RTK

Klippekapacitet
op til 75.000 m2

Klippekapacitet
op til 45.000 m2
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GPS RTK-processen

2-3 cm nøjagtighed.

Med realtids Kinematic-installationen navigerer robotten 
med en 2-3 cm-præcision, så den kan klippe i mønster 
med minimal overlapning.

GNSS GNSS

Rettelser

Belrobotics-
antenne 

GPS-sporingssystemsatellit

Bigmow/Ballpicker 
GPS RTK
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Sport – fodbold
Klubber i Champions League, i alle divisioner og lokale 
anlæg har allerede overladt vedligeholdelsen af mere  
end 1000 fodboldbaner til robotterne fra Belrobotics. 

Ensartet klipning, 3-5 klipninger om ugen og en besparelse 
på op til 50 %. Din sportsbane vil være i topform takket 
være denne fuldautomatiske robot. 
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*sammenlignet med en dieseldrevet ride on-plæneklipper 

Bigmow
En upåklagelig spilleflade

Tilpasset alle slags klubber
Er din bane spillested for en prestigefyldt klub? Eller driver du et multisportsanlæg? 
Afhængigt af deres konfiguration og antallet af tilstødende arealer:  
Bigmow tager sig af dine græsbaner efterhånden som græsset vokser. 

Bliv medlemd af en bærbar fodboldklub
Din klubs omdømme påvirkes også af dens bæredygtighed og dine miljøhensyn. 
Bigmow reducerer din klubs miljøaftryk i sammenligning med en traditionel 
plæneklipper med forbrændingsmotor.

• 10 gange lavere CO2-emissioner*

• 8 gange lavere energiomkostninger*

• Miljøvenlig: mindre brug af kunstgødning, ingen forringelse af kanterne

• Ingen generende støj: maks. 52 dB A 

100 % sikker sport
Bigmow-robotplæneklipperen sørger for plæneklipning uden græsaffald.  
Sig farvel til glatte og farlige områder.
 
Denne intelligente plæneklippers ringe vægt gør den i stand til  
at skåne jordbundsforholdene, så banen ikke deformeres.  
De indbyggede sonarer detekterer forhindringer, som robotten møder på sin vej.  
Hvis robotten løftes op fra jorden, så standser bladene øjeblikkeligt og trækkes  
ind i maskinen. Tyverisikring og fejlvarslingssystem er standardudstyr.  
Sikkerhed i første klasse.

Din klub sparer op til 50 %

Dette er ikke blot en påstand, men fodboldbaneadministratores konklusion. 

En reel besparelse takket være den massive reduktion, eller totale afskaffelse, af visse 
driftsomkostninger. Takket være Bigmow kan du spare mellem 500 og 1.000 euro pr. 
bane alene på energiforbruget.

• Lavere energiforbrug

• Intet græsaffald, men konstant bioklip

• Ingen nødvendig arbejdskraft eller logistikomkostninger

• Færre vedligeholdelsesomkostninger for maskine og bane

Spar tid, og gør vedligeholdelsen nem

Bliver din tid som stadiumleder ikke mere og mere dyrebar?  
Automatisk klipning er uundværlig, når målet er en drastisk reduktion  
i de manuelle opgaver. 
 
Selvom du ikke er til stede, så arbejder Bigmow utrætteligt.

• Mindre arbejdskraft, eller indsætning af arbejdskraften til løsning af andre opgaver

• Intelligent klipning: selvstændig klipning og automatisk opladning

• Udholdenhed: Døgnet rundt på alle fire årstider
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"Vi installerede vores første robotplæneklipper 
i 2015 og oplevede, at den klippede vores plæner 
bedre end med vores ride-on-plæneklippere. 
Siden da har vi installeret disse robotter på 
yderligere fire baner i 2016 og fem baner i 2017. 
Vi er meget tilfredse med vores robotflåde."

Elisabeth Bonde - Gartnerformand hos de lokale myndigheder i Aarup (Danmark)

"Lige så snart en ny Bigmov var blevet 
inkorporeret i flåden, oplevede jeg en direkte, 
strukturel forbedring i græssets tæthed, 
livskraft og naturlige genvækst, selv i 
målfelterne, allerede i de følgende uger.”

