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Even voorstellen...
uw nieuwe tuinman!
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Om uw gazon er geweldig uit te laten zien zijn er 3 dingen 
nodig: tijd, toewijding en ouderwets hard werk. Gelukkig is 
Miimo er nu om dit karwei van u over te nemen.

Onze innovatieve en intelligente robotmaaier volgt de contouren van 
uw tuin. Navigerend tussen de obstakels zorgt hij voor een gezond 
en verzorgd uitziend gazon. Miimo is ontwikkeld om stil en efficiënt 
te presteren in alle weersomstandigheden en zichzelf tijdig op te 
laden voor de volgende maaibeurt. Door de veilige maaimessen en 
sensoren rondom kunt u ontspannen terwijl Miimo zijn werk in de 
tuin doet.

Op maat voor u en uw tuin
Uw Honda dealer kan Miimo zo installeren dat hij elke tuin kan 
onderhouden. Complexe indeling, steile hellingen en oneffen terrein 
kunnen gelijkmatig en efficiënt gemaaid worden op tijden die u het 
beste uitkomen. Het intuïtieve menu stelt u in staat om per zone in 

te stellen wanneer en hoe er gemaaid moet worden.  
Eenmaal ingesteld kan Miimo zelfstandig zijn werk doen. Botst 
 Miimo tegen een obstakel stopt hij en verandert van richting.  
Volledig ontwikkeld om u het werk uit handen te nemen.

Veelzijdige maaiprestatie
Bij Honda weten we hoe gras gemaaid dient te worden. Voor de 
ontwikkeling van onze robotmaaier putten we uit kennis opgebouwd 
in meer dan 30 jaar maaiervaring. Met twee krachtige 25 Watt 
 motoren om de wielen aan beide zijden aan te drijven levert Miimo 
een consistente maaiprestatie zonder de motoren te overbelasten. 
De 56 Watt maaimotor kan de zwaarste grassoorten aan. Er zijn 
twee modellen beschikbaar om u van dienst te zijn: de Miimo 300 
kan een gazon aan van maximaal 2.200 m2 terwijl de Miimo 500 
een gebied tot maximaal 3.000 m2 kan maaien. Uw Honda dealer 
kan u adviseren welke Miimo het beste bij u en uw tuin past.

 Even voorstellen: Honda Miimo

Overzichtelijk bedieningspaneel 
met PIN-code beveiliging
Een duidelijk display en eenvoudig te 
bedienen bedieningspaneel maakt 
Miimo gemakkelijk in te stellen aan uw 
wensen. U wilt uw nieuwe tuinhulp 
natuurlijk niet kwijtraken. Daarom 
is Miimo voor uw gemoedsrust be-
veiligd met een PIN-code. Wanneer 
Miimo opgetild wordt stopt hij direct 
met werken en slaat alarm. Pas wan-
neer de juiste PIN-code is ingegeven 
kan hij weer aan de slag.

Maait met gemak op hellingen
Door zijn gevoelige richtingssensoren 
zal Miimo altijd een rechte lijn blijven 
volgen, zelfs op hellingen. Hierdoor 
worden ook hellingen gelijkmatig ge-
maaid zowel bovenaan als onderaan.

Prestaties onder alle 
 weersomstandigheden
Miimo is weerzaam genoeg om in alle 
weersomstandigheden zijn werk te 
kunnen blijven doen. Regen zal hem 
niet beletten uw gazon te onder-
houden.

Praktisch laadstation
Miimo werkt wanneer u wilt en zo 
lang als u wilt. Wanneer de accu-
lading is teruggelopen tot onder 
de 30% zoekt hij zijn weg naar het 
laadstation om te herladen waarna hij 
direct weer verder aan het werk gaat.

Onbreekbare messen voor 
 optimale veiligheid
Eenvoudig in onderhoud en reparatie. 
Miimo’s drie onbreekbare messen 
draaien naar binnen wanneer zij een 
hard object raken en draaien weer 
naar buiten door de centrifugale 
kracht. Daarnaast zorgt de vorm van 
het draaiplateau er voor dat de lucht-
circulatie het gras omhoog zuigt om 
het gras op een gelijkmatige lengte 
te maaien.

Technische gegevens Miimo 300 Miimo 500
Maximale oppervlakte (m2) 2.200 3.000
Maaicapaciteit per uur (m2/u) 90 125
Maaipatroon Willekeurig / Rechtlijnig / Gemixed
Maaisysteem 3 uitslaande bladen
Wielmotoren/Maaimesmotor 25W (2x) Borstelloos / 56W Borstelloos
Accu Li-ion 21.6V - 2.0Ah Li-ion 21.6V - 4.0Ah
Maaibreedte (mm) /
Maaihoogte (mm) 220 / 20-60 (70 stappen)
Geluidsniveau dB 62
Lengte omheiningsdraad en
aantal krammen 200m / 200 stuks 300m / 300 stuks
Gewicht (kg) 11,5 12

Prijs in euro’s inclusief 21% BTW 2.449 2.999


