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ÚJ! 

RRRooobbboooGGGRRREEEEEENNN   eeevvvooo:::   
TÖBB, MINT EGY NÉV, 

EGYÚTTAL GARANCIÁT 
IS JELENT 

Egy egyedülálló és megbízható gép, 
amely nagyon szigorú teszteken esett 
át a legmagasabb teljesítményszint és 

hosszú élettartam biztosítása 
érdekében. 

A LEGNAGYOBB 
DARABSZÁMBAN 
ELADOTT GÉP A 

VILÁGON 

BIZTONSÁG ÉS 
KÉNYELEM 

Távvezérléses, kiváló 
kezelhetőség, könnyű 
használat és szállítás 

MINŐSÉGI 
ALKATRÉSZEK 

Speciális acélváz, tanúsítvánnyal 
ellátott motor és alkatrészek, 
visszaforgatható ventilátor és 

speciális olajteknő. 
HIDRAULIKUS 

MULTICSATLAKOZÓK* 
MELLSŐ 

GYORSCSATLAKOZÓS 
FÜGGESZTŐ SZERKEZET 

ÚJ DIZÁJN A TELJES 

KÖRŰ VÉDELEMHEZ 



  

A RoboGREEN evo egy távvezérléses, többfunkciós 
eszközhordozó gép, amely a legkedvezőtlenebb 
körülmények között is használható, akár 55° fokos 
lejtőkön, nehezen megközelíthető helyeken. 
A gép a 40 lóerős dízelmotorral és két kettős működésű 
hidraulikus funkcióval a munkagépek széles skálájának 
hordozására és működtetésére képes. Ez a legjobb 
távvezérléses eszközhordozó gép, amely a legmagasabb 
elvárásoknak is megfelel. Az erejével, teljesítményével, 
megbízhatóságával és robosztus felépítésével teljes 
mértékbe eltér minden más távvezérléses géptől. 

RÁDIÓ 
TÁVVEZÉRLŐ 
ÜZEMI HATÓTÁVOLSÁG 

150 M 

ERŐSSÉGEK 



  

KIVÁLÓ 

40 LÓERŐS MOTOR, 
AMELY MINDEN 

MUNKAKÖRÜLMÉNYHEZ 

ELEGENDŐ 

A RoboGREEN evo 
EGYENLŐ A MINŐSÉGGEL 
 

A RoboGREEN evo rendkívül ellenálló acélból készül a hosszú élettartam 
biztosítása érdekében. Az összes alkatrész teszteknek van alávetve és 
tanúsítvánnyal rendelkezik a maximális megbízhatósághoz és biztonsághoz. 

› A motort a komoly hírnévvel rendelkező gyártó átfogó próbáknak veti alá a 

megbízhatóság érdekében. 

› Yanmar motor: a kategóriájához képest nagy nyomaték és elismert 

megbízhatóság. 

› A hidraulika rendszer független hűtése a teljesítmény optimalizálásához. 

› Specializált szakemberek által kifejlesztett távvezérlési technológia. 

› Motor forgattyús ház, amely a legmeredekebb lejtőkön is biztosítja a kenést. 

› Teljesen zárt védőburkolatok a növényi törmelékek távoltartásához. 

› A védőburkolatokba integrált bukókeret a hűtő és az opciós mellső 

bukókeret védelme érdekében. 

› A gép alvázának alsó felülete zárt és sima, így védi a mechanikus 

alkatrészeket. 

› Mellső függesztő szerkezet gyorscsatlakozós rendszerrel. 

› Hidraulikus multicsatlakozó (opció). 
 

A legnehezebb igényeknek való megfeleléshez kifejlesztett RoboGREEN evo 
könnyedén jellemezhető úgy, mint egy távvezérléses fűkaszáló gép, amelynek 
ereje és teljesítménye csak egy traktorra szerelt karos kaszáéhoz mérhető. 
Ezek az alapvető jellemzők különböztetik meg ezt a gépet a fűnyírásra 
használható bármely más robotgéptől: erő, megbízhatóság, szilárdság és 

nagy hatékonyság. 



  

MINŐSÉG 

TESZTELT ÉS 
TANÚSÍTVÁNNYAL ELLÁTOTT 

ALKATRÉSZEK 

SPECIÁLIS 

OLAJTEKNŐ 

A RoboGREEN evo úgy lett megtervezve, hogy 
porral és talajjal szennyezett növényzetben is 
képes legyen dolgozni. Ennek érdekében került 
beszerelésre a FLEXXAIRE hűtőventilátor. Ez a 

rendszer lefújja a szennyeződéseket a 
hűtőradiátor lamelláiról, ami lehetővé teszi a hűtő 
automatikus tisztítását, és hozzávetőlegesen 6%-

os üzemanyag megtakarítást eredményez. 



