
100% ELEKTRISK / PLUG-IN HYBRID
FJÄRRSTYRDPOWER

PROFESSIONELL GRÖNYTESKÖTSEL - VIA EL-DRIFT

LÅG LJUDNIVÅ

EMISSIONSFRI

VIBRATIONSFRI

>40 GRADERS 
LUTNING



Sedan lanseringen 2019 har RAYMO snabbt blivit 
ett av de ledande fabrikaten på marknaden för pro-
fessionella gräsklippare med el-drift. Varför har då 
åtskilliga kunder i världen valt att byta ut traditionel-
la maskiner mot RAYMO? Teamet bakom RAYMO 
valde att konstruera en maskin helt från scratch, en 
maskin som skulle vara helt optimerad för el-drift 
(inte någon modifiering av en befintlig gräsklippa-
re). 
Tack vare maskinens unika funktioner klarar RAY-
MO att lösa många av de problem användare ställs 
inför idag: Ljudnivå, Utsläpp, Förarsäkerhet, Vibra-
tioner, Släntkörning, Användar- & Underhållskost-
nad.

Samtidigt möjliggörs en oslagbar flexibilitet med ut-
bytbara klippaggregat, tillbehör och drivkälla.
Vi har en stark tilltro i tyst, utsläppsfri och hållbar 
grönyteskötsel – oavsett om skötseln sker i privat 
regi, via entreprenad eller genom offentliga verk-
samheter. Det är nu möjligt att klippa tyst, utan för-
oreningar och bevara den biologiska mångfalden. 
På RAYMO har vi lagt ner hjärta och själ i att utveck-
la en maskin för detta ändamål, en modulär maskin 
som drivs antigen via full el-drift eller genom plug-in 
hybrid kassett, som är säker via dess fjärrstyrning 
och även är smidig, effektiv, tyst, miljövänlig och 
har låg driftkostnad. Tack vare RAYMO TORPEDOs

extremt låga konstruktion kommer maskinen in på 
områden där inte ens manuell skötsel är möjlig och 
gör maskinen oslagbar vid arbete i slänter och  
sluttningar då maskinen har en ytterst låg tyngd-
punkt. De hydrostatiska hjulmotorerna med noll 
svängradie kombinerat med 4-hjulsdrift gör  
maskinen både lättmanövrerad och stabil.  
Fjärrstyrningen gör även att du alltid kan be-
finna dig på säkert avstånd och ha full  
överblick över arbetsområdet samtidigt som 
exponeringen av ljud, damm och vibrationer  
nästintill blir obefintligt. För oss kommer miljöskydd,  
säkerhet och driftkostnad alltid vara en prioritet.

Testa RAYMO - en elektrisk upplevelse!

RAYMO - REN  & TYST KRAFT 



EMISSIONS-FRI
Parker, idrottsplatser, kyrkogårdar, bostadsområden, solpanelsparker - Är bara några 
av platserna där utsläppsfri grönyteskötsel är önskvärt. Utöver en enorm skillnad i 
utsläpp jämfört med bensin- eller dieseldrivna maskiner är ljudnivån betydligt lägre & 
stör inte omgivningen.

LÅG DRIFTSKOSTNAD / SNABB ROI
En driftskostnad på nära noll och ingenting, med ett pris jämförbart med traditionellt 
bensin- eller dieseldrivna maskiner. Investeringen  återbetalar sig redan under en 
säsong. Enkel användning skapar även hög produktivitet vid komplexa 
arbetsområden.

MINIMALT UNDERHÅLL
Minimalt med rörliga delar minskar slitage och förlänger serviceintervaller. Detta  
innebär att underhållskostnaden minskar drastiskt. Ingen kontroll av oljenivå eller 
hydraulik som kan läcka. Fjärrstyrd  diagnostik via RAYLINK förenklar eftermarknad, 
sparar tid och minskar kostnader.

ARBETE I SLÄNTER
4-hjuls drift kombinerat med zero-turn styrning och extremt låg tyngdpunkt möjliggör 
användning av RAYMO i extrema lutningar utan risk att välta maskinen. Maskinen kan 
även utrustas med allterräng däck för bättre grepp (speciellt vid blöta förhållanden).

FJÄRRSTYRNING
Fjärrstyrning ger flera olika fördelar: lägre vikt på maskinen, ökad förarsäkerhet, inga 
vibrationer, betydligt lägre exponering för ljud och damm, bättre uppsikt av omgiv-
ning vid användning. För elektriska gräsklippare är fjärrstyrning optimal för att få ut 
maximal driftstid.

