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Seria Wiper Premium to roboty koszące o zaawansowanych 
parametrach, powstałe w wyniku intensywnych badań oraz 
zastosowania najnowszych technologii koszenia trawników. 
Młody i doświadczony w zakresie projektowania innowacyj-
nej automatyki zespół projektowy, stworzył niezwykłą serię 
urządzeń koszących, odpowiadających na potrzeby i ocze-
kiwania stylu życia przyjaznego środowisku, a także dające-
go więcej wolnego czasu.

Linia Wiper Premium została zaprojektowana, by zagwaran-
tować modny wygląd i optymalne parametry pracy. Modele 
Premium wyposażone są w przyjazne dla użytkownika menu 
oraz panel sterowania z różnymi funkcjami bezpieczeństwa, 
żeby zapewnić szybkie, łatwe i intuicyjne użytkowanie.

WYDAJNA TECHNOLOGIA p
rojektanci

technologia

czas w
olny



Wiper Premium to w pełni automatyczna technologia wraz 
ze wszystkimi jej zaletami, zastępująca człowieka we wszyst-
kich czynnościach związanych z koszeniem trawnika.

Wiper Premium poradzi sobie z każdym rodzajem trawnika. 
Robot koszący skosi trawniki ogrodowe, parkowe i boiska 
piłkarskie, zgodnie z wysokimi wymaganiami właścicieli tych 
terenów. Urządzenie automatycznie naładuje akumulatory. 

Podczas pracy nie jest konieczna żadna interwencja. Nawet 
podczas opadów, roboty mają wbudowany czujnik desz-
czu, który można zdezaktywować.

FILOZOFIA WYGODNEGO ŻYCIA

„Ekologiczne innowacje.
	 	 	 Konsekwentne	myślenie	o	przyszłości”



Robot koszący Wiper Premium jest niezwykle łatwy do 
uruchomienia. Wystarczy wcisnąć przycisk START.  
Każdy element pracy, wszystkie funkcje, strefy koszenia 
czy harmonogram pracy można łatwo ustawić dzięki 
panelowi sterowania z podświetlanym wyświetlaczem. 
W nagłym wypadku wystarczy nacisnąć przycisk STOP, 
na obudowie robota, aby zatrzymać ostrza tnące.
Zaprojektowaliśmy specjalny system bezpieczeństwa, 
zapobiegający kontaktowi pomiędzy ostrzem tnącym 
a małymi obiektami, żeby zapewnić najwyższy poziom 
bezpieczeństwa podczas pielęgnacji trawnika.
Wszystkie roboty koszące wyposażone są w czujnik 
deszczu, aby umożliwić im powrót do stacji dokującej 
oraz oczekiwanie, aż przestanie padać.
Możliwe jest również koszenie podczas opadów. W tym 
przypadku należy wyłączyć czujnik deszczu.

Modele kosiarek Wiper Premium mogą zarządzać 
powierzchnią do 30.000 m2 oraz pracować na stokach 
o maksymalnym nachyleniu do 55%. Ich maksymalny 
czas pracy sięga 10 godzin w modelach przeznaczo-
nych do pracy na obszarach powyżej 6.000 m2. Roboty 
te wyposażone są w akumulatory litowe, o cyklu życia 
dłuższym o 2/3, niż w przypadku tradycyjnych ogniw 
ołowiano-kwasowych.

Wiper Premium gwarantuje doskonałe oraz bezbłędne 
skoszenie całego trawnika, dzięki losowemu systemowi 
wyboru kierunku pracy, inteligentnym funkcjom takim 
jak koszenie spiralne i wykrywanie obszarów skoszonej 
trawy (dostępne tylko w wyższych modelach). Koszenie 
odbywa się z dużą częstotliwością. Jest to najbardziej 
naturalny sposób na zahamowanie wzrostu chwastów 
oraz uzyskanie bardziej jednolitej zielonej powierzchni. 
Trawnik będzie koszony codziennie po kilka milimetrów, 
dzięki czemu mikroskopijne cząstki trawy będą spadać 
na ziemię, po czym rozłożą się w naturalny sposób. 
Tym sposobem pozbywamy się konieczności usuwania 
ścinków trawy i częstego nawożenia.

PIELĘGNACJA PŁASKICH I POCHYŁYCH
POWIERZCHNI ZIELONYCH

PERFEKCYJNY TRAWNIK 
BEZ USUWANIA SKOSZONEJ TRAWY

Ostrze ze stali nierdzewnej
o długiej trwałości

Zabezpieczenie ostrzy

Specjalne czujniki deszczu

Koszenie bez usuwania resztek trawy

WIPER Premium

Więcej swobody, zaawansowanej technologii
oraz wolności, aby móc cieszyć się życiem!