  

 

ÚJ! 

OPCIÓS 

HHHIIIDDDRRRAAAUUULLLIIIKKKUUUSSS   

MMMUUULLLTTTIIICCCSSSAAATTTLLLAAAKKKOOOZZZÓÓÓKKK   
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ÚJ! 

MŰSZAKI INNOVÁCIÓK 

MMMEEELLLLLLSSSŐŐŐ   GGGYYYOOORRRSSSCCCSSSAAATTTLLLAAAKKKOOOZZZÓÓÓSSS   

FFFÜÜÜGGGGGGEEESSSZZZTTTŐŐŐ   SSSZZZEEERRRKKKEEEZZZEEETTT   

CSATLAKOZÓ 

KAR 

CSATLAKOZÓ 

CSAPSZEG 



  

 

ÚJ! 
LLLEEEVVVEEEGGGŐŐŐSSSZZZŰŰŰRRRŐŐŐ   VVVÉÉÉDDDEEELLLEEEMMM   

GGGYYYOOORRRSSS   SSSZZZŰŰŰRRRŐŐŐCCCSSSEEERRREEE   

RRREEENNNDDDSSSZZZEEERRRRRREEELLL   
Az 5” átmérőjű, nagyteljesítményű 
levegőszűrő garantálja a levegő 
hatékony tisztítását a motor számára 
bármilyen környezeti körülmények 

között. 

MŰSZAKI INNOVÁCIÓK 
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TTTEEELLLJJJEEESSS   KKKÖÖÖRRRŰŰŰ   VVVÉÉÉDDDEEELLLMMMEEETTT   

BBBIIIZZZTTTOOOSSSÍÍÍTTTÓÓÓ   KKKIIIAAALLLAAAKKKÍÍÍTTTÁÁÁSSS   

 

ÚJ! 

A GÉP ÖSSZES ALKATRÉSZÉNEK 
TAKARÁSÁRA TERVEZETT OLDALSÓ 
ÉS FELSŐ VÉDŐBURKOLATOK 

 
NEM 

ZÁRT FELSŐ 
VÉDŐBURKOLAT 

NYITHATÓ MELLSŐ 
VÉDŐBURKOLAT 

A TELJESEN ZÁRT 
VÉDŐBURKOLATOK 
NEM ENGEDIK BE A 

NÖVÉNYI 

TÖRMELÉKEKET 

INTEGRÁLT 
BUKÓKERET 

ÚJ HŰTŐVÉDELEM 
*Opció 



  

A hernyótalpas járószerkezet és a 
feszítőszerkezet speciális kialakítása a 
RoboGREEN evo gépet akár 55° fokos 
lejtőn használva is biztonságossá teszi 
minden irányban: domb- és hegyvidékek, 
töltések, rézsűk, stb. És minden olyan 
durva terepen, ahol a járószerkezet 
tapadása nagyon kicsi, és meredek lejtők 
leküzdésére képes gépre van szükség. 

TAPADÁS 
MINDEN 

IRÁNYBAN ALACSONY 

SÚLYPONT 

SZÉLES 

FUTÓFELET 

ALACSONY 

SÚLYPONT 
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STANDARD FELSZERELTSÉG 

GUMIHEVEDEREK 

GUMIHEVEDER OPCIÓK 

• 250 mm-es szélesség 
• Munkavégzés akár 40° fokos lejtőkön 
• Kiváló tapadás a talajon 

SZUPER GUMIHEVEDEREK 

• 280 mm-es szélesség 
• Széles futófelület ebből eredően kisebb talajnyomással 
• Munkavégzés akár 55° fokos lejtőkön 
• Sáros talajok kis tapadással, vagy kövekkel 

FOGAZOTT GUMIHEVEDEREK 
• 250 mm-es szélesség 
• Munkavégzés akár 55° fokos lejtőkön 
• Acél körmök 
• Acél tüske készlet (opció) 
• Gumibetétek szilárd burkolatú felületeken való áthajtáshoz, 

vagy a gyep kíméléséhez(opció) 



  

ENERGREEN EVOLÚCIÓ 
MEGNÖVELT TERMELÉKENYSÉG 

› Nagy munkasebesség 

› Csökkentett fogyasztás 

› Fordulékonyság minden terepen 

› Könnyű szállítás 

A RoboGREEN evo egy technológiailag fejlett gép, amely megfelel a piac által megkövetelt 
biztonsági és teljesítmény szintekre vonatkozó igényeknek. Az Energreen meg kívánta 
változtatni a fűnyírás hagyományos koncepcióját úgy, hogy létrehoz egy távvezérléses gépet, 
amely olyan helyeken képes kaszálást végezni, ahol korábban az csak kézi kaszákkal volt 
lehetséges. Ez az alkalmazásnak egy új területét jelenti, ahol a gépkezelők biztonsága az 
első helyre került. A RoboGREEN evo egyértelműen gyorsabban dolgozik, mint amire a 
kaszálás hagyományos módjai képesek voltak. A legkülönfélébb munkakörülmények között 
teszi lehetővé a munkavégzés optimalizálását. 



