
68

PEOPLE SAY YOU  
CAN’T BUY TIME... 
WITH CRAMER ROBOTIC 
MOWERS YOU CAN
CR AMER ROBOTMA AIER |  CATALOGUS 2022
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MINDER WERK VOOR 
EEN BETER GAZON
Het assortiment robotmaaiers van Cramer biedt een totaaloplossing voor perfect gemaaide gazons tot 2.700 m2. 
Onze robuuste en betrouwbare maaiers maaien het gazon automatisch binnen een perimeterdraad, maaien het gras 
wanneer nodig en waarbij het gemaaide gras terug op de bodem valt en fungeert als een natuurlijke meststof voor 
een groenere en gezondere gazon.
Naast de verbeteringen aan het gazon, geven Cramer robotmaaiers u meer vrije tijd door zelf automatisch te maaien 
en op te laden, zodat u niet meer hoeft te maaien. Alle modellen zijn volledig verbonden en compatibel met de Cramer 
Connect-app, zodat u de maaier vanaf uw smartphone volledig kunt bedienen.
Met het aanvullende Fleet Management-systeem voor professionele gebruikers kunnen meerdere maaiers beheerd 
en op elkaar afgestemd worden.
Met zoveel geïntegreerde functies biedt het assortiment robotmaaiers van Cramer een uitzonderlijke prijs-
kwaliteitverhouding.
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Overtuigende voordelen 
voor u en uw gazon

Het perfecte gazon

Het maaiconcept van ‘weinig en vaak’ waarbij 
de maaier op regelmatige basis slechts een 
zeer kleine hoeveelheid van het gras maait, met 
vlijmscherpe messen voor een schone afwerking. 
Het gemaaide gras valt op de bodem om als 
natuurlijke meststof te dienen. Het resultaat is een 
groenere, gezondere gazon met aanzienlijk minder 
mos dat er altijd netjes uitziet. De RM-serie is ook 
voorzien van regen- en vorstsensoren, zodat uw 
robotmaaier enkel werkt als de weer gunstig is.

Meer vrije tijd
De robuuste en betrouwbare robotmaaiers van 
Cramer zijn volledig autonoom, maaien op door 
u ingestelde tijden en laden automatisch op 
wanneer nodig. Naast het voordeel dat u geen 
last meer heeft van benzine of elektriciteitskabels 
die bij traditionele maaiers horen, hoeft u met een 
robotmaaier van Cramer nooit meer het gazon te 
maaien, waardoor u meer tijd overhoudt om met 
uw gezin door te brengen of voor uw hobby’s.

Veilig
De robotmaaiers van Cramer hebben tal van 
geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen voor 
uw gemoedsrust. Met een grote, gemakkelijk 
bereikbare stopknop, hef- en kantelsensoren en 
botssensoren. Al deze veiligheidsvoorzieningen 

laten de messen  onmiddellijk stoppen om risico’s 
tijdens het werken in de tuin tot een minimum 
te beperken. Naast veiligheid beschikt de RM-
serie over tal van beveiligingsfuncties om uw 
maaier tegen diefstal te beschermen. Dankzij de 
geofence-functie activeert de robot een alarm 
wanneer hij uit het werkgebied wordt verwijderd, 
met smartphonemeldingen en volledige GPS-
tracking zodat u altijd zicht hebt op uw maaier.

Zo stil dat je het niet eens merkt
De Cramer RM-serie is uitzonderlijk stil tijdens 
het maaien. De RM1000 produceert bij gebruik 
slechts 57 dB. Hierdoor kan uw gazon dag en nacht 
worden gemaaid zonder u of uw buren te storen.

Makkelijk schoon te maken
Met IPX5-waterbescherming is de maaier niet 
alleen beschermd tegen het weer, maar kan hij 
dankzij de gemakkelijk afneembare cover ook 
worden schoongemaakt met een tuinslang.
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De robotmaaiers van Cramer combineren de nieuwste 
technologie met een intelligente bediening. Alle 
modellen zijn voorzien van volledige connectiviteit 
met de Cramer Connect-app voor totale controle vanaf 
uw smartphone.

