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Tijd is kostbaar. Met name de tijd om leuke dingen te doen of om 
uit te rusten. U hoeft zich nergens druk om te maken. Uw gazon 
wordt nu verzorgd door iemand anders: uw iMow robotmaaier 
van VIKING. 

Eénmaal geprogrammeerd maait de iMow robotmaaier het gazon 
volledig automatisch en geheel naar uw wensen. Na het maaien 
of als de accu bijna leeg is, keert hij zelfstandig terug naar het 
dockingstation. Zo heeft u altijd een perfect onderhouden gazon. 
En dat in slechts enkele uren zodat u uw tuin snel weer onbeperkt 
kunt gebruiken. 

Wat u zelf nog moet doen? Ga naar een VIKING vakhandelaar, laat 
u overtuigen en ga naar huis met uw eigen iMow. 

Gazononderhoud terwijl u relaxt 
op het terras? Het kan! 



De iMow robotmaaier heeft  
talloze voordelen.  
Hier volgen er enkele.
De iMow robotmaaier maait het gazon niet alleen,  
hij verzorgt het geheel automatisch. Bijzonder snel en 
met een perfect maairesultaat. En is daarbij ook nog 
zeer gebruiksvriendelijk.

Efficiënt maaien in korte tijd 
Uw gazon is er om door u te worden gebruikt. Daarom hebben 
we de robotmaaier zo gebouwd dat hij bijzonder snel en efficiënt 
maait: want hoe korter de maaitijd van uw iMow robotmaaier,  
des te sneller kunt u weer onbeperkt genieten van uw gazon.  
Een voorbeeld: 500 m2 gazonoppervlak maait het model MI 422 
onder ideale omstandigheden in slechts 10 uur per week. Verder 
is het gazon van u! 

Maaien en bemesten in één keer
Het mooie aan de iMow robotmaaier: hij maait uw gazon 
niet alleen, hij verzorgt het meteen ook. Tijdens het maaien 
versnippert hij het afgemaaide gras in kleine deeltjes en laat deze 
als waardevolle mest op het gazon liggen. Zo hoeft u niet alleen 
het afgemaaide gras niet meer af te voeren, maar hoeft u ook niet 
meer te bemesten – en heeft u toch een heerlijk vol en gezond 
gazon. Biologisch verzorgd. 

Perfect maaien
Het enige dat de robotmaaier aan het toeval overlaat, is zijn 
maaitraject. Maar ook hier zit er systeem in het toeval: want 
daardoor wordt het gazon overal gelijkmatig afgemaaid.  
De snijhoogte bepaalt u zelf – zeer eenvoudig via de centrale 
snijhoogteverstelling. 

Bijzonder gebruiksvriendelijk 
De iMow robotmaaier is een hightech-machine. Maar u hoeft 
geen expert te zijn om ermee te kunnen werken: met de intuïtieve 
gebruikersinterface wordt het programmeren kinderspel – dankzij 
het heldere LED-display zelfs in het donker of bij fel zonlicht. 
En ook wijzigingen in de programmering configureert u in een 
handomdraai. 



Wat een iMow robotmaaier zo bijzonder maakt?  
Meer dan u wellicht denkt. Overtuig u zelf!

Intelligent:
in een iMow robotmaaier zit 
meer dan u verwacht. 

Meer intelligentie – uw maaier denkt mee
Uw iMow robotmaaier werkt het geprogrammeerde maaischema 
zelf af. Daarbij bepaalt hij binnen een vastgesteld tijdvenster – 
de zogenaamde actieve tijd – zelf wanneer hij een afgebroken 
maaibeurt inhaalt. Een voorbeeld: als een zomerse dag wordt 
gevolgd door stortregen, breekt hij bij actieve regensensor zijn 
werk af en haalt de verloren tijd later in. 