EXTREMT LÅG KONSTRUKTION
Har ni problem med att klippa under solpaneler, bänkar, träd eller andra lågt  
fastmonterade hinder? Inte med en RAYMO med dess låga höjd. Ingenjörernas  
arbete med att hålla ner höjden på maskinen har skapat oändliga möjligheter då 
RAYMO kan ta sig in och ut i princip överallt. 

LÅG LJUDNIVÅ
Den imponerande låga ljudnivån för den fullt elektriska RAYMO gör den oslagbar vid 
användning vid publika områden (skolor, sjukhus, hotell, kyrkogårdar, lekplatser, etc.) 
Vid säkerhetsavståndet på 3 meter är inte ljudet maskinen avger högre än ljudnivån 
vid ett normalt samtal.

POWERSWAP
Möjligheten att växla mellan full el-drift eller plug-in hybrid läge utökar antal  
användningsområden och ger obegränsad driftstid. Kraftkassetten går när som helst 
att byta, för flexibel användning.

VARFÖR ÄR RAYMO DEN BÄSTA ELEKTRISKA GRÄSKLIPPAREN?



UNIKT DRIVSYSTEM

MÅNGSIDIG

Mångsidigheten är något som gör RAYMO unik. Utöver att TORPEDO (maskinen / 
redskapsbäraren) passar med olika typ av klippaggregat, kan den även utrustas med 
olika kraftkassetter – fullt elektrisk eller plug-in hybrid via det smarta POWERSWAP 
systemet. Alla klippaggregat och kraftkassetter går att kombinera fritt och kan bytas 
ut efter önskemål, något som gör att du även kan uppgradera befintliga maskiner.

POWERSWAP
UTBYTBARA  

KRAFTKASSETTER

MASKIN / REDSKAPSBARARE

UTBYTBARA
KLIPPAGGREGAT / TILLBEHÖR



FULLT ELEKTRISK PLUG-IN HYBRID

ELEKTRISK ELLER HYBRID? VARFÖR INTE BÅDA?!

Skulle ni se fördelar med att kunna använda full el-drift vid vissa tillfällen och vanlig motor vid andra? Inga problem alls. Vad som gör RAYMO unik är POWERSWAP systemet, där ni
kan byta mellan hybrid- och batteridrift på under 2 minuter. Hur fungerar POWERSWAP? RAYMO är byggd med en separat sektion där kraftpaketet sitter. Kraftpaketet innehåller 
antingen ett batteripaket för helt elektrisk drift eller ett plug-in hybrid paket som ger er möjlighet att växla mellan el- och motordrift direkt från fjärrkontrollen. Genom detta sätt kan man 
köra maskinen tyst med el-drift tidigt på morgonen för att inte störa omgivningen och sedan med den vanliga motorn mitt på dagen när ljudnivån är av mindre betydelse. Vill man ha 
möjlighet att köra på 100% el men arbetar långa arbetspass kan man vid behov köpa till en extra kraftkassett som står redo att bytas på några få  
minuter om det ordinarie batteriet skulle ta slut och om man inte har tid att ladda under dagen. Alla batteripaket är utvecklade av RAYMO och håller  
högsta kvalité med celler från några av världens ledande tillverkare Samsung och Sony.

BATTERI TYP
SPÄNNING

KAPACITET
DRIFTSTID

LADDTID BATTERI
SNABBLADDNING

VIKT BATTERIKASSETT

Litium-Jon
50,4 V
120 Ah
8-10 h*
6-7 h^
2-2,5 h¤
45 kg

* Med dubbla batterikassetter    ^ Vid laddning från 0>100%    ¤ Vid laddning från 0>100% (säljs som separat tillbehör och ingår ej som standard)