De RM1000, RM1500, RM2000 en het vlaggenschip 
RM2700 zijn standaard voorzien van 2G/4G-
connectiviteit, zodat u uw maaier overal kunt bedienen.

Totale controle binnen handbereik

5 jaar 2G/4G abonnement 
inbegrepen twv 100€!
Na deze periode kunt u de robot gebruiken zonder con-
nectiviteit of verleng het abonnement met nog een jaar of 
koop een levenslang abonnement. (zie pagina 9)

Fleet management systeem

Service op afstand

Bediening op afstand

CRAMER CONNECT

+ Software upgrades op afstand 

+ Toegang op afstand door   
 Cramer om problemen te   
 diagnosticeren 

+ Sneller problemen oplossen 

+ Minder uitvaltijd voor uw robot

+ Specifiek ontworpen voor professionele  
 gebruikers en bedrijven met een hele fleet  
+ Beheer en organiseer het gebruik van 
 robotmaaiers, zero-turns en batterijen 
+ Dashboard met producten, status 
 en location 
+ Afstandsbediening van toestellen 
+ Toestellen toewijzen aan medewerkers 
+ Stuur onderhoudsmeldingen naar 
 medewerkers 
+ Creëer projectens – medewerkers en 
 toestellen toewijzen aan specifieke taken

+ Toegang tot de setup en 
 installatiehandleidingen 

+ Bekijk de maaier instellingen  
 en status 

+ Stuur maaiopdrachten 

+ Beheer het maaischema 

+ Volg uw maaier 

+ Ontvang meldingen
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Beheer uw robotmaaier vanaf uw smartphone 
met Cramer Connect: installeer, bedien 
en inspecteer uw robotmaaier in één 
gebruiksvriendelijke en intuïtieve mobiele 
app.

De robotmaaiers van Cramer hebben een 
ingebouwde 2G/4G*-verbinding waardoor u 
overal ter wereld toegang hebt tot de maaier. 
Wijzig maaischema’s, selecteer startpunten, 
stel een geofence-beveiligingsperimeter 

in en als u van uw tuin wilt genieten, heeft 
u volledige controle over het pauzeren, 
stoppen of hervatten van het maaien binnen 
handbereik. 

U hebt ook toegang tot de status van uw 
robotmaaier en ontvangt meldingen als er een 
probleem is.

* de RM800 beschikt enkel over Bluetooth-connectiviteit,  

alle andere modellen hebben 2G/4G

We erkennen de moeilijkheid voor professionele 
gebruikers en bedrijven om producten te 
beheren die door verschillende gebruikers 
en voor verschillende taken worden ingezet. 
Om dit gemakkelijker te maken, hebben 
we het Cramer Fleet Management Systeem 
ontwikkeld, ontworpen om al uw tools op één 
plek te monitoren, met volledig overzicht en 
controle. Het dashboard geeft een overzicht 
van uw productvloot, toont locaties en status, 
evenals de mogelijkheid om rechtstreeks 
verbinding te maken met elk product voor 
aanvullende informatie en controle.

Een ander voordeel van het systeem is de 

mogelijkheid om producten toe te wijzen 
aan medewerkers, waardoor ze toegang 
krijgen vanaf hun mobiele telefoon en 
hen rechtstreeks op de hoogte stellen van 
onderhoudstaken, zoals het wisselen van 
messen op een specifieke robotmaaier. U 
kunt ook projecten in het systeem aanmaken, 

waardoor u taken, medewerkers en producten 
aan een specifiek project kunt toewijzen. 
Het voordeel van projecten is dat medewerkers 
weten wat ze moeten doen en de apparatuur 
die ze nodig hebben voor het werk, en het 
systeem kan deze prioriteiten stellen als dat 
nodig is.