Susanne Walter - Baneadministrator i Bielefeld (Tyskland)

Boost spillelysten

Takket være den unikke bioklipteknologi fra Bigmow  
så vil du altid have upåklagelige spillebaner,  
en mere modstandsdygtig plæne, og dine spillere vil 
kunne nyde godt af en fleksibel bane uden ujævnheder. 

Forbedret boldbane, præcise skud på mål  
og professionel oplevelse – altid.
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Sport – golf
En golfklubs driving range er uden tvivl dets udstillingsvindue. 
Men det kan også skade klubbens omdømme,  
hvis vedligeholdelse ikke står øverst på listen over opgaver. 

Mange klubber har allerede besluttet at gøre op med denne tendens ved at overlade 
baneklipningen og boldindsamlingen til robotterne fra Belrobotics. De har ganske 
enkelt truffet et valg: uddelegering af boldindsamling dag og nat til vores Ballpicker, 
som kan klare en areal på op til 30.000 m² og indsamle op til 12.000 bolde på et døgn.  
Når det kommer til plæneklipning, så kan Bigmow golfbaneklippere utrætteligt og 
selvstændigt klippe op til 20.000 m² driving range-område og sørge for, at den altid 
står klar og er tilgængelig for golfspillerne.

Fortæl dit team, at arbejdet på driving rangen nu hører fortiden til.
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BallPicker
Automatisk boldindsamling på driving rangen

En gartners dobbelte drøm
En velplejet driving range kalder på spillernes respekt  
og medvirker til at opretholde klubbens omdømme.  
Derfor er det nødvendigt med en orgnisering, som sikrer  
en regelmæssig klipning af banen i kombination med  
en effektiv boldindsamling.  

Her spiller robotten sin rolle: mens Bigmow klipper plænen,  
så sørger Ballpicker-robotten for indsamling af boldene. 

Derfor frigør robotterne arbejdskraft til andre vigtige 
opgaver. Desuden kan spillerne uhindret fortsætte deres 
spil i en innovativ klub af højeste kvalitet.  

Gør livet mere enkelt ved at delegere

• Mindre arbejdskraft, eller indsætning  
af arbejdskraften til løsning af andre opgaver.

• Uafbrudt boldindsamling: selvstændig udførelse 
af arbejdet med automatisk opladning

• Udholdenhed: Døgnet rundt på alle fire årstider

• En ideel kombination med Bigmow  
og andre Ballpicker-robotter
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Fuld tank (250 bolde)

Tømt tank

Ballpicker-metoden
Hvis du elsker verdensomspændende eksklusivrettigheder, så vil du også 
elske Ballpicker-robotten. 
 
Når dens ruter er programmeret, så stopper den ikke længere sit arbejde  
på driving rangen. Desuden demonsterer den til fulde sin kapacitet på arealer 
med høj boldkoncentration. Så snart boldtanken er fuld (>250), kører den 
tilbage til bases for at tømme boldene ned i hullet. 

Det tager kun nogle få sekunder at tømme boldene.  
Derefter sendes de videre til boldrenseren og -distributøren.  
Herefter er boldene igen tilgængelige. Ballpicker-robotter kobler jævnligt på 
dens dockingstation, styret af GPS, så den ikke spilder tiden. Vi har tænkt på alt.

Ydelse og tilslutningsmuligheder

Ballpicker, et teknologisk vidunder: Håndterer arealer på 20.000 m² eller endda 
så meget som 30.000 m² takket være en indsamlingsbredde på 95 cm. 

For hver cyklus kan den indsamle gennemsnitligt 300 bolde på golfbaner  
med en hældning på op til 30 %, og dens sonarer detekterer alle forhindringer.  
En komplet opladning af robottens LiFePO4-batterier varer knap 75 minutter. 

Af hensyn til tilslutningsmulighederne, så kan Ballpicker-robotten 
inkorporeres i din fjernstyrede flåde.