BATTERI TYP
SPÄNNING

KAPACITET
EL-DRIFT

LADDTID BATTERI
MOTORVOLYM

BRÄNSLEFÖRBRUK. 
KRAFT - GENERATOR

VIKT BATTERIKASSETT

Litium-Jon
50,4 V
56 Ah
2,5-3 h^
2,5-3 h^
208 ccm
1,5 l/h
2 kW
45 kg

ETT UNIK SYSTEM
FÖR

KRAFTÖVERFÖRING
-

UTVECKLAT AV
RAYMO



MÅNGSIDIGT OCH FLEXIBELT KLIPPAGGREGAT
FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN



R42FLEX ROTORAGGREGAT

R42FLEX är ett mångsidigt klippaggregat som är standard på de flesta RAYMO maskiner med sin flexibilitet. Aggregatets olika funktioner ger användare valfrihet beroende på vilka om-
råden som skall klippas. MULCHING eller BAKUTKAST? – via enkel installation eller avmontering av mulchingplåtarna kan användare enkelt skifta mellan mulching och bakutkast efter 
önskemål. PIVOTHJUL eller GLIDSKENOR – När maskinen skall användas i kuperad terräng, i slänter eller sluttningar behålls pivothjulen på. På plana ytor kan  
pivothjulen enkelt plockas av för att göra maskinen än mer kompakt och enklare att manövrera i trånga utrymmen. ANTI-SKALP SYSTEM – Aggregatets  
konstruktion minimerar risk för skalpering, när man kör över skarpa kanter eller på kraftigt ondulerad mark så förhindras knivarna att vidröra  
marken. KANTKLIPPNING – Aggregatets konstruktion möjliggör klippning väldigt nära hinder likväl längs väggar och  
trottoarkanter. Skyddskåpor i plast och motkörningshjul förhindrar skador både klippaggregat och omgivande  
hinder. Aggregatet kan enkelt fällas upp i 90 grader för underhåll, service och rengöring. Med R42FLEX  
mulchingplåtar klipps gräset med förstklassigt resultat på paradytor, väljer man att montera av  
mulchingplåtarna av blir aggregatet direkt bakutkastande och man kan då klippa högre  
gräs med stor effektivitet.

BAKUTKASTANDE- /
MULCHINGAGGREGAT

MOTKÖRNINGSHJUL

AVTAGBARA  
PIVOTHJULSGAFFLAR

JUSTERBAR KLIPPHÖJD 
40 - 100 MM

3 LÄGEN PÅ KLIPPAGGREGAT
ARBETE/TRANSPORT/SERVICE

KLIPPBREDD 104 CM
GLIDSKENOR



AGGREGAT MED HÖG PRODUKTIVITET

MED MÖJLIGHET TILL INSTALLTION AV DJUPGÅENDE MULCHING-KIT



R52TURF ROTORAGGREGAT

R52TURF har utvecklats främst för de med behov av hög produktivitet och förstklassigt klippresultat. MULCHING eller BAKUTKAST? – via enkel installation eller 
avmontering av mulchingplåtarna kan användare enkelt skifta mellan mulching och bakutkast efter önskemål. För paradytor, fotbollsplaner och andra 
områden som kan ha behov av klippa på låg höjd och med ytterst finklippt resultat går det att installera ett justerbart DJUPGÅENDE 
MUCLHING-KIT. ANTI-SKALP SYSTEM – Aggregatets konstruktion minimerar risk för skalpering. När man 
klipper på ondulerade ytor eller i slänter och sluttningar så förhindras knivarna att vidröra 
marken och skada gräsmattan. PRODUKTIVITET – Med en klippbredd på 132 cm 
klarar maskinen att avverka upp till 8000 m2 i timmen. Precis som övriga 
klippaggregat till RAYMO kan R52TURF enkelt fällas upp i 90 grader 
för underhåll, service och rengöring. Dra fördel av drift helt utan 
remmar, vinkelväxlar och oljor som utöver minimalt underhåll 
även ger en betydligt lägre ljudnivå. Klipphöjden kan 
justeras enkelt och smidigt via rostfria kulbultspärrar. 

BAKUTKASTANDE- /
MULCHINGAGGREGAT

STÄNGT AGGREGAT
FÖR BÄSTA MÖJLIGA
MULCHING RESULTAT

JUSTERBAR KLIPPHÖJD 
40 - 100 MM

3 LÄGEN PÅ KLIPPAGGREGAT
ARBETE/TRANSPORT/SERVICE

KLIPPBREDD 132 CM
SKYDDSKÅPOR



SLÅTTERBALK FÖR BLOMSTERÄNGAR  

OCH ANDRA EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN



S46FLORIS SLÅTTERBALK

S46FLORIS slåtterbalk är den ultimata lösningen för miljövänlig gräsklippning av högt gräs. Den robusta konstruktionen med låst bottenblad gör slåtterbalken mer hållbar  
och avger lägre vibrationer till maskinen. BIOLOGISK MÅNGFALD & BLOMSTERÄNGAR – Antalet ytor med blomsterängar och områden avsedda för  
biologisk mångfald ökar kraftigt i samhället. S46FLORIS är det perfekta redskapet för att underhålla dessa – TYST, FULLT ELEKTRISK &  
KOMPAKT för att kunna utföra arbete i offentliga miljöer. SKYDD AV DJUR / INSEKTER – Slåtterbalkar ger det absolut  
bästa skyddet till levande djur och insekter, speciellt jämfört med roterande aggregat och slaghack.  
SLÄPSKOR eller STÖDHJUL – S46 FLORIS kan användas med antingen fastmonterade  
släpskor, rullande stödhjul eller justerbara glidskenor där man kan ändra  
klipphöjden. Själva slåtterbalken är utrustad som standard med  
utbytbara och högkvalitativa knivar från BUSATIS.