De producten van Cramer zijn gebouwd met de 
hoogste kwaliteitsnormen voor consumenten 
en professionele gebruikers. In het geval dat 
zich een probleem voordoet, is ons aftersales-
servicesysteem gevormd om eventuele 
problemen op een eenvoudige en snelle 
manier vast te stellen en op te lossen.

Cramer specialisten kunnen op afstand 
verbinding maken met uw machine en toegang 
krijgen tot informatie die is opgeslagen via de 
talrijke sensoren.

Na de diagnose kan het probleem in veel 
gevallen op afstand worden verholpen. Als dit 
niet mogelijk is, kunnen de 
juiste reserveonderdelen 
door de plaatselijke dealer 
worden besteld om de 
uitvaltijd van uw machine tot 
een minimum te beperken.

Uiteraard worden alle gegevens van 
Cramer-klanten veilig opgeslagen om de 
gegevensprivacy te waarborgen.

Het woordmerk Bluetooth® en het logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

2G 4G
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+  Bluetooth-module voor de setup en de bediening. Dankzij de Bluetooth-module bedien je gemakkelijk je Cramer RM via de Cramer-app.

+  Aangenaam stil. Dankzij de borstelloze motoren en de nieuwste accugeneratie is je Cramer RM met slechts 58 dB extra stil. 

Hierdoor kan u de robot op elk moment zijn werk laten doen.

+  Snel demonteerbare cover met standaard gereedschao en reinigen met de tuinslang.

 Dankzij de IPX5-gecertificeerde spatbescherming is uw Cramer RM één van de gemakkelijkst te reinigen robotmaaiers op de markt.

+ Perfectie voor uw kleine tuin. De Cramer RM is klein en compact en beheert uw tuin 

 met verbazingwekkende behendigheid. 

 Dankzij dubbele begeleidingsdraden kan hij de meest complexe tuinen aan.

Het perfecte ontwerp voor een kleinere tuin
Cramer biedt innovatieve robotmaaiers die het gemakkelijk maken om het tijdperk van automatisch maaien te verkennen. 

Ze zijn uitgerust met een de beste functies, de nieuwste technologieën en een ingenieuze functionaliteit voor perfecte resultaten.

Maaibreedte 17 cm

Maaihoogte 2–6 cm

Maaihoogte regeling Manueel

Maaitijd 55 min

Laadtijd 70 min

Motor Borstelloos

IP-classificatie IPX 5

Gewicht 7,2 kg

Max. oppervlakte Geluidsniveau* Max. helling

800 m2 58 dB 30 %

* gemeten

SPECIFICATIES

RM800
EAN : 6952909078465  |  ERP: 2503086

Licht en wendbaar  |  2 geleidingsdraden  |  30% helling  |  Smart security  |   
Enkel met borstelloze motoren 

Het woordmerk Bluetooth® en het logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
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PRODUCT/KENMERK RM1000 RM1500 RM2000 RM2700

Maaibreedte 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm

Maaihoogte 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm

Maaihoogte regeling Manueel Manueel Manueel Manueel

Maaitijd 70 minuten (max.) 70 minuten (max.) 70 minuten (max.) 140 minuten (max.)

Laadtijd 140 minuten 70 minuten 40 minuten 70 min

Motor Borstelloos Borstelloos Borstelloos Borstelloos

IP-classificatie IPX 5 IPX 5 IPX 5 IPX 5

Gewicht 11 kg 11 kg 11 kg 11 kg

Max. oppervlakte 1.000 m2 1.500 m2 2.000 m2 2.700 m2

Gemeten geluidsniveau 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB

Max hellingshoek 35 % 35 % 35 % 35 %

Bedieningspaneel voor handmatige bediening 
Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor 
Vlijmscherpe dubbele snijbladen
Bediening en diefstalbeveiliging via smartphone

+ 2G / 4G mobiele communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding

+  Vorst- en regenbescherming

+ Afstandsbediening via de app: diefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen

+ Demonteerbare cover en eenvoudig reinigen met de tuinslang (IPX5) 

+ Beheert complexe tuinen met maximaal twee begeleidingsdraden

+ Nieuwe, sterke batterij met 2 parallel geschakelde cellen 

 voor sterkere prestaties en een langere levensduur

Betrouwbaar, efficiënt en volledig uitgerust
De Cramer robotmaaiers combineren state-of-the-art technologie met een uiterst slimme bediening. De modellen RM1000, RM1500, 

RM2000 en RM2700 hebben standaard een 2G/4G-module ingebouwd. Dit geeft u veel waardevolle functies en voordelen.