Przekaż plan ogrodu autoryzowanemu dealerowi Wiper 
Premium. Projektant wykona projekt instalacji, wybierze 
najlepsze miejsce dla przewodów granicznych, określi 
optymalne strefy koszenia oraz ustali miejsce dla stacji 
dokującej.

Wystarczy tylko ułożyć przewody graniczne, podłączyć 
stację dokującą i Twój robot koszący jest gotowy do 
rozpoczęcia automatycznej pracy.
Wiper Premium to znakomite rozwiązanie skrojone na 
miarę. Zastosowana technologia dostosuje się do każ-
dego rozmiaru i kształtu trawnika, dzięki przewodom 
granicznym, zakopanym pod ziemią lub umieszczonym 
na poziomie gruntu.

Każdy trawnik zasługuje na robota 
                                           Wiper Premium



Ciche działanie i lepsze osiągi.
Akumulatory litowe o wydłużonym czasie pracy

Ciche poruszanie się dzięki
silnikowi bezszczotkowemu

Możliwość zdefiniowania czterech stref i częstotliwości 
ich koszenia, a także godzin pracy robota

W rejonach porośniętych wyższą trawą zwiększa się
prędkość działania ostrzy tnących, a robot koszący 
rozpoczyna cięcie po torze spiralnym

Płyta główna:
zarządza wszystkimi funkcjami robota koszącego

Łatwy w obsłudze panel sterowania
umożliwia ustawienie czasu pracy

W dzień lub w nocy...
Cicho pracuje bez Twojej pomocy

Panel sterowania



Zapobiega to stratom energii i wydłuża życie robota. 
Tam, gdzie rośnie wysoka oraz bardzo gęsta trawa, 
Wiper Premium zaczyna koszenie po torze spiralnym. 
Inteligentna funkcja gwarantuje najbardziej efektywne 
oraz jednolite cięcie. Robot dotrze do każdego zakątka 
Twojego trawnika, unikając znajdujących się tam prze-
szkód, które wykrywa dzięki czujnikom zderzeniowym 
oraz przewodom granicznym.

Robot koszący strefa po strefie wykona swoją pracę. 
Wystarczy to zaprogramować. Robot działa swobod-
nie wewnątrz stref otoczonych przewodami graniczny-
mi, które umieszcza się pod ziemią lub na powierzchni 
trawnika. 
Urządzenie samo rozpoznaje wysokość i zagęszczenie 
trawy (autoprogramowanie), dostosowuje prędkość 
obrotów ostrzy do charakterystyki trawnika.

JAK TO DZIAŁA?

Zaprzyjaźni się z Twoim ogrodem

Nawet jeśli jesteś z dala od domu, nie musisz się martwić. Robot sam 
odnajdzie drogę do stacji ładowania, a przed próbą ingerencji innej 
osoby zabezpiecza go kod PIN.

Wiper Premium może łatwo i samodzielnie pracować bez jakiejkolwiek 
interwencji. Jeśli musi naładować akumulatory, zapamiętuje miejsce, 
którego koszenie ma być dokończone. Po ich naładowaniu wznawia 
pracę w miejscu, w którym została ona przerwana.

Korzystaj z wolności

By w Twoim ogrodzie było cicho

Panel sterowania



Seria R
Ciesz s ię  wolnośc ią





Seria R
modele

WIPER
R SH

2800 m2

WIPER
R XE

2600 m2

WIPER
R XK

3000 m2

WIPER
R XH

3500 m2

WIPER
R S

1900 m2





WIPER
Seria R S to najbardziej popularny, sprawdzony i nie-
zawodny model robota koszącego, dostępny w nowej, 
odświeżonej wersji i stylistyce. Robot pracuje całkowi-
cie samodzielnie i nie wymaga jakiegokolwiek nadzoru.

Roboty mogą pracować na mniejszych obszarach do 
2.800 m2. Najnowszy system transmisji gwarantuje peł-
ne bezpieczeństwo pracy, zapewniając natychmiasto-
we zatrzymanie w przypadku utraty sygnału albo awarii 
zasilania. 

Posiada modulowane ostrza oraz funkcję koszenia spi-
ralnego, co znacznie skraca jego czas pracy. Dostępny 
jest z dwoma małymi akumulatorami litowymi o czasie 
pracy 100 minut albo z jednym dużym, wystarczającym 
na 3 godziny koszenia.

