
www.WOLF-Garten.com

Perfect voor 
elk gazon

Robotgrasmaaiers

NIEUW MODEL:

LOOPO S500
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DE LOOPO ROBOTMAAIERS VAN WOLF-GARTEN 

Er is niets mooier dan anderen te zien 
werken. Vooral als ze het doen met precisie 
en betrouwbaarheid zoals de Loopo 
robotmaaiers van WOLF-Garten. De Loopo 
bestaat uit ² series, S en M, met in totaal 
⁶ modellen. De Loopo S serie is ontworpen 
voor de kleinere gazons tot maximaal 
⁵⁰⁰ m² en bestaat uit de Loopo S¹⁵⁰, Loopo 
S³⁰⁰ en de nieuwe Loopo S⁵⁰⁰, waarbij de 
S¹⁵⁰ het scherp geprijsde instapmodel is. De 
Loopo M robotgrasmaaiers zijn onderverdeeld 
in de Loopo M¹⁰⁰⁰, Loopo M¹⁵⁰⁰ en Loopo 
M²⁰⁰⁰, waarbij het laatst genoemde model 
tot maar liefst ².⁰⁰⁰ m² kan maaien!

Eenvoudig installeren 
en laten maaien



|    3

DE LOOPO ROBOTMAAIERS VAN WOLF-GARTEN 

Belangrijkste kenmerken van de 
Loopo robotmaaiers

Eenvoudig te installeren - 
inclusief kinderbeveiliging. 
Snel en geruisloos maaien, 
zodat u tijd over hebt om 
van uw tuin te genieten.

Beperkt toerental van 
3.300 tpm en een zeer 
beperkt geluidsniveau van 
slechts 64 dB bij normale 
maaiomstandigheden.

Veel krachtiger en robuuster 
dan concurrerende robot-
maaiers.

Ook ideaal voor kleine 
gazons tot 100 m². Alle 
modellen (behalve de S150) 
zijn te bedienen met de 
gratis App.

GEZINSVRIENDELIJK & 
INTUÏTIEF

COMPACT & SLIM

ECO MODUS STERKSTE MAAISYSTEEM 
IN ZIJN KLASSE (LOOPO M)
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Nooit meer zelf 
maaien? Wij maken 
het u gemakkelijk.

LOOPO S: IDEAAL VOOR KLEINERE GAZONS 
TOT MAXIMAAL ⁵⁰⁰ M².

Zo voordelig was grasmaaien met een 
robotmaaier nog nooit! De Loopo S¹⁵⁰, 
Loopo S³⁰⁰ en de nieuwe Loopo S⁵⁰⁰ vallen 
niet alleen op door hun scherpe prijs, maar 
ook door de vele functies die ze bieden. 
Zo beschikken deze maaiers over een 
zwevend maaidek dat hoog gras en zware 
omstandigheden moeiteloos aankan en 
zijn ze voorzien van de gepatenteerde 
mulchreiniger die ervoor zorgt dat 
het maaidek schoon blijft.

Kortom: beginnen met automatisch 
maaien is nog nooit zo eenvoudig 
geweest.

LOOPO S ROBOTMAAIERS 
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LOOPO S ROBOTMAAIERS 

NIEUW MODEL:

LOOPO S500
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Onze kleinste 
modellen hebben 
uitzonderlijke 
kenmerken

LOOPO S ROBOTMAAIERS 

KINDERBEVEILIGING
Voorkomt dat anderen 
de robotmaaier zomaar 
kunnen bedienen.

GLIJVLAK VOOR MAXIMALE 
WENDBAARHEID
Hiermee glijdt de Loopo over 
het gras en helpt obstakels te 
overwinnen.

COMPACT ONTWERP
Onze meest compacte 
robotmaaier heeft weinig 
ruimte nodig, zowel tijdens 
het maaien als bij het 
opbergen.

KRACHTIGE MOTOR
Met een vermogen van
100 W zorgt uw compacte 
robotmaaier ervoor dat de 
klus snel wordt geklaard.

EENVOUDIGE 
BEDIENING
De Loopo wordt met slechts 
één knop bediend.

UITERST 
GEBRUIKSVRIENDELIJK
De installatie van de Loopo 
robotmaaier is in een mum van 
tijd gebeurd.