  

SZÉLES ALKALMAZÁSI KÖR 

FŰNYÍRÁS 

ERDÉSZET TALAJMOZGATÁS 

TÉLI 

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS 

MEZŐ- 

GAZDASÁG 

IPAR 



  

LENGŐKÉSES SZÁRZÚZÓ ADAPTER 

Strenx acélból készült erős és megbízható 
szárzúzó adapter, amely ideális lágyszárú 
növényzet és bozót nyírására 3 cm-es 
szárátmérőig. „Y” késekkel felszerelt 
késtengellyel van ellátva, szabályozható 
tarlómagassággal. 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 

ERDÉSZETI SZÁRZÚZÓ ADAPTER 

KALAPÁCS KÉSEKKEL 
Strenx acélból készült erős és megbízható 
erdészeti szárzúzó adapter, amely ideális 
lágyszárú növényzet, bozót és nád nyírására 4 
cm-es szárátmérőig. Lengő késekkel felszerelt 
késtengellyel van ellátva, amely fel is aprítja a 
lekaszált növényzetet. 

ERDÉSZETI SZÁRZÚZÓ 

ADAPTER FIX KÉSEKKEL 

Munkaszélesség 130 cm 

Nyomás 290 bar 

Kések száma 22 (Y) / 26 (Kalapács) 

Olajáram 55 liter/min 

Hidraulikus motor 21 cc 

Súly 160 kg 

Munkaszélesség 130 cm 

Nyomás 290 bar 

Kések száma 22 

Olajáram 55 liter/min 

Hidraulikus motor 23 cc 

Súly 315 kg 

Munkaszélesség 130 cm 

Nyomás 290 bar 

Kések száma 22 

Olajáram 55 liter/min 

Hidraulikus motor 23 cc 

Súly 332 kg 

Strenx acélból készült erős és megbízható 
erdészeti szárzúzó adapter, amely ideális 
lágyszárú növényzet, bozót és nád nyírására 5 
cm-es szárátmérőig. Fix késekkel felszerelt 
késtengellyel van ellátva, amely fel is aprítja a 
lekaszált növényzetet. 

RoboGREEN evo: BÁRMILYEN MUNKÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZÖK 



  

ÁGAPRÍTÓ ADAPTER 

Nagyteljesítményű professzionális munkagép, 
amely mindenféle növényi hulladék, gallyak, 
vagy ágak felaprítására lett megtervezve 9 cm-
es átmérőig. Állítható kidobó toronnyal van 
felszerelve a nyesedék kiszórásához. 

Maximális ágátmérő 9 cm 

Munkateljesítmény 6 m
3
 / h 

Aprító szerkezet nyílása 16x20 cm 

Hidraulikus motor nyelés 21 cc 

Teljesítmény 25 LE (34 kW) 

Súly 215 kg 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 

Robosztus eszköz, amely elengedhetetlenül 
fontos anyagok mozgatásához és rakodásához 
szűk, vagy veszélyes helyeken. A két hidraulikus 
munkahenger alkalmazása az anyagok 
emelését 65 cm-es magasságig teszi lehetővé. 

MAGASRA EMELHETŐ KANÁL 

Munkaszélesség 130 cm 

Max. ürítési magasság 65 cm 

Emelhető tömeg 300 kg 

Kanál térfogat 0,2 m
3
 

Nyomás 180 bar 

Súly 170 kg 

PERMETEZŐ ADAPTER 

Poliészter tartállyal felszerelt robosztus 
munkaeszköz, amely alkalmas szőlő- és 
gyümölcs ültetvények növényvédő szeres 
kezelésének elvégzésére. Igény esetén 
rendelhető mechanikai gyomirtó kerettel és 
tömlő csévével is kézi öntözéshez. 

Permetlé tartály térfogat 200 liter 

Ventilátor átmérője 55 cm 

Teljesítmény 9,6 kW 

Permetlé térfogatáram 55 liter/min. 

Légszállítás 16.140 m
3
/h 

Súly 380 kg 

RoboGREEN evo: BÁRMILYEN MUNKÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZÖK 



  

RoboGREEN evo: BÁRMILYEN MUNKÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZÖK 

ALTERNÁLÓ KASZA ADAPTER FÜGGŐLEGES KÉSES 

FŰNYÍRÓ ADAPTER 

ÁROKÁSÓ ADAPTