
Robot installation 

Robot installation foregår med en kabelnedlægger som lægger 
afgrænsningskabel/kantledning direkte ned i græsplænen. 

Kablet lægges i ca.3- 5 cm dybde ved installation i haver/parker (se billede øverst) 

På golfbaner og stadions kan vi lægge kanttråd ned i ca. 15 cm dybde så der stadig kan 
køres med plænelufter og prikkel maskiner. (hvis fri for rødder og sten)  

Bestil robot installation sammen med din nye STIGA eller IMOW robotplæneklipper og 
slip for den bekymring. 

Installationspris gælder kun ved køb sammen med en robotplæneklipper. 

Garanti: 

Vi giver 2 års garanti på alle kabelinstallationer uanset robotfabrikat, når vi har leveret 
afgrænsningskabel/kanttråd (gælder ikke skader/kabelbrud der er påført af 
haveredskaber eller lign.) 



Ring 

3 årig. serviceaftale 
3995 kr. + moms 
- Gratis afhentning og levering
(Radius af 25 km fra Kjellerup)

- kontrol og eftersyn af dockingstation
- Rengøring af maskinen
- Udskiftning af knive (inkluderet i pris)
- Opdatering til sidste nye software
- Kontrol af alle vitale og bevægelige dele
- Komponent kontrol i vores serviceprogram
- Forsegling med nye pakninger (efter behov)
- Kontrol af korrekt spænding på batterier
- Slutkontrol af maskine på testbane

2 årig Serviceaftale 
2595 kr. + moms 
- Gratis afhentning og levering
(Radius af 25 km fra Kjellerup)

- kontrol og eftersyn af dockingstation
- Rengøring af maskinen
- Udskiftning af knive (inkluderet i pris)
- Opdatering til sidste nye software
- Kontrol af alle vitale og bevægelige dele
- Komponent kontrol i vores serviceprogram
- Forsegling med nye pakninger (efter behov)
- kontrol af korrekt spænding på batterier

1 årig Serviceaftale 
1695 kr. + moms 
- Gratis afhentning og levering
(Radius af 25 km fra Kjellerup)

- kontrol og eftersyn af dockingstation
- Rengøring af maskinen
- Udskiftning af knive (inkluderet i pris)
- Opdatering til sidste nye software
- Kontrol af alle vitale og bevægelige dele
- Komponent kontrol i vores serviceprogram
- Forsegling med nye pakninger (efter behov)
- Kontrol af korrekt spænding på batterier
- Slutkontrol af maskine på testbane

Reparation af kabelbrud 
495 kr. + moms /pr. time 
- Fejlfinding af installation med professionelt udstyr
- Samling af brud
- Test af maskine

Ved mere end 25 km fra Bredsgaard til kunde, vil der være et tillæg på forsikring og 
brændstof 4,90 kr. + moms pr. kørt km 

Vinteropbevaring 
595 kr. + Moms pr. opbevaring / pr. år.
(Ved køb i forbindelse med serviceaftale) 
- Opbevaring
- Ladning af batterier
  Ved mere end 25 km fra Bredsgaard til kunde, vil der være et tillæg på forsikring og    
  brændstof 4,90 kr. + moms pr. kørt km 