Uitermate flexibel – bij het opladen en maaien
Heeft uw maaier haast omdat hij nog een groot oppervlak moet 
maaien, dan laadt hij sneller weer op. Hoeft hij vannacht niet te 
werken, dan laadt hij langzamer – en daarmee ook zuiniger – weer 
op en verlengt hiermee de levensduur van de accu. Gunstig voor 
het milieu en voor uw portemonnee. Ook bij het maaien past de 
robotmaaier de snelheid flexibel aan de omstandigheden aan. 
Bijvoorbeeld bij hoog en dicht gras. Of dankzij de kantelsensor 
ook op heuvelachtig terrein (Adaptive Slope Speed). 

Gelijkmatig maaien – in alle hoeken
Als u een tuin met veel hoeken heeft, maait de maaier bepaalde 
stukken gazon eventueel minder vaak dan andere. Geen probleem 
met het zonemanagement: wijs uw machine gewoon diverse 
zwaartepuntzones toe, waaraan meer aandacht moet besteed 
worden. Bij de C-modellen, die met GPS-sensoren uitgerust 
zijn, kunt u niet alleen precieze gazoncontouren aan deze zones 
toewijzen, maar deze zelfs binnen een bepaalde tijd met voorrang 
laten maaien.

Een fraai gazon – overal waar hij rijdt
Voor een zuiver maairesultaat aan de rand van het maaivlak kunt 
u kiezen uit diverse randmaaivarianten. En ook de route naar het 
dockingstation plant u zelf: of uw iMow robotmaaier de draad 
volgt of willekeurig naar het dockingstation moet rijden, bepaalt u 
helemaal zelf.

Extra veiligheid – diefstal is zinloos 
De iMow robotmaaier is uitgerust met diverse sensoren: zodra 
iemand probeert om hem op te tillen, stopt hij. Bovendien kan 
hij zo worden ingesteld dat hij alleen nog met een pincode kan 
worden bediend. Bij de C-modellen ontvangt u bij diefstal op 
verzoek bovendien een melding per e-mail en zelfs via SMS en 
kunt u uw machine met behulp van de gratis iMow robotmaaier-
app via uw smartphone of tablet lokaliseren. 

Houd uw buren te vriend – met een storingsvrij 
signaal 
Het te maaien oppervlak wordt door een begrenzingsdraad 
bepaald, die een storingsvrij signaal verstuurt. Dat betekent: 
het signaal stoort geen andere signalen – bijvoorbeeld van de 
robotmaaier in de tuin van uw buren. Zo heeft u geen last van 
elkaar. En omdat de iMow robotmaaier zo stil werkt, spaart hij ook 
uw oren en zenuwen. 



Kleinere en middelgrote tuinen, met name ook op een helling of 
met veel gazonhoeken: hier voelen de iMow robotmaaiers van 
de MI 4-reeks zich helemaal thuis. Ze maaien gazons tot 500 m2 
of 1.000 m2 in enkele uren. Dankzij de compacte afmetingen met 
20 cm snijbreedte zijn de modellen MI 422 en MI 422 P bijzonder 
wendbaar en rijden ze tot in het kleinste hoekje van de tuin. 

De MI 422 P
Met behulp van de kantelsensoren passen de maaiers hun 
snelheid dynamisch aan hellingen en afdalingen aan. Het model 
MI 422 P schrikt zelfs niet terug voor hellingen tot 40%. 

De MI 4-reeks: stoer en 
wendbaar op kleinere 
oppervlakken 



1Technische vereisten zie volgende pagina´s “Praktische toebehoren”

De MI 6-reeks:
Krachtig voor grote oppervlakken 

Uitneembaar bedieningsgedeelte
Een pluspunt op het gebied van comfort is bij de MI 6-reeks het 
uitneembare bedieningsgedeelte: daarmee kunt u de maaitijd 
heel eenvoudig programmeren – zonder te bukken. 