MAAIT MEERDERE ZONES
Ook afzonderlijke grasvelden 
die niet met de hoofdzone 
verbonden zijn, kunnen 
worden gemaaid.

ZWEVEND MAAIDEK
De Loopo S-Serie robotmaaiers 
zijn zelfs de meest complexe 
gazons de baas en maaien 
uiterst precies.

HOOGWAARDIGE MESSEN
Deze hoeft u slechts een maal 
per seizoen te vervangen.
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LOOPO S ROBOTMAAIERS 

Extra functies:

Artikel Loopo S150 Loopo S300 Loopo S500

Maaitijd 90–120 min. 90–120 min. 180 min.

Oplaadtijd 16–20 uur 16–20 uur 8–10 uur

Max. oppervlak 250 m2 300 m2 500 m2

Aanbevolen oppervlak 150 m2 200 m2 400 m2

Oppervlak per uur 55 m2 55 m2 55 m2

Maaibreedte 18 cm 18 cm 18 cm

Maaihoogte 15–45 mm 15–45 mm 15-45 mm

Stroomverbruik 2,5 kWh/maand 4 kWh/maand 8 kWh/maand

*Zie pagina 18 van deze brochure voor alle specifi caties

ROBUUSTE AANDRIJFWIELEN 
Extreem robuuste wielen met goede grip zorgen voor 
uitstekende tractie, zelfs op hellingen. 

GRATIS SMARTPHONE APP (LOOPO S³⁰⁰ EN S⁵⁰⁰)
U kunt eenvoudig alle functies met uw smartphone 
bedienen, zie pagina 14/15.

DIEFSTALBESCHERMING (LOOPO S³⁰⁰ EN S⁵⁰⁰)
Met beveiliging via uw smartphone zorgt u ervoor dat 
onbekenden uw Loopo robotmaaier niet kunnen gebruiken.

LICHTGEWICHT
Met een gewicht van slechts 7,5 kg draagt u uw Loopo 
moeiteloos naar buiten aan het begin van het maaiseizoen.

ZEER STIL
De Loopo genereert slechts 64 dB tijdens het maaien. 
U hoeft u dus geen zorgen te maken om uw buren.

MULCHREINIGER
Verwijdert tijdens het maaien automatisch grasresten van 
het maaidek van uw robotmaaier, wat zorgt voor betere 
prestaties en minder onderhoud.
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LOOPO M ROBOTMAAIERS

LOOPO M: OPTIMAAL VOOR 
GROTERE GAZONS TOT ².⁰⁰⁰ M²

De M-serie van de Loopo robotmaaier is 
ideaal als u beschikt over een groter gazon. 
Ondanks de krachtige motor en vele functies 
zijn de Loopo-modellen M¹⁰⁰⁰, M¹⁵⁰⁰ 
en M²⁰⁰⁰ compact genoeg om ook op 
moeilijk begaanbaar terrein nauwkeurig 
en snel te maaien. En dankzij de unieke 
kantmodus zorgen deze modellen voor een 
perfect maaibeeld tot aan de randen.
De hoogwaardige lithium-ijzerfosfaat-accu 
kan twee keer zo vaak opgeladen worden 
dan conventionele accu's en heeft daardoor 
een beduidend langere levensduur.

Kortom: deze robotmaaier is de beste keuze 
voor wie een groter gazon moet onderhouden 
maar niet de tijd heeft om alles perfect zelf 
te doen.

Perfectie tot 
in de hoeken
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LOOPO M ROBOTMAAIERS



10    |

LOOPO M ROBOTMAAIERS

Perfecte uitrusting 
voor het beste 
resultaat

UITERST WENDBAAR
Dankzij het roterende voorwiel 
is de Loopo uiterst wendbaar.

²⁸ CM MAAIBREEDTE
Oppervlakken tot 2.000 m² worden 
in heel korte tijd gemaaid.

SLIMME MAAIMODUS
Extreem wendbaar en fl exibel - 
voor zorgvuldig en gelijkmatig 
maaien.

NAUWKEURIG
Dankzij het zeer robuuste en
krachtige mes.

AANDRIJFWIELEN
Brede wielen met goede grip 
zorgen voor een uitstekende 
tractie, ook op hellingen.

ZEER KRACHTIGE MOTOR
200 W aan vermogen voor 
sterke prestaties en een snelle 
maaitijd. De motor van de Loopo 
M2000 is borstelloos en slijt 
daarom nagenoeg niet.