SERIA R S / R SH

42 cm 51 cm

R S / R SH
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Akumulatory litowe (Ah)
Ładowarka (Ah)

Szerokość koszenia (cm)

Ładowanie

Obszar pracy (m2)

Maksymalne nachylenie zbocza (%)

Wykrywanie skoszonej trawy

Czujnik deszczu

Liczba obszarów pracy

Wysokość cięcia trawy (mm)

Autoprogramowanie

Kod zabezpieczający PIN

Średni czas pracy (h)

Rodzaj napędu

Regulacja ostrzy tnących
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WIPER
R S

WIPER
R SH

Bezszczotkowy Rodzaj silnikaSzczotkowy

30 Szybkość jazdy (m/min)28



Specjalnie zaprojektowana elastyczna obudowa odporna 
na uderzenia. Regulowana wysokość koszenia.
Nowa, odświeżona wersja i stylistyka.

PONADCZASOWY WYGLĄD

3 godziny samodzielności



Kontrola szybkości



42 cm 51 cm

Wszystkie modele serii R mają czujnik deszczu, który 
można łatwo wyłączyć. Seria R to 5 modeli. Dwa z nich 
to klasyczne i sprawdzone modele (R S oraz R SH), 
przeznaczone dla ogrodów o powierzchni do 2.800 m2. 
Pozostałe 3 to nowoczesne modele (R XE, R XK, R XH) 
przeznaczone do pracy na obszarach do 3.500 m2.

Najwyższy model (R XH) wyposażono w specjalny silnik 
bezszczotkowy oraz 2 akumulatory litowe. Skosi trawę 
na powierzchni do 3.500 m2, zapewniając czas cięcia 
krótszy o 40% w stosunku do porównywalnych modeli 
innych producentów.

Serię R charakteryzuje: kompaktowa budowa, moc 
silnika i pojemność akumulatorów. Cechy te są gwa-
rancją swobodnej oraz wydajnej pracy na powierzchni 
do 3.500 m2 ogrodu w krótkim czasie, zapewniając re-
gularne, jednolite koszenie trawy bez ścinania Twoich 
krzewów czy kwiatów.

Twoje unikalne urządzenie zostało zaprojektowane do 
zarządzania dużymi ogrodami, ale dobrze sprawdza się 
przy koszeniu mniejszych powierzchni albo w dalszych 
strefach ogrodu.

DOBRZE POZNA TWÓJ OGRÓD
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Akumulatory litowe (Ah)
Ładowarka (Ah)

Szerokość koszenia (cm)

Tryb ładowania

Obszar pracy (m2)

Maksymalne nachylenie zbocza (%)

Detektor skoszonej trawy

Czujnik deszczu

Liczba obsługiwanych stref

Wysokość koszenia trawy (mm)

Autoprogramowanie

Kod zabezpieczający PIN

Średni czas pracy (h)

Rodzaj napędu

Modulacja ostrzy

Seria R

NIE



Roboty serii R mogą zarządzać
nawet 4 strefami ogrodu

Wysoka jakość użytych materiałów 
pozwala na wykorzystanie urządzenia 
niezależnie od stanu pogody

Panel sterowania

Seria R



SENSORY ZDERZENIOWE
Modele z serii R wyposażone są w elektroniczne sensory 
zderzeniowe, zamontowane pod pokrywą, które zwiększają 
czułość rozpoznawania przeszkód o małych wymiarach oraz 
ułatwiają szybkie manewrowanie w wąskich rejonach ogrodu.

CZUJNIK DESZCZU
Gdy pada deszcz, robot sam powraca do stacji dokującej, 
pozostając tam do czasu pełnego naładowania akumulato-
rów. Funkcję tę można łatwo włączyć i wyłączyć.

MODULACJA OSTRZY I KOSZENIE SPIRALNE
Robot koszący serii R napotykając w ogrodzie rejon z wyższą 
trawą, zwiększa prędkość cięcia, a także włącza specjalny 
spiralny tryb koszenia. W rejonie niższej trawy powraca do 
normalnego trybu pracy.

WYŚWIETLACZ
Masz zupełną swobodę wybierając czas pracy dla Wipera R. 
Robot może kosić w różnych strefach, zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Czytelny wyświetlacz zapewnia szybkie sterowanie 
funkcjami.

KOD ZABEZPIECZAJĄCY PIN
Wszystkie modele serii R są wyposażone w kod PIN, który 
zabezpiecza przed próbą ingerencji nieupoważnionej osoby.

BEZPIECZEŃSTWO 
Roboty koszące serii R są wyposażone w aktywne systemy 
dotykowe. Dotknięcie tylnego uchwytu powoduje natychmia-
stowe zatrzymanie ostrza. Robot wyposażony jest w osłonę 
zapobiegającą kontaktowi z ostrzem. Wszystkie modele serii 
R mają dwa przyciski STOP: jeden po środku górnej pokrywy, 
drugi umieszczony na wyświetlaczu.

ZBOCZA
Napęd 2WD zapewnia trakcję na zboczach o nachyleniu do 
45%. Robot zatrzymuje ostrza, zmienia kierunek pracy, wzna-
wiając ponownie pracę. Możliwe jest zamontowanie specjal-
nego zestawu kół terenowych (wyposażenie dodatkowe).

Panel sterowania

5 godzin samodzielnej pracy

5

AUTOPROGRAMOWANIE 
Modele R XK i R XH, automatycznie się programują oraz mają 
funkcję wykrywania skoszonej trawy. 

Kiedy robot powraca do stacji dokującej, sprawdza stopień 
rozładowania akumulatorów. Jeśli wartość ta nie przekroczyła 
80%, to robot koszący skraca czas pracy oraz odpowiednio 
opóźnia koszenie tego obszaru podczas następnego cyklu. 

Oprogramowanie robota prowadzi ciągłą analizę powierzchni 
podczas pracy i rozpoznaje obszary skoszonej trawy. Funkcja 
autoprogramowania decyduje o czasie rozpoczęcia i długości 
kolejnego cyklu. Zapobiega to marnotrawieniu energii oraz 
bezcelowemu koszeniu wyznaczonej powierzchni.



PORÓWNANIE
Akumulatory litowe 25,9 Volt [Ah] 7,5 7,5 7,5 15 (2x7,5) 15 (2x7,5)

Ładowarka [Ah] 5 5 5 5 5

Obszar pracy [m2] 1900 2800 2600 3000 3500

Liczba obsługiwanych stref 3 4 4 4 4

Średni czas pracy [h] 03:00 03:00 03:00 04:30 05:00

Średni czas ładowania [h] 03:00 03:00 03:00 05:00 05:00

Szerokość koszenia [cm] 29 29 29 29 29

Dopuszczalne nachylenie zbocza [%] 45 45 45 45 45

Max zalecane nachylenie zbocza [%] 35 35 35 35 35

Max nachylenie zbocza w pobliżu przewodów [%] 20 20 20 20 20

Rodzaj napędu 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

Wysokość koszenia [mm] 20 – 56 20 – 56 20 – 56 20 – 56 20 – 56

Moc silnika koszącego [W] 105 80 110 110 110

Szybkość obrotowa ostrzy (max/std.) [obr/min] 4000 – 3000 4000 – 3000 4000 – 3000 4000 – 3000 4000 – 3000

Max szybkość jazdy [m/min] 28 30 28 28 30

Zmiana szybkości jazdy TAK TAK TAK TAK TAK

Tryb ładowania AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

Typ sygnału V-Meter V-Meter V-Meter V-Meter V-Meter

Tryb powrotu do ładowania Wzdłuż przewodu / V-meter Wzdłuż przewodu / V-meter Wzdłuż przewodu / V-meter Wzdłuż przewodu / V-meter Wzdłuż przewodu / V-meter

Wykrywanie skoszonej trawy NIE TAK NIE TAK TAK

Autoprogramowanie NIE TAK NIE TAK TAK

Modulacja ostrza TAK TAK TAK TAK TAK

Rodzaj czujnika zderzeń Elektromechaniczny Elektromechaniczny Elektroniczny Elektroniczny Elektroniczny

Czujnik deszczu TAK TAK TAK TAK TAK

Manualny zestaw ładujący Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Kod zabezpieczający PIN TAK TAK TAK TAK TAK

Odbiornik Bluetooth TAK TAK TAK TAK TAK

Panel sterujący NIE NIE NIE NIE NIE

Przewód graniczny [m] 100 150 150 150 150

Szpilki mocujące [szt.] 100 200 200 200 200

Waga z akumulatorami [kg] 15,7 16,9 15,7 17,6 17,6

Głośność pracy (min/max) [dB] 65 – 75 65 – 70 65 – 75 65 – 75 65 – 70

R XKR XE R XHR S R SH





www.drago.pl - info@drago.pl - tel +48 58 303 96 24 - fax +48 58 732 24 73

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

UWAGA! Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy! Produkty na zdjęciach mogą różnić 

się od tych w rzeczywistości. Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 

handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów 

prawa. Firma zastrzega sobie ich zmiany bez podania przyczyny.