Met de Cramer-app heeft u gemakkelijk toegang tot alle functies vanaf je smartphone, waar u ook bent!

RM1500
EAN: 6952909078489  |  ERP: 2503286

RM1000
EAN: 6952909078472  |  ERP: 2503186

RM2000
EAN: 6952909078496  |  ERP: 2503386

RM2700
EAN: 6952909078502  |  ERP: 2503486

SPECIFICATIES

NEW!

NEW! GROTERE 
BATTERIJ

NEW!

2G 4G
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Ontwikkeld en ontworpen in Zweden

Cramer-innovatie met echte voordelen

Zwenkbare messen
De RM-serie heeft 3 vlijmscherpe 
mesjes voor een efficiënt maai-
resultaat, waarbij de mesjes kunnen 
wegdraaien bij onopzettelijk contact 
met voorwerpen.

Uw gazon, op uw manier 
Met een eenvoudige aanpassing 
van de maaihoogte kan gemaaid 
worden van 20 mm tot 60 mm, zodat 
u de perfecte look voor uw gazon 
kunt kiezen, of het nu korter of 
langer en natuurlijker is.

Veiligheid
De Cramer robotmaaiers hebben tal 
van veiligheidsvoorzieningen voor 
uw gemoedsrust.

Alle veiligheidssystemen doen de 
messen onmiddellijk stoppen om 
risico’s tijdens het maaien in de tuin 
tot een minimum te beperken.

Cramer Connect App
De app biedt volledige controle 
voor het instellen en programmeren 
van uw maaier, evenals de 
planning, de locatie en nog veel 
meer. Voor professionele 
gebruikers kan een hele vloot 
worden beheerd met één apparaat 
voor optimale efficiëntie.

Alle Cramer robotmaaiers zijn ontworpen en ontwikkeld in 
onze ultramoderne onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit 
in Jönköping, Zweden. Ons team van hoogopgeleide 
ingenieurs onderzoekt en ontwikkelt nieuwe technologieën, 
die vervolgens rechtstreeks op onze toestellen worden 
toegepast. Alles, van het ontwerp van het product tot de 
gebruiksvriendelijke software, wordt in-house ontwikkeld 
door een toegewijd team van specialisten.

Na de ontwikkeling hebben we een diepgaand test-
programma om ervoor te zorgen dat onze producten 
voldoen aan de merknormen van Cramer en uitzonderlijke 
prestaties, duurzaamheid en gebruiksgemak bieden. Of het 
nu voor een consument of een professional is, al onze 
producten moeten voldoen aan dezelfde hoge normen die 
we verwachten.

Makkelijk schoon te maken
Met IPX5-waterbescherming is de 
maaier niet alleen beschermd 
tegen het weer, maar kan hij ook 
worden gewassen met een 
tuinslang dankzij de gemakkelijk 
afneembare cover.

Voor elke tuingrootte 
en -vorm
Met meerdere modellen voor 
tuinen van verschillende grootte is 
er een robot voor bijna elk gazon. 
Voor gazons met complexe vormen 
of smalle doorgangen, helpen de 2 
optionele begeleidingsdraden de 
maaier naar waar hij moet maaien.

Deskundige after-sales 
support
In het onwaarschijnlijke geval dat u 
hulp nodig heeft met uw maaier, 
kunnen Cramer-dealers op afstand 
verbinding maken met uw robot 
voor een diagnose, zonder dat u of 
het toestel de tuin moet verlaten.