REGENSENSOR 
Als het begint te regenen, 
keert de Loopo M automatisch 
terug naar zijn laadstation en 
maait enkel verder als de 
omstandigheden verbeteren.

TURBO-MODUS
De turbo-modus wordt bij de 
eerste maaibeurt automatisch 
ingeschakeld om hoog gras 
sneller te maaien. Kan ook
handmatig worden geactiveerd.

MAAIT MEERDERE ZONES 
Ook afzonderlijke grasvelden 
die niet met de hoofdzone 
verbonden zijn, kunnen 
worden gemaaid.

OPTIMALE TRACTIE
Hellingen tot 36% pakt deze 
robotmaaier moeiteloos mee.
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LOOPO M ROBOTMAAIERS

*Zie pagina 18 van deze brochure voor alle specifi caties

Extra functies:
UNIEKE KANTMODUS
Dit model maait in deze 
unieke modus ook de kantjes, 
voor een perfect maaibeeld 
tot aan de randen.

GRATIS SMART-APP
U kunt eenvoudig alle functies met uw smartphone 
bedienen, zie pagina 14/15.

DIEFSTALBESCHERMING
Door een pincode in te stellen, bent u er zeker van dat 
niemand anders uw robotmaaier kan gebruiken.

ROBOGRIPS
RoboGrips zorgen ervoor dat de robotmaaier ook 
hellingen en gladde terreinen moeiteloos aankan.

MODULAIR DESIGN
Maakt het mogelijk om de meeste onderdelen zelf te 
vervangen.

Artikel Loopo M1000 Loopo M1500 Loopo M2000

Maaitijd 45–50 Min. 60–70 Min. 60–70 Min.

Oplaadtijd 50–70 Min. 70–90 Min. 70–90 Min.

Max. oppervlak 1.000 m2 1.500 m2 2.000 m2

Aanbevolen oppervlak 500 m2 800 m2 1.200 m2

Oppervlak per uur 75 m2 75 m2 75 m2

Maaibreedte 28 cm 28 cm 28 cm

Maaihoogte 15–60 mm 15–60 mm 15–60 mm

Stroomverbruik 11 kWh/maand 14 kWh/maand 18 kWh/maand
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INSTALLATIE

Zo snel zet u de 
Loopo aan het 
werk
Om ervoor te zorgen dat uw Loopo robotmaaier 
vanaf het begin optimaal functioneert, is een 
correcte installatie belangrijk. Neemt u even kort 
de tijd om de onderstaande stappen uit te voeren. 
Daarna kan er niets meer misgaan en kunt u 
dagelijks genieten van een perfect gemaaid gazon. 
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INSTALLATIE

¹.  BEGRENZINGSDRAAD AANLEGGEN
Begrenzingsdraad aanleggen is niet moeilijk en is snel 
gedaan. U begrenst het gewenste maaibereik en zorgt 
voor een actieradius voor uw Loopo. Stoot de robot-
maaier ergens tegenaan, dan kiest hij eenvoudigweg 
een andere richting. 

². BASISGEGEVENS VOOR OPPERVLAK, MAAISCHEMA 
EN KANTMAAIEN INVOEREN
Met deze gegevens voert uw Loopo zijn werkzaamheden 
automatisch uit.

³. UW LOOPO IS KLAAR VOOR HET ECHTE WERK!
Bij elke maaicyclus verlaat uw Loopo M zijn laadstation 
en begint langs de begrenzingsdraden te maaien tot 
hij terugkeert naar het basisstation (gele pijl). 
Vervolgens verlaat de Loopo M het laadstation 
opnieuw en maait hij in willekeurige richting (rode 
pijl). Indien het tijd is om de accu op te laden, keert de 
robotmaaier terug naar het laadstation.

Meer weten over de 
installatie en functies 
van uw robotmaaier? 
Bekijk dan de 
installatievideo's 
(beschikbaar voor 
Loopo S en Loopo M).
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SMART APP

Met de Smart-app bedient en programmeert 
u uw WOLF-Garten robotmaaier eenvoudig 
via uw smartphone. U hoeft alleen de app te 
downloaden en u hebt direct toegang tot tal 
van instellingsmogelijkheden. 