C van Communication – slim gekoppeld
Bij de nieuwe iMow C-modellen kunt u veel instellingen niet 
alleen op het display maar ook via een app1 op de smartphone  
of tablet configureren: zo kunt u bijvoorbeeld het maaischema  
instellen, statusmeldingen opvragen, het maaien afbreken of 
weer hervatten. Bij de menuoptie “Showtime” hebben wij  
een paar verrassingen voor u in petto. De app werkt intuïtief  
en uiterst simpel.

De iMow robotmaaier-app is hier verkrijgbaar:

De iMow robotmaaiers van de MI 6-reeks raken zelfs op grote 
gazons tot 4.000 m2 niet buiten adem. Dankzij bijzonder krach-
tige accu´s en een snijbreedte van 28 cm zorgen ze in slechts 
enkele uren voor een perfect onderhouden gazon. De MI 6-reeks 
is door designexperts en in consumententests meerdere malen 
bekroond.

As awarded by  
The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.



Elk model heeft zijn sterke  
punten. Zoek uw favoriet uit.

Praktische toebehoren

iProtect zonnedak
In heel zonnige gebieden is de optionele 
zonbescherming een nuttig hulpmiddel: 
deze beschermt uw iMow tegen hitte en 
vuil.

Robuust mes
Het mulchmes met dubbelzijdig geslepen 
lemmet verandert na elke messenstop van 
draairichting – zo slijt het gelijkmatig en 
blijft het lang scherp.

Dockingstation
Hier is uw iMow thuis. En hier komt hij 
terug, om nieuwe energie te laden.  
Het dockingstation kan binnen of buiten 
het gazonoppervlak worden geplaatst.

1 Technische vereisten voor het gebruik van de app van de iMow C-modellen:
-  Radiografische verbinding. Bij gebruik van de voor de iMow robotmaaier van het type MI 632 C of MI 632 PC bedoelde app-functie 

is op het te maaien oppervlak een 2G-radiografisch bereik bij de robotmaaier nodig. De daarvoor vereiste radiografische verbinding 
bij de robotmaaier (M2M-service3) is bij de aankoop van een nieuw iMow C-model gedurende de eerste drie jaar gratis; daarna kunt 
u de M2M-service met een looptijd van 12 maanden eenvoudig tegen betaling boeken. De details van de M2M-service zijn in een 
afzonderlijke overeenkomst bij de aankoop vastgelegd. Maar met of zonder M2M-service – de iMow robotmaaier kan in elk geval 
ook via het gebruiksvriendelijke, geïntegreerde display worden bediend. Voor de bij de smartphone of tablet vereiste radiografische/ 
internetverbinding voor het gebruik van de app-functie moet de betreffende gebruiker zelf apart zorg dragen.  

-  Apparaten/besturingssystemen: de iMow robotmaaier app werkt op zowel tablets als smartphones met de volgende besturings- 
systemen: iOS 8, Android 4.4 en Windows Phone/RT 8.1 of hoger (stand: januari 2016). Andere besturingssystemen en oudere  
versies worden momenteel niet ondersteund. Voor het gebruik van de app moet uw smartphone een actieve gegevensverbinding 
hebben, offline-gebruik is niet mogelijk. De gegevensverbinding voor uw smartphone is niet inbegrepen in de aankoop van de  
robotmaaier.

2 Onder ideale omstandigheden, voor het opgegeven maximale oppervlak
3 M2M: Machine to Machine

Dockingstation wordt meegeleverd. 
Eventuele installatiekosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs van de machine. 