Regen- en 
vorstbescherming
De RM-serie weet wanneer het 
regent of vriest. Als het weer te 
slecht zijn, stelt de machine het 
maaischema automatisch uit totdat 
de omstandigheden verbeteren. 
Dit zorgt ervoor dat er geen natte 
grashopen of brandplekken op uw 
gazon ontstaan.
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Vier connectoren, voor het aansluiten van 
de begeleidings- of verbindingsdraden.
Drie connectoren voor het aansluiten van 
de kabels op het laadstation.

CONNECTOR KIT
EAN: 6952909055527  |  ERP: 2908786

100 grondpennen om de draad in de grond 
te bevestigen.

GRONDPENNEN
EAN: 6952909055541  |  ERP: 2908986

Negen reservemesjes en schroeven.

MESSEN
EAN: 6952909055510  |  ERP: 2908686

Beschikbaar in 2022.

LEVENSLANG 
ABONNEMENT

PRODUCT/KENMERKEN RM800 RM1000 RM1500 RM2000 RM2700

Max. oppervlakte 800 m² 1.000 m² 1.500 m² 2.000 m² 2.700 m2

Max. aanbevolen oppervlakte 600 m² 700 m² 1.200 m² 1.700 m² 2.400 m2

Maaihoogte 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm 2-6 cm

Gemiddelde laadtijd 60 min 140 min 70 min 40 min 70 min

Gemiddelde maaitijd 60 min 70 min 70 min 70 min 140 min

Gemeten geluidsniveau 58 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB

Max. draadlengte (lus) 800 m 800 m 800 m 800 m 800 m

Minimum doorgang 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

IP-classificatie (robotmaaier) IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

IP-classificatie (laadstation) IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2

IP-classificatie (voeding) IP67 IPX67 IPX67 IPX67 IPX67

Max. helling 30 % 35 % 35 % 35 % 35 %

Navigatie Willekeurig Willekeurig Willekeurig Willekeurig Willekeurig

GPS tracking - Ja Ja Ja Ja

Timer instelling Volledig instelbaar Volledig instelbaar Volledig instelbaar Volledig instelbaar Volledig instelbaar

Instelbare startpunten 5 5 5 5 5

Regensensor - Ja Ja Ja Ja

Vorstsensor - Ja Ja Ja Ja

Type verbinding op afstand Bluetooth 2G/4G 2G/4G 2G/4G 2G/4G

Meegeleverde vervangmesjes 9 stuks 9 stuks 9 stuks 9 stuks 9 stuks

2G 4G

100 m draad om het werkgebied af te 
bakenen of om de robot te begeleiden.

PERIMETERDRAAD
EAN: 6952909055534  |  ERP: 2908886

ROBOTMAAIER TOEBEHOREN

RLM Installatie-kit - Large 
EAN: 6952909078519  |  ERP: 291258 
• 1.300 ft (400 m) 
   grens-/begeleidingsdraad 
• 600 grondpennen • Connectoren

RLM Installatie-kit - Small 
EAN: 6952909078526  |  ERP: 2912686 
• 650 ft (200 m) 
   grens-/begeleidingsdraad 
• 400 grondpennen • Connectoren

INSTALLATIE-KITS

Onze wielset voor een oneffen 
terreinstructuur heeft meer tractie en 
grip op steil of ruw terrein. Het maakt 
hard werk moeiteloos.

WIELSET VOOR 
ONEFFEN TERREIN
EAN: 6952909071350  |  ERP: 2911286

De Cramer robotmaaier is ontworpen om 
onder alle weersomstandigheden te werken. 
De praktische garage biedt echter extra 
bescherming en opbergruimte voor tools.

ROBOTMAAIER 
GARAGE
EAN: 6952909059129  |  ERP: 2909786
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Exclusief Cramer importeur voor de Benelux
EuroGarden nv | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be

EuroGarden Nederland B.V. | info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl
Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Druk- en zetfouten voorbehouden.
Alle producten in deze leaflet zijn bebat en recupel inclusief. V-2022.1