ELEKTRISK DRIFT
MED DUBBLA REMMAR

ENKELVERKADE MED
LÅST BOTTENBLAD

JUSTERBAR KLIPPHÖJD
30 - 90 MM

HÖGKVALITATIVA 
BUSATIS KNIVAR

KLIPBBREDD 117 CM

2 LÄGEN
ARBETE/TRANSPORT

POSITIONS-
OCH SKYDDSBÅGE

SIDOSKYDD

JUSTERBARA SLÄPSKOR, 

FASTA SLÄPSKOR ELLER STÖDHJUL



EKO-KÄNSLIGA OMRÅDEN

SLÄNTER

KYRKOGÅRDAR

OFFENTLIG MILJÖ

LJUDREGLERADE OMRÅDEN

BLOMSTERÄNGAR



PARKER LEKPLATSER

SOLPANELSPARKER



RAYLINK TELEMETRI OCH 
SPÅRNINGSSERVICE

RAYMO ÄR NU UPPKOPPLAD. RAYLINK systemet som är monterat på maskinen överför  
data från maskinen och systeminformationen lagras i ”molnet”. Kunder, återförsäljare och 
 serviceverkstäder kan sedan logga in och ta del av status och information om aktuell maskin.  
Kunder kan även lagra samtliga sin RAYMO enheter under fleet management och ta del av  
arbetsloggar och systemstatus: B.la. positionering, användning, förbrukning, konfiguration, uppdatering  
av mjukvara, driftstimmar, systemläge, batteriinformation (laddning, batteriets status, antal ladd-cykler).  
Med registrerade data kan man sedan skapa rapporter om utförda arbeten. Man kan upprätta förbindelse t 
ill RAYLINK både via dator, smarttelefon eller surfplatta. Tjänsten är prenumerationsbaserad och utan avgift under  
garantiperiod, efter det kan man förlänga tjänsten till ett lågt självkostnadspris.



AGGREGAT
MODELLBETECKNING

KLIPPBREDD
KNIVAR

KNIVMOTORER
KLIPPSYSTEM

KLIPPHÖJD
VIKT

Klippaggregat
R42FLEX
104 cm
3 st
3 x 1000 W 48V DC
Mulching / Bakutkast
40 – 100 mm
70 kg

AGGREGAT
MODELLBETECKNING

KLIPPBREDD
KNIVAR

KNIVMOTORER
KLIPPSYSTEM

KLIPPHÖJD
VIKT

Klippaggregat
R52TURF
132 cm
3 st
3 x 1000 W 48V DC
Mulching / Bakutkast
40 – 100 mm
75 kg

AGGREGAT
MODELLBETECKNING

KLIPPBREDD
KNIVAR

KNIVMOTORER
KLIPPSYSTEM

KLIPPHÖJD
VIKT

Slåtteraggregat
S46 Floris
117 cm
23 st (mulcher)
1 x 1000 W 48V DC
Skärande
30 – 90 mm
70 kg

RAYMO TORPEDOMODELLBETECKNING
KRAFTENHET

ENERGIFÖRBRUKNING
DRIVNING
STYRNING

HASTIGHET (SPEED)
LÄNGD/BREDD/HÖJD

VIKT

RAYMO TORPEDO
Full Elektrisk / Plug-in hybrid
EL: 1,0-1,5 kwh/h – Bensin: 1,5 l/h
Elektrisk Differentiell - 4-hjuls drift (4WD)
Fjärrstyrd (0-100 meter)
0-4 km/h, 0-7 km/h, 0-9 km/h (Low/Hi/Max speed)
205 cm / 115 cm / 51 cm (med R42FLEX klippaggregat)
180 kg (250 kg inkl. Batteri / Motor + klippaggregat R42FLEX)



WWW.RAYMO.SE / INFO@RAYMO.SE

RAYMO ELECTRIC SVERIGE / BÄVERVÄGEN 13 - 352 45 VÄXJÖ / 0470-485 45


