
 

 

 

 

 

Accugereedschap voor buitengebruik is al enige tijd op de markt. Maar met de technologie van nu 

kunnen we stellen dat een Flymo accu maaier zeker niet meer onder doet voor de elektrische maaier. 

Én draadloos werken is een groot voordeel. 

De Mighti-Mo 300 Li is een accu aangedreven gazonmaaier voor gazons tot een maximale 

oppervlakte van 250 m². 

 

Het te maaien oppervlakte (duur van de accu) is afhankelijk van de omstandigheden van het gazon, 

de dichtheid van het gras, vochtinhoud, lengte van het gras en de maaihoogte. 

 

Als tijdens het maaien de machine veelvuldig wordt in- en uitgeschakeld, dan vermindert dit ook het 

te maaien oppervlak. Om langer te kunnen maaien, wordt aanbevolen om vaker te maaien, de 

maaihoogte te verhogen en met normale snelheid te lopen.  

 

Oplaadprocedure: De oplaadprocedure start zodra de stekker van de acculader in het stopcontact 

wordt gestoken en de accu in het oplaad vak is geplaatst. Vanwege de intelligente oplaadmethode 

wordt de oplaadtoestand van de accu automatisch gedetecteerd en wordt de accu, afhankelijk van 

de temperatuur en spanning van de accu, met de optimale laadstroom opgeladen. Hierdoor heeft de 

accu een langere levensduur en blijft hij altijd volledig opgeladen wanneer hij in de oplader wordt 

opgeslagen. 

De oplaadprocedure wordt aangegeven doordat het indicatielampje op de oplader groen knippert. 

Tijdens de oplaadprocedure toont het laadindicatielampje de accu capaciteit. De accu is volledig 

opgeladen wanner de lampjes van de accu niet meer branden en het indicatielampje op de oplader 

constant groen brandt. 

De accu heeft 3 laadindicatielampjes. Hierop is met een druk op de knop te zien hoe vol de batterij 

nog is: 

• één lampje = tot 40% opgeladen 

• twee lampjes = tot 80% opgeladen 

• drie lampjes = volledig opgeladen 

 

 

 

 

Accu capaciteit 2.0 Ah / 36 Volt / Lithium-Ion 

Capaciteit werkgebied Tot 250 m² 

Gewicht inclusief accu 10 kg 

Inhoud opvangbak 30 liter 

Maaibreedte 30 cm 

Maaihoogte 20 – 65 mm  

Maaihoogte instelbaar Centraal, 5 standen 

Oplaadtijd accu 60 minuten 

 


