
Med VisionFence forbedres din Navimow-opplevelse, slik at du kan lene deg tilbake og nyte en perfekt klippet 
gressplen uten behov for kanttråd, og uten at du trenger å løfte en finger. 

Segway Navimow med VisionFence – A life without boundaries 
 

 
 

Våren er på vei, og snart begynner gresset å gro. Robotgressklipperen Segway Navimow tar seg av 
arbeidet for deg. Og nå har du mulighet til å skaffe deg VisionFence-sensor – et genialt Navimow-
tilbehør til hager med flere hindringer og områder med svakt satellittsignal.  
 
Husker du Segway Navimow, robotgressklipperen uten behov for kanttråd, som tok alle med storm i 2022? Nå har 
Segway Navimow utviklet et tilbehør som gjør Navimow enda smartere, og som sikrer et perfekt klipperesultat.  
 
Slik fungerer VisionFence 
Den intelligente programvaren er blitt utstyrt med en rekke real-life scenarier, som gjør det mulig for VisionFence å 
identifisere forskjellige hindringer i hagen. I tillegg sikrer linsen et stort detekteringsområde på opptil 5 meter foran 
roboten, og med en vidvinkel på 140° garanteres en bred gjenkjennelsesevne. Dette øker sikkerheten og gir enda 
mer nøyaktig klipping, hvor Navimow på intelligent vis reagerer på omgivelsene i sanntid.  
 
I områder med svakt satellittsignal tar VisionFence over og sørger for at Navimow fortsetter klippingen. Med en 
integrert kunstig intelligens-algoritme fanger Navimow automatisk opp grensene sine og gjenkjenner gresskanter, 
husvegger, fliser osv., og holder seg innenfor klippeområdet. Kombinert med det systematiske klippemønsteret kan 
Navimow håndtere selv de mest komplekse områder, som tidligere ble ansett for å være utfordrende.  
 
VisionFence-sensoren er rask og enkel å installere og kompatibel med alle robotgressklippere i Navimow H-serien.  
Etter installasjon hentes alle programvareoppdateringer via Wi-Fi, noe som sikrer deg best mulig ytelse.  
 
Vision-Fence er laget av et solid materiale, og med IPX7-beskyttelse er Segway Navimow og VisionFence klar for det 
norske været.  
 
 
 



Med VisionFence forbedres din Navimow-opplevelse, slik at du kan lene deg tilbake og nyte en perfekt klippet 
gressplen uten behov for kanttråd, og uten at du trenger å løfte en finger. 

 
Les mer om VisionFence: https://navimow.segway.com/dk/VisionFence 
 
-- 
 
Intropris*: NOK 2.199,- 
 
-- 
 
Link til highres. bilder https://we.tl/t-HjDN5oa9hG  
Link til YouTube-video: https://www.youtube.com/watch?v=UFWMFfWk9dQ  
 
-- 
 
For ytterligere informasjon 
 
Cathrine Orloff Risum  
Product Manager Outdoor  
Tlf: +45 93 63 58 00 
Mail: crm@witt.dk 
 
 
-- 
 
*Gjelder ved aktivering av Segway Navimow innen 31/5 2023. 
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