
100% ELEKTRISK FJERNSTYRET GRÆSKLIPPER OG REDSKABSBÆRER 



RAYMO – RENT OG LYDLØST ARBEJDE 

RAYMO introducerer et nyt koncept af græsklippere, 
der kan håndtere de vanskelige udfordringer ved 
professionel landskabspleje, - så som støj, forurening, 
operatørsikkerhed, vibrationer, stejlt terræn og sikre 
samtidig lave drifts og vedligeholdelsesomkostninger.

Hos RAYMO har vi besluttet at skabe en ernstyret 
maskinen der kan udføre netop dette arbejde – Det er 
en 100% elektriske eller plug-in hybrid som er både 
sikker, smidige, effektiv, lydløs, miljørigtig  og let at 
betjene.

RAYMO viser her at græsslåning nu kan gøres mere 
støjsvagt og helt uden emission – hvilket i dag er en stor 
fordel for brugere som boligselskaber, kommuner, 
kirkegårde og entreprenører. 

RAYMO er designet som en reel redskabsbærer der 
således også kan drive andre elektriske redskaber, og 
gør derfor RAYMO til en alsidig og rentabel maskine hos 
den professionelle bruger.  

RAYMO græsklipperen er meget lav  (51 cm), hvilket 
giver let adgang til områder med lav frihøjde – så som 

bænke, borde m.m., og den har en enestående 
klatreevne på skråninger og i ujævnt terræn. ZTR-
styresystemet i kombination med 4WD giver derfor 
RAYMO maskinen uovertruffen manøvredygtighed. 

Fjernbetjeningen holder dig som operatør i sikker 
afstand ti l  maskine,  og reducerer der for din 
eksponering for støj, støv og vibrationer etc.

RAYMO må bare opleves!   



ELEKTRISK ELLER HYBRID PLUG-IN? DU KAN MED RAYMO FÅ BEGGE DELE?!
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BATTERITYPE
VOLT

KAPACITET
ELEKTRISK DRIFTSTID

HYBRID DRIFTSTID
LADETID

MOTORSTØRRELSE
BRÆNDSTOF FORBRUG

GENERATOR POWER
VÆGT

Li-Ion
50,4 V
56 Ah
2-3 t
6-8 t
4 t
208 cc
1,5 l/t
2 kW
45 kg

BATTERITYPE
VOLT

KAPACITET
DRIFTSTID
LADETID

HURTIG LADING 
VÆGT

Li-Ion
50,4 V
120 Ah
4-5 t
9-10 t
6-7 t
45 kg
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Foretrækker du 100% ren el drift ved nogle 
lejligheder - eller hybrid drift ved andre? – Eller 
måske begge dele ...? Det der gør RAYMO helt 
unik er POWERSWAP-systemet, som gør det 
enkelt at skifte mellem 100% el og hybrid i løbet 
af få minutter. 

Med valg af denne løsning kan du for eksempel 
klippe med 100% ren el-drift i de tidlige 

morgentimer -og senere på dagen starte din 
motor, hvor støj ikke genrer dine omgivelser. 

Ved 100% el-drift er du sikret 4-5 timers driftstid, 
mens hybridenheden giver dig 2-3 timers drift 
på rent batteri og yderligere 6-7 timer ved brug 
af motor / generator. 

Batteriet / hybridenheden er placeret i en 

ramme, så den nemt kan afmonteres og 
udskiftes. Du kan dermed have �ere batterier 
eller hybridenheder, og på den måde få al den 
driftstid, du har brug for. 

Og naturligvis kan alle batterier oplades direkte 
fra et normalt 230 Volts stik – og på denne måde 
være med til at gøre din drift 
omkostningseffektiv.  