Model MI 422 MI 422 P MI 632 MI 632 C1 MI 632 P MI 632 PC1

Optimaal gazonoppervlak (tot ca.) 300 m2 650 m2 1.000 m2 1.000 m2 2.000 m2 2.000 m2

Maximaal gazonoppervlak (tot ca.) 500 m2 1.000 m2 3.000 m2 3.000 m2 4.000 m2 4.000 m2

ø maaiduur (per week)2 10 h 17 h 36 h 36 h 40 h 40 h

Accutype Li-ion 18,5 V Li-ion 18,5 V Li-ion 29 V Li-ion 29 V Li-ion 29 V Li-ion 29 V

Accuenergie 40 Wh 80 Wh 130 Wh 130 Wh 194 Wh 194 Wh

Accucapaciteit 2,25 Ah 4,5 Ah 4,5 Ah 4,5 Ah 6,8 Ah 6,8 Ah

Vermogen 60 W 60 W 120 W 120 W 185 W 185 W

Snijhoogte 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm

Snijbreedte 20 cm 20 cm 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm

ø maaitijd (per acculading) 30 min. 60 min. 90 min. 90 min. 150 min. 150 min.

ø laadtijd 90 min. 90 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min.

Maximale helling 35 % 40 % 45 % 45 % 45 % 45 % 

Geluidsniveau 60 dB(A) 60 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

Gewicht (incl. accu) 9 kg 9 kg 13 kg 13 kg 13 kg 14 kg

Afmetingen (L x B x H) 60 x 43 x 27 cm 60 x 43 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm

Artikelnummer 6301 011 1405 6301 011 1415 6309 011 1405 6309 011 1415 6309 011 1425 6309 011 1435

Toebehoren Artikelnummer Omschrijving

iKit S 6909 007 1011
Installatiekit bestaande uit begrenzingsdraad 150 m (rol),

ø 2,3 mm, 150 bevestigingsnagels, 2 klemstekkers,
3 draadverbinders

iKit L 6909 007 1012
Installatiekit bestaande uit begrenzingsdraad 400 m
(2 x 200 m rol), ø 2,3 mm, 375 bevestigingsnagels,

2 klemstekkers, 7 draadverbinders

ARB 501 0000 400 8625 Begrenzingsdraad 500 m, ø 3,4 mm (rol)

AKS 010 6909 007 1095 Klemstekkers, per 10 stuks verpakt,  
passend bij ARB 151

AKS 011 6909 007 1096 Klemstekkers, per 10 stuks verpakt,  
passend bij ARB 501

AFN 075 6301 007 1010 Bevestigingspennen, per 75 stuks verpakt

ADV 010 6909 007 1090 Draadverbinders, per 10 stuks verpakt

AIP 600 6909 780 5400 iProtect dak voor dockingstation

ADO 400 6909 430 9605 Dockingstation, passend bij MI 4-reeks

ADO 600 6909 200 0000 Dockingstation, passend bij MI 6-reeks

ALM 030 6909 007 1004 Mes (ø 30 cm), passend bij MI 6-reeks

ART 240 6909 700 0411 Tractiewielen, passend bij MI 6-reeks

AVS 100 6909 007 1009 Zware voorwielen voor bijzonder heuvelachtig terrein



Indien gewenst verzorgt uw  
vakhandelaar de installatie. 

Niemand kent de iMow robotmaaier zo goed als een erkende 
VIKING vakhandelaar. Alleen hij kan u het persoonlijke advies 
en de professionele service bieden die u wenst. En meteen 

Stap 4: 
Uw vakhandelaar 
programmeert samen met u 
het maaischema en brengt 
indien nodig aanpassingen aan. 

Stap 2: 
Uw vakhandelaar legt de  
begrenzingsdraad ...

Stap 3: 
... en plaatst het dockingstation.

Stap 1: 
Uw vakhandelaar maakt op basis 
van de door u aangeleverde 
gegevens een schets van het te 
maaien oppervlak.

vanaf het begin: na de deskundige installatie zorgt hij voor het 
onderhoud en reparaties en vervangt hij zo nodig onderdelen. 

Goede planning is alles.  
Begin nu: met de VIKING iMow 
robotmaaier planner.
Wilt u graag weten hoe lang de iMow robotmaaier erover doet 
om uw gazon te maaien? En of uw tuin wel geschikt is voor een 
iMow robotmaaier?  

Ontdek het zelf: met de praktische online-tuinplanner op  
www.viking-imow-planer.com