• Styring via app til tablet og smartphone

• Tyversikringsløsning med geofence-advarsler

• Vedligeholdelseslog garanterer proaktivitet
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Eksempler på konfiguration 
af multi-områder

Nattearbejde og på flere områder
Om dagen arbejder Ballpicker-robotten med fuld kapacitet afhængigt af boldene,  
som skal indsamles. Om natten kan den fortsætte og indhente eventuelt forsømt arbejde, 
som er ophobet på grund af perioder med for mange bolde. 

Endnu bedre: multi-område-programmet.  
Under spidsbelastningsperioder koncentrerer robotten sit arbejde på de områder, 
hvor boldkoncentrationen er højest. I en anden fase fortsætter robotten med 
indsamling af boldene i andre områder. Det er dig, som bestemmer.

Støjsvag drift og boldbeskyttelse
Hvad ville du sige til at blive ejer af støjsvagt udstyr og opnå bedre  
og mere effektive resultater? Takket være de patentbeskyttede skiver, 
som holder boldene væk fra knivsbladene, så kan Bigmow-
golfbanerobotten klippe driving ranges uden at ødelægge boldene.  
Dette teknologi er patentbeskyttet i hele verden.

Ballpicke-robotten er næsten uhørlig på kun få meters afstand (maks. 52 dB)  
og forstyrrer derfor ikke. Takket være dens begrænsede vægt (70 kg),  
så presser den aldrig boldene ned i jorden. 
Du vil derfor nyde godt af alle fordelene ved et patenteret og eksklusivt 
indsamlingssystem, som henter boldene og derefter sørger for dem.

• Støjsvag drift med en kørehastighed på 3,6 km/t

• Sparer tusindvis af bolde, som altid bringes hjem

• Robust udstyr og patentbeskyttet indsamlingssystem

Respektér miljøet, og vælg en bæredygtig tilgang
Golf og natur hører uløseligt sammen. Robotterne fra Belrobotics har et lavt  
el-forbrug (540 kWh/år i gennemsnit) og har en 10 gange lavere CO2-emission 
end tilsvarende maskiner med forbrændingsmotor. 

Kombinationen af Bigmow og Ballpicker muliggør betydelige besparelser 
i forbruget af kunstgødning samtidig med, at boldindsamling 
effektiviseres – så godt som uden brug for menneskelig assistance.

• 10 gange lavere CO2-emissioner*

• Ingen generende støj: maks. 52 dB A

• Klubbens bæredygtighedspolitik 

ZONE 1

ZONE 2

*sammenlignet med en dieseldrevet ride on-plæneklipper 25



Op til 15.000 bolde 
indsamlet pr. dag

"Mine menneskelige ressourcer  
kan tage sig af andre opgaver,  
banen bliver klippet oftere, og den 
lydløse boldindsamling døgnet rundt 
er højt værdsat. Spillerne bliver aldrig 
forstyrret, når de er ude på golfbanen."

"Her er vi en 100 % miljøvenlig 
golfbane. Vi benytter metoder,  
som respekterer miljøet.  
Vi er lige så grønne som græsset."

Frédéric Cahay 
Naxhelet Golf Club
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Haver og parkanlæg
Det er ikke nødvendigt at bestyre sportsbaner 
eller en golfklub for at nyde godt af fordelene ved 
robotplæneklipperne fra Belrobotics. 
 Vores teknologi er tilpasset alle behov og alle miljøer. 

Tusindvis af private haver og offentlige parkanlæg benytter allerede vores 
Connected Line. Målet er det samme: autonomi, høj ydeevne, klippekvalitet, 
tilslutningsmuligheder og – selvfølgelig – besparelser. Vi kender dine prioriteter.
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Parcmow og Bigmow
Vær krævende, når de gælder dine plæner og grønne områder

Du kan lade dem arbejde på arealer  
af alle størrelser
Du har ret i, at det tager tid og koster penge at klippe dine plæner. 
Du ser det som en mindre og mindre overkommelig byrde. 
 
Men du ønsker på ingen måde at gå på kompromis med 
klippekvaliteten for at spare penge. Det er helt almindeligt.

Lad Bigmow og Parcmow tage sig af vedligeholdelsen af dine 
arealer – helt uden din hjælp. Disse robotklippere er designet  
på grundlag af mange års erfaring på alle typer jordunderlag,  
og de kan håndtere arealer på op til 12.000 m² og 24.000 m².

• Mindre arbejdskraft, eller indsætning af arbejdskraften  
til løsning af andre opgaver

• Velplanlagt arbejde: selvstændig klipning  
og automatisk opladning

Ydeevne og diskretion
 
Hvordan definerer du ydeevne? Gennem besparelser eller 
ved produktivitet? Hvorfor ikke begge? 

De automatiske plæneklippere fra Belrobotics sikrer 
kvalitetsklipning, effektivitet og lang levetid. De arbejder 
selvstændigt og diskret. Hertil kan du lægge besparelserne, som 
resulterer deres brug, og det skader aldrig budgettet.
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Skræddersyet græsplæne i fuld sikkerhed
 
Foretrækker du en klipning på 20 mm eller 100 mm? Robotplæneklipperne  
er udstyret med flere klippehoveder med flydende ophæng, som klipper lige 
præcis i den højde, som du har valgt. 

Klippehovederne tilpasser sig øjeblikkeligt til forhøjninger i jordunderlaget. 
Knivene i rustfrit stål sikrer en uovertruffen klipning af dine plæner samt 
konstant bioklip. Og fordi dine plæner er bestemt til at blive trådt på, så 
detekterer sonarerne uventede forhindringer og standser omgående robotten. 
Uafbrudt plæneklipning i høj kvalitet, uden irriterende støj.

Respekt for miljøet og luftkvaliteten
 
Siger en reduktion i CO2-emissionerne på et ton pr. dig noget?  
Det svarer f.eks. til den mængde CO2, som et egetræ absorberer på godt 100 år. 
Så et køb af Parcmow eller Bigmow er som at plante træer, men samtidig nyder 
du godt af en årlig besparelse på brændsel på næsten 400 euro. 

Endelig behøver du ikke længere bortskaffe græsaffald.  
Takket være bioklip er dette problem nu løst, og din græsplæne modtager 
100 % naturlig gødningsmateriale.

Fjernbetjening
 
Naturligvis har Parcmow de samme fordele som Connected Line:   
en app til smartphone og tablet. 

Du kan fjernstyre den intelligente robotplæneklipper (eller en flåde),  
justere klippeparametre, vise driftsstatistikker og vedligeholdelseshistorie,  
udføre de nødvendige softwareopdateringer og aktivere GPS-lokalisering  
i tilfælde af tyveri. Velkommen til den tilsluttede have.

Din brugeroplevelse
 
Robotplæneklippernes ydeevne er ikke det eneste, vi tænker på.  
Deres håndterlighed er afgørende for din komfort.  
De er designede med sikkerhed for øje, og brugergrænsefladen er intuitiv. 

Funktionerne gør det endnu nemmere at bruge robotterne:  
assistance med installation, vedligeholdelse og opdatering af software.

"Plænen er klippet fuldstændig ensartet,  
og bioklipningen giver den en uovertruffen enegi."

Amaury Le Grelle - La Ferme De Bilande

"Der er intet, som kan få mig til at gå tilbage  
til min traktor. Jeg bruger min tid til andre ting, 
og der er stille og roligt hele dagen.  
Dette investeringsafkast kan ikke diskuteres."

Damien Wigny - ejer
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Forretning og industri
Er bæredygtig udvikling en del af DNA'et i din organisation? 
Hvis ja, så er robotplæneklipperne fra Belrobotics en naturlig 
del af denne udvikling.  

Vores teknologi giver dig mulighed for at reducere iboende omkostninger  
i forbindelse med vedligeholdelsen af de grønne områder omkring din virksomhed. 
Besparelser, som både gavner en bæredygtighedspolitik i form af reduceret 
energiforbrug og en reduktion af dit miljøaftryk. Og med dette følger en bevislig 
økonomisk gevinst. Er det ikke en god pakkeløsning?

05



Connected Line 
også til gavn for virksomheder

Mindsker dine omkostninger, øger din indtjening

Prisen for anskaffelse af en robotplæneklipper fra Belrobotics er mindre end 
prisen på en professionel plæneklipper. For slet ikke at tale om omkostningerne 
på langt sigt med en vedligeholdelseskontrakt. Takket være systemet  
med konstant bioklip kan du glemme alt om udgifter til bortskaffelse  
af græsaffald.  
 
Og bemærk, at det også kræver mindre arbejdskraft. Det er nemt at beregne.  
Endvidere kan du også energiomkostninger på listen, der er tre gang lavere end 
for tilsvarende udstyr med forbrændingsmotor, ligesom behovet for vanding 
nedsættes.

• Lavere udgifter til arbejdskraft

• Selvstændig udførelse af arbejdet med automatisk opladning

• Udholdenhed: Døgnet rundt på alle fire årstider

Miljøprioritet
 
Belrobotics' robotplæneklippere leverer upåklagelig klipning,  
er billige i drift og respekterer miljøet.  
 
De reducerer behovet for reparationer og bidrager dermed til en samlet 
besparelse i omkostningerne til vedligeholdelse af plæner. Konstant gødning 
gøder græsset naturligt og mindsker behovet for kemisk gødning.

• Miljøvenlig: mindre behov for kunstgødning

• Ingen forringelse af plænens kanter

Tilslutningsmuligheder og sikkerhed
 
Den nye Belrobotics-serie er rettet mod tilslutning og nem brug. 
De har alle intuitiv brugergrænseflade, tyverisikring og fejlfunktionsadvarselssystem, 
flere indbyggede sikkerhedssystemer, GPS-styring og ulykkesforebyggelse.  
Start din app, og tag kontrollen over din nye, intelligente robotplæneklipper,  
uanset hvor du befinder dig.

• Endnu mere intuitiv og overbevisende brugeroplevelse

• Forenklet vedligeholdelse og fjernopdatering af software

• Uovertruffen og skræddersyet navigation

• En app til tablet og smartphone samt indbygget tyverisikring 
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Robotspecifikationer
Bigmow, Parcmow og Ballpicker Connected Line.
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Robotplæneklippere
Spec.

MODEL
BIGMOW  

CONNECTED
BM-2000

PARCMOW 
CONNECTED

BM-1000

BBALLPICKER  
CONNECTED

BIGMOW  
CONNECTED RTK

BM-2050

PARCMOW  
CONNECTED RTK

BM-1050
BEMÆRKNINGER

KAPACITET

Maksimalt arbejdsområde (m²) Klipning: 24.000   Klipning: 12.000   30.000   Klipning: 75.000  Klipning: 45.000 
Afhænger af gødskning og vanding af plænen. 

Forhindringer og skråninger på arealet  
reducerer kapaciteten

Anbefalet arbejdsområde (m²) Klipning: 20.000   Klipning: 10.000   24.000   Klipning: 55.000  Klipning: 35.000 

# sportspladser/robot  1-2  1   – 1-3  1-2   Afhænger af den planlagte brug af sportspladsen 
samt gødskning og vanding af plænen.

Klippe-/opsamlingsbredde (mm) 1.033 633 956 1.033 633
Hastighed (km/t) 3,6 2,8 3,6 3,6 2,8
Klipper som standard på skråninger  
med hældning på 30 % 35 % 30 % 30 % 35 %

Maks. skråning med ekstraudstyr (sæt) 45 % - - 45 % - Robotplæneklipper udstyret  
med kraftigere hjulmotorer

Kurvkapacitet - - 320 - 350 
bolde - -

KLIPNING/OPSAMLING
Antal klippehoveder 5 3 - 5 3
Antal knive 15 9 - 15 9
Laveste klippehøjde (mm) 22 22 - 22 22
Højeste klippehøjde (mm) 100 100 - 100 100
Indstilling af klippehøjde Elektronisk Elektronisk - Elektronisk Elektronisk

Maks. støjniveau (dB) 52 til 1m. 52 til 1m. 61 til 1 m,  
52 til 5 m 52 til 1m. 52 til 1m.

BATTERI
Batteritype LIFePo4 LIFePo4 LIFePo4 LIFePo4 LIFePo4
Kapacitet for standardbatteri (Ah) 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2
Batterispænding (V) 26,4 26,4 25,6 26,4 26,4
Gennemsnitlig opladningstid (min.) 80 80 80 80 80 Med 1 år gammelt batteri ved 15 °C
Gennemsnitlig klippetid  
pr. opladningscyklus 110 280 240 110 280 Med 1 år gammelt batteri ved 15 °C

Mere kraftfulde batterier kan fås  
som ekstraudstyr (Ah) - - - - -

Gennemsnitligt årligt forbrug (kWh) 830 580 620 830 580 Boldopsamling: baseret på brug i løbet  
af 11 af årets måneder
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MODEL
BIGMOW  

CONNECTED
BM-2000

PARCMOW 
CONNECTED

BM-1000

BBALLPICKER  
CONNECTED

BIGMOW  
CONNECTED RTK

BM-2050

PARCMOW  
CONNECTED RTK

BM-1050
BEMÆRKNINGER

VÆGT OG MÅL
Vægt (kg) 71,9 52,9 85 71,9 52,9

Mål (L)ængde x (B)redde x (H)øjde cm 111x127x51 100x104x46 118x134x54 111x127x51 100x104x46

SOFTWARE OG OVERVÅGNING
PIN-kodebeskyttet Ja Ja Ja Ja Ja Tastatur låst med PIN-kode
GPS-lokalisering Standard Standard Standard Standard Standard Find din robot med GPS, hvis den bliver stjålet. 

Server og app til styring af robotten Standard Standard Standard Standard Standard Fjernbetjening af robotten via app og webgrænseflade.

DETEKTIONSSYSTEM

Sonar til detektion af forhindringer

5 sonarenheder 
Detektion inden 

for en diameter på 
7 cm x 40 cm i 

højden

5 sonarenheder 
Detektion inden 

for en diameter på 
7 cm x 30 cm i 

højden

4
5 sonarenheder 

Detektion inden for en 
diameter på 

7 cm x 40 cm i højden

5 sonarenheder 
Detektion inden for 

en diameter på 
7 cm x 30 cm i højden

Robotten ser forhindringer ved hjælp af dens sonaren-
heder, sænker farten, berører forsigtigt forhindringen, 

drejer og kører bort i en anden retning.

Økonomisk tilpasset klipning Standard Standard - Standard Standard
Ved hjælp af modstanden mod klippehovederne  
kan robotten detektere, når græsset ikke vokser.  

Den springer derefter en eller flere klippecyklusser over.
Tilbage til stationen ved hjælp af GPS Ja Ja Ja Ja Ja Kun på åbne områder

Flere startzoner Ja Ja Ja Ja Ja Mulighed for at programmere start af plæneklipningen 
på forskellige steder på arealet

Multifelt Tilbehør Tilbehør Ja, flere end 2 Tilbehør Tilbehør Mulighed for programmering af robotten til arbejde  
på flere tilstødende arealer

Multirobot Ja Ja Ja Ja Ja
Bigmow, Parcmow: mulighed for at arbejde  

med flere robotter på samme areal
Maksimalt 2 robotter, der bruger tømningshulstationen.

SIKKERHED
Løftesensorer Ja Ja Nej Ja Ja Robotten stopper omgående, hvis den løftes op
Baksensorer - - Ja - - Boldopsamler: får robotten til at ændre retning

Vippesensorer - - Ja - - Boldopsamler: får robotten til at stoppe,  
når den vippes mere end 41°.

Vibrationsdæmpere, bagtil Ja Ja - Ja Ja
Hvis afskærmningen skubbes af en forhindring,  
så udfører robotten en manøvre og kører videre  

i en anden retning

Kofanger Elektronisk Elektronisk Elektronisk Elektronisk Elektronisk Manøvrerer, når den elektriske kofanger udsættes  
for et pres på 200 N

Deflektorer på klippehoved Udvendige hoveder - Udvendige hoveder
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Mange tak!

Yamabiko Europe SA/NV 

Avenue Lavoisier 35  -  B-1300 Wavre, Belgium 
Tél. +32 10 48 00 48  -  Fax +32 10 48 00 49

www.belrobotics.com

Et Yamabiko Corporation-datterselskab
www.yamabiko-corp.co.jp

Brochure V2 - 2021 Belrobotics - Yamabiko. Alle rettigheder forbeholdt.
Design agency Green Pepper : www.greenpepper.agency

35



Din forhandler:

www.belrobotics.com


