
Vårda gräsmattan ...

... vårda dig själv

Make it your home. Den innovativa robotklipparen Indego från Bosch. 
 »LogicutTM»-systemet beräknar effektivaste klippvägen så att Indego kan  
klippa rent i parallella linjer. När Indego klipper, så kan du ägna dig åt annat.  
Klart logiskt – klart effektivt.

www.bosch-indego.com

Bosch Indego robotgräsklippare med effektiv 
»LogicutTM»-navigation och automatisk  
kartläggning för snabb, lätt installation och  
effektiv klippning i logiska, parallella linjer.

Rätt väg –  
till en välvårdad gräsmatta



Låt Indego från Bosch göra jobbet. Den klipper gräset, hittar på egen hand och ger perfekt klippning varenda 
gång. Hur funkar det? Jätte enkelt – med »LogicutTM». Det smarta navigationssystemet kartlägger automatiskt din 
 trädgård, beräknar effektivaste klippvägen och börjar parallellklippa i raka linjer. När installation är klar behövs 
bara lite programmering, så är den redo att göra hela jobbet åt dig. Eftersom Indego är så effektiv, så förbrukar 
den väldigt lite effekt. Och den klipper tyst och utan avgaser, så du gör ett bra miljöval dessutom. Skulle en gren 
vara i vägen – inga problem. Indego klipper automatiskt runt om. Den är till och med så självständig att den lad-
dar sitt eget lithiumjonbatteri i laddaren. Och gräsmattan får sitt också, det korta klippet blir till  gödning. Den 
klarar de flesta väderförhållanden, upp till 35%-iga slänter, har omfattande skyddsfunktioner samt stöldskydd 
med PIN. Låt Indego ta hand om gräsmattan, så kan du ägna dig åt annat.

▶ Kartlägger helt på egen hand
▶ Klipper i parallella linjer
▶ Ger perfekt klippning
▶ Smidig att installera och programmera
▶ Det finfördelade klippet gödslar gräsmattan 
▶ Heltäckande skyddsfunktioner
▶ Fungerar vid de flesta väderförhållanden
▶ Klarar smidigt upp till 35%-iga slänter
▶ Stöldskyddad med PIN-kod
▶ Sparar tid så att du kan ägna dig åt annat

Smidigaste sättet  
att få en vacker gräsmatta



Systematisk klippning är snabb klippning. Indego använder 
sin »LogicutTM»-teknik för att beräkna effektivaste klipp-
vägen så att den kan klippa effektiva parallella linjer. Indego 
klipper linje för linje och ser till så att den inte missar 
någon plätt eller klipper flera gånger. Det skonar gräs-
mattan, sparar tid och energi och gör att du kan njuta av 
trädgården i lugn och ro. Klart logiskt – klart effektivt.

Kolla in framtiden idag. Dra bara begränsningstråden som 
anger klippytan för Indego. Placera dockningsstationen  
där du vill ha den, ange klipptiderna – så var det klart.  
Nu sköter Indego sig själv – mäter upp gräsmattan, beräknar 
klippvägen, tar reda på sitt läge, återvänder till docknings-
stationen när det är dags för laddning och fortsätter sedan 
att klippa där den slutade. Stöter den på hinder som grenar 
eller kvarglömda leksaker, så känner Indegos kontaktgivare 
av dem och kör helt enkelt runt.

Snabb, noggrann parallellklipping

Exempel på annan klippteknologi 
utan »LogicutTM»

Klipper 200 m2  

+/– 20% per laddning



Klipptid (genomsnitt)

200 m2  

+/– 20% per laddning 

klipptid ca 50 min 

laddtid ca 50 min

Säker i alla lägen 
3 exempel på skyddsfunktioner:
1.  Indego har en kontaktgivare för att upptäcka och 

undvika hinder på gräsmattan
2.  Knivarna stoppar direkt om klipparen lyfts upp
3.  Indego är stöldskyddad med PIN-kod

Smidig i alla lägen 
Kör igång bara! Indego är redo för klippning med  
bara 3 enkla moment:
1.  Placera ut laddare och begränsningstråden
2.  Ställ in klipptider och klippdagar per vecka
3.  Tryck på startknappen – så var det klart!

Smidig inställning Autoladdning

Snabbknivstopp

PIN-skydd Hinderavkännande kontaktgivare

Begränsningstråden

Byt livsstil  
och sluta klippa!



35%

Praktisk i alla lägen 
Indego klipper i ur och skur. Klarar till och med 
gräsmattor med upp till 35%-slänter. Och eftersom 
den klipper gräset regelbundet och lite i taget, så  
blir det bara finfördelat klipp kvar och inget att räfsa.

Smart i alla lägen 
Smart och effektiv! Indego använder »LogicutTM»-
navi gationssystemet för att automatiskt kartlägga 
trädgården och beräkna effektivaste klippvägen.  
Linje för linje, parallellt och snabbt.

LogisktLogicut

Kartläggning av trädgården

Fungerar vid de flesta 
 väderförhållanden

Träd, buskar eller dammar – Indego anpassar klippvägen efter 
gräsmattan. Dra bara begränsningstråden runt klippytan före 
första klippningen – sedan gör den sitt. Stöter den på hinder 
som ett träd, så kör Indego själv runt det. Indego är smart 
nog att klara sig utan övervakning, den är stöldskyddad med 
PIN-kod.

Exempel på trädgård

Begränsningstråden anger 
klippytan. När du dragit den 
runt gräsmattan, så är det 
bara att köra.

Noggrann parallellklippning 
för gräsmattor upp till 
1 000 m². »LogicutTM» gör  
att Indego alltid klipper  
i parallella linjer.

Den känner av hinder och 
kör runt dem, spelar ingen 
roll om det är träd, buskar, 
altaner eller kvarglömda 
leksaker.

Indego har ett automatiskt 
laddsystem som gör att den 
återvänder till basstationen 
när batterinivån är låg. När 
den laddat återvänder den 
sedan för att klippa där den 
slutade tidigare i trädgården.

Indego håller klippet så 
finfördelat att det gödslar 
gräsmattan.

Klarar smidigt upp till 
35%-iga slänter, så Indego 
är en perfekt lösning även  
för kuperade gräsmattor.
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Mer avancerad trädgård

Finfördelad klippning (mulching)Klarar slänter

Indego hittar  

helt på egen 
hand



Indego robotklippare

Inställning och hur du använder Indego

Robotklipparsäkerhet

Vilken trädgårdstyp rekommenderar ni för Indego?
Robotklipparen Indego rekommenderar vi för trädgårdar upp till 1 000 m² +/–20%, vilket 
motsvarar ca 4 tennisbanor. Indego klarar även sluttningar upp till 20° [35%], så den klarar  
de flesta trädgårdstyper. Merparten trädgårdar i Sverige är under 1 000 m2.

Hur klipper Indego gräset?
Till skillnad från andra robotklippare så kartlägger Indego gräsmattans konturer och parallell-
klipper sedan gräset, dels för att inte klippa samma yta två gånger och dels för att minimera 
missade ytor. När Indego ska ladda, så åker den till basstationen och när den laddat återvänder 
den för att klippa där den slutade tidigare i trädgården.

Klipper den även om det regnar?
Ja, men vi rekommenderar att du tar in den vintertid. 
Detta skonar även robotten för onödig slitage.

Vad finns med i lådan?
Indego robotklippare, basstation, 4 basstationsspikar, 150 m avgränsningsvajer, 300 fästpinnar, 
bruksanvisning, 4 måttstockar, röd nyckelbrytare.

Vilken klipphöjd klarar klipparen?
Klipphöjden på Indego går att ställa in 20 – 60 mm. Vi rekommenderar att maxgräshöjden  
för Indego inte är mer än 100 mm.

Hur ställer jag in klippschemat?
Indego går att ställa in för klippning på 7 förinställda veckodagar och tider. Med upp till 5 olika 
scheman kan du ställa in scheman för olika årstider.

Vad händer om jag lyfter på klipparen?
Robotklipparen Indego har givare som känner av om den lyfter från eller kör över ett stort 
 objekt på marken – klippsystemet stoppar automatiskt vid detekterade lyft.

Vad händer om det ligger kvar saker i trädgården?
I så fall känner Indego av att den stött på ett föremål, backar och kör sedan runt det och fort-
sätter sedan sitt klippmönster.

Vad händer om klipparen välter?
Robotklipparen Indego har givare som känner av om den välter – klippsystemet stoppar auto-
matiskt vid detekterade lyft.

Indego robotklippare 
FAQ



Effekt 32,4 V/3,0 Ah

Celler per kluster 1,5 Ah, 3,6 V, 18 (x 1)

Laddfunktion Auto

Klippbredd 26 cm

Vikt 11,1 kg

Klippyta per laddning 200 kvm (+/–20%)

Max. klippyta 1 000 kvm (+/–20%)

Snittklipptid 50 min.

Laddtid 50 min.

Ljudnivå Uppmätt: 72 dB(A)  
Garanterad: 75 dB(A)

Minne 16 MB

Medföljande tillbehör

Indego, 150 m avgränsningsvajer, 
300 fästpinnar, 4 basstationsspikar, 
bruksanvisning, dockningsstation, 
nätdel 

Basstationsspikar

Fästpinnar

Avgränsningsvajer

Tekniska funktionerTillbehör

Körsensor  

Multigivare  

Upptäcker hinder och kör  
runt dem för att sedan återgå 
till samma bana

Smart autoladdning  

Väldigt smidig och säker

Specialdesignade hjul  

Bra för gräset

Ger smidigare klippning

Tunna, vinklade knivar  

Finfördelning 
(mulching)  

Sprider klippet jämnt 
för att ge fräschare 
gräsmatta

Ergonomiskt  
klipphöjdsjustering  

Ger maximal flexibilitet

Minimal elförbrukning  

Lägre klippkostnader,  
ljud- och emissionsnivåer  
än vanliga klippare

Människa-maskingränssnitt  

Ger intuitiv programmering 
och smidig användning

Manuell stoppknapp  

Ger maximalt skydd

Registrerar Indegos rörelser 
och läge på den kartlagda 
gräsmattan



Robert Bosch AB 
Power Tools 
Isafjordsgatan 15 
164 26 Kista

www.bosch-indego.com 16
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