De Smart-app voor 
uw Loopo
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SMART APP

GRATIS VOOR IOS 

EN ANDROIDTM

›  Maaien
›  Naar het laadstation terugkeren
›  Automatisch uitrijden uitschakelen
›  Maaitijd ingeven

›  Directe ondersteuning via de 
klantenservice

›  Diagnosticeren
›  Oplossen van problemen

›  Maaivoortgang
›  Accustatus
›  Uitrijtijden

PROGRAMMA AFSTANDSBEDIENING

›  Voor handmatige besturing - ook 
buiten de begrenzingsdraden

›  Handig voor kleine oppervlakken
›  Ideaal bij smalle doorgangen

ONLINE SERVICE UPDATE*

iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van CISCO in de V.S. en andere landen en 
wordt gebruikt onder licentie van Apple Inc. Android is een merk van Google Inc.

*Verschijnt wanneer de app in de buurt van de Loopo robotmaaier wordt geopend.
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Breid uw Loopo 
robotmaaier uit!

ACCESSOIRES VOOR LOOPO ROBOTMAAIERS

Wat maakt uw Loopo nog beter? Handige 
accessoires natuurlijk. Daarmee voegt u aan 
de toch al uitgebreide uitrusting van uw 
robotmaaier nog een aantal functies toe die 
zorgen voor nóg meer comfort en nóg betere 
prestaties.
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ACCESSOIRES VOOR LOOPO ROBOTMAAIERS

INSTALLATIEMATERIAAL –
(inclusief bij iedere Loopo, alleen apart
aan te schaffen indien u extra nodig heeft)

Draadpinnen
(50 stuks)

Begrenzingsdraad 
(100 meter)

Begrenzingsdraad 
(200 meter)

Kabelconnectoren
(10 stuks)

• Loopo S

• Loopo M

• Loopo S

•  Loopo M
• Loopo S

• Loopo M
• Loopo S

• Loopo M

ROBOHOMES – 
voor bescherming tegen zon en regen VERVANGMES

RoboHome Loopo S RoboHome Loopo M

• Loopo S

Loopo M

Loopo S

• Loopo M

Vervangmes Loopo S Vervangmes Loopo M

• Loopo S

Loopo M

Loopo S

• Loopo M

Brede wielen RoboGrips Mulchreiniger RoboConnect+ RoboZone

Loopo S

• Loopo M

Loopo S

• Loopo M
• Loopo S

Loopo M
•
• Loopo M

• Loopo S

• Loopo M

Extra brede 
wielen
voor extra grip

Voor betere 
wendbaarheid en 
tractie op lastig 
terrein

Verwijdert tijdens 
het maaien 
automatisch 
grasresten van uw 
robotmaaier

Communiceer 
met, bedien en 
controleer uw 
maaier via smart-
phone, web App of 
spraakbesturing. 
Vind uw maaier 
binnen enkele 
minuten in het 
geval van diefstal. 
(RoboConnect+ 
vereist professionele 
installatie)

Voor het laten 
maaien van uw 
Loopo in aparte 
zones die niet 
verbonden zijn met 
het basisstation. 
Verkrijgbaar met 
stekker en op accu.

OVERIG

Loopo S 
(m.u.v. S150)
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Artikel Loopo M1000 Loopo M1500 Loopo M2000
Aanbevolen oppervlakte 
van het gazon 500 m² 800 m2 1200 m2

Maximale grootte gazon* 1000 m² 1500 m2 2000 m2

Basisstation Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Draad en draadpinnen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Maaibreedte 28 cm 28 cm 28 cm
Maaihoogte 15 - 60 mm 15 - 60 mm 15 - 60 mm
Subzones 3 3 3
Aparte zones 2 2 2
Maaivermogen 200 Watt 200 Watt 200 Watt
Maaimotoren DC-borstel DC-borstel DC-borstelloos
Max. helling 36% (20°) 36% (20°) 36% (20°)
Gemiddelde maaitijd 45 - 50 minuten 60 - 70 minuten 60 - 70 minuten
Oplaadtijd 50 - 70 minuten 70 - 90 minuten 70 - 90 minuten
Type accu 26V Lithium (LiFePO4) 26V Lithium (LiFePO4) 26V Lithium (LiFePO4)
Speci� caties accucapaciteit 2.4 Ah 3 Ah 3 Ah
Stroomverbruik 11 kWh/maand 14 kWh/maand 18 kWh/maand
Brede wielen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
RoboGrips Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Bluetooth (BLE) Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Loopo app Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
RoboConnect+ Optioneel Optioneel Optioneel
RoboHome Optioneel Optioneel Optioneel
Regensensor Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Afmetingen robot 63 x 46 x 21 cm 63 x 46 x 21 cm 63 x 46 x 21 cm