4-HJULSTRÆK

POWERSWAP
DRIFTSYSTEMpp

eMULT CARE

e MULT-E-CARE
REDSKABSSYSTEM

MAKSIMAL LÆNGDE 205 CM / BREDDE 115 CM

REDSKABSBÆRER VÆGT 180 KG

RAYMO - MERE END EN GRÆSKLIPPER

RAYMO er ikke kun en græsklipper, men en redskabsbærer. 
Klippebordet er let at afmontere, og vil fremover kunne 
suppleres med et bredt udvalg af andre mekaniske og 
elektriske redskaber, såsom �ngerklipper, fejemaskine, 
løvblæser, sneplov o.s.v.  

BALANCERET VÆGT 

HØJDE 51 CMFJERNSTYRING = SIKKERHED



HJØRNEHJUL 
DER BESKYTTER 
KLIPPEDÆKKET

AFTAGELIGE
FORHJUL

3 ELEKTRISKE MOTORER 
MED DIREKTE TRÆK AF KNIVE

FLYDENDE
KLIPPEBORD

JUSTERBAR 
KLIPPEHØJDE 

40 - 100 MM

3 KLIPPEBORDS POSITIONER
ARBEJDE / TRANSPORT / SERVICE

VÆGT KLIPPEBORD 70 KG BAGUDKAST MED 
MULIGHED FOR BIOKLIP



SPECIFIKATIONER
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MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE
Få bevægelige dele betyder mindre slid og længere 
serviceintervaller. I sidste ende fører det til betydeligt 
lavere vedligeholdelsesomkostninger. Ingen olietjek, 
ingen utæt hydraulik få sliddele.

FJERNBETJENING
At betjene maskinen med en ernbetjening giver en 
række fordele - lav maskinvægt, operatørsikkerhed, 
ingen vibrationer, reduceret støj og støv.

POWERSWAP
Muligheden for at skifte mellem fuldt 100% elektrisk 
og hybridt plug-in øger anvendelsesmulighederne 
og driftstiden. 

ANTI-SKALPERINGS KLIPPEBORD
Klippebordet er designet til ikke at skalpere 
underlaget, men til at følge terrænet,  - det har  3 
antiscalperingshjul under klippebordet samt 2 
aftagelige støttehjul i front.

KLIP HELE DØGNET
Ved at have �ere batteri eller hybrid plug-in enheder 
har du mulighed for at klippe både sent om aftenen 
og tidligt om morgenen.

LAVT STØJNIVEAU
Det lave støjniveau gør RAYMO til det perfekte valg 
på støjsensitive områder (parker, skoler, hospitaler, 
hoteller, kirkegårde, legepladser) - og det giver 
operatøren en behagelig hverdag. 

EKSTREMT LAV HØJDE
Men en højde på kun 51 cm kan RAYMO komme til 
under bænke, trampoliner, træer eller andre lave 
forhindringer.

DIMENSIONER - ARBEJDE
Længde 205 cm
Bredde  115 cm
Højde    51 cm
Vægt  250 kg

EMISSIONSFRI DRIFT
Kommuner, boligselskaber, kirkegårde, 
anlægsgartnere etc. - blot nogle få eksempler på 
brugere hvor emissionsfri klipning helt sikkert vil 
være et foretrukket valg. 

DIMENSIONER - TRANSPORT
Længde 155 cm
Bredde  115 cm
Højde   91 cm

KLIPNUNG AF SKRÅNINGER
4-hjulstræk kombineret med Zero-Turn styring og et 
ekstremt lavt tyngdepunkt, gør RAYMO til en suveræn 
skråningsklipper – uden risiko for at vælte.



EKSEMPEL PÅ ANVENDELSESOMRÅDER 

SKRÅNINGER VANSKELIGE KANTER PARKER, KIRKEGÅRDE, IDRÆTSANLÆG

LAV HØJDE STØJSENSITIVE OMRÅDER SENSITIVT MILJØ

JUSTERBAR KLIPPEHØJDE



Importør Danmark : NOMACO Danmark A/S

Tømmerupvej 3-11, 2770 Kastrup / www.nomaco.dk / mail@nomaco.dk / tlf.: 70305430  

www.raymoelectric.com
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