Artikel Loopo S150 Loopo S300 Loopo S500 (nieuw)
Aanbevolen oppervlakte 
van het gazon 150 m² 200 m2 400 m2

Maximale grootte gazon* 250 m² 300 m2 500 m2

Basisstation Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Werking halfautomatisch volautomatisch volautomatisch
Draad en draadpinnen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Maaibreedte 18 cm 18 cm 18 cm
Maaihoogte 15 - 45 mm 15 - 45 mm 15 - 45 mm
Subzones 0 2 2
Aparte zones 2 2 2
Maaivermogen 100 Watt 100 Watt 100 Watt
Maaimotoren DC-borstel DC-borstel DC-borstel
Max. helling 15% (8.5°) 15% (8.5°) 15% (8.5)
Gemiddelde maaitijd 90 - 120 minuten 90 - 120 minuten 180 minuten
Oplaadtijd 16 - 20 uur 16 - 20 uur 8 - 10 uur
Type accu Lood-zuur Lood-zuur Li-Ion
Speci� caties accucapaciteit 7 Ah 7 Ah 8.8 Ah
Stroomverbruik 2,5 kWh/maand 4 kWh/maand 8 kWh/maand
Mulchreiniger Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Zwevend maaidek Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
RoboGrips - - -
Bluetooth (BLE) - Inbegrepen Inbegrepen
Loopo app - Inbegrepen Inbegrepen
RoboConnect+ - Optioneel Optioneel
RoboHome Optioneel Optioneel Optioneel
Afmetingen robot 53 x 42 x 26 cm 53 x 42 x 26 cm 53 x 42 x 26 cm

* Bij ideale maaiomstandigheden: een vlak gazon, een eenvoudige rechthoekige vorm,
geen obstakels, geen bijkomende zones en niet te snel groeiend gras.
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KEUZEHULP

Welke Loopo is geschikt 
voor mijn gazon?
Het is van belang om het juiste Loopo model voor uw gazon te 
kiezen. Hieronder vindt u de hoofdvragen die u uzelf kunt stellen.

¹. HOE GROOT IS UW GAZON?
Onze Loopo robotmaaiers zijn ontworpen voor diverse 
oppervlaktes. Bij elk model vindt u de aanbevolen 
oppervlakte en de maximale oppervlakte. U kunt het 
beste uitgaan van de aanbevolen oppervlaktes, om 
ondercapaciteit te voorkomen.

². HOE ZIET UW GAZON ER UIT?
Heeft uw gazon bijvoorbeeld veel hoeken en meerdere 
obstakels zoals bloembedden? Kies dan voor een model 
met een grotere capaciteit dan op basis van de gazonop-
pervlakte geschikt zou zijn. 

³. HEEFT UW GAZON HELLINGEN?
Indien uw gazon hellingen boven de 15% bevat, kies dan 
in alle gevallen voor een Loopo M. Dit model is namelijk 
geschikt voor hellingen tot 36%.

Voor meer informatie kunt u bellen met ons Robot Contact Center 
(zie achterzijde van deze brochure) of vraag een winkelmedewerker.

›  Langdurige werking tot 70 dagen 
dankzij langwerkende sto� en

› Speciaal aangepast aan het mulchproces
›  Ondersteunt het gazon bij de optimale 

recycling van de grasresten
›  Beschermt het gazon tegen vilten
›  26 % Stikstof, 6 % Kaliumoxide, 

2 % Magnesium, 1 % IJzer
›  Gebruiksperiode: maart-september

ROBO-SPECIAAL GAZONMEST 



WOLF-Garten is een merknaam van MTD products AG
MTD Products Benelux B.V.  
Postbus 32 
5240 AA Rosmalen 
Nederland 

www.WOLF-Garten.com
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Heeft u vragen over de Loopo robotmaaier? 
Bel ons Robot Contact Center: 
073 - 3690540 (NL)

078 - 482724 (BE Vlaanderen)

023 - 420521 (BE Wallonië)  
(u betaalt alleen uw gebruikelijke belkosten).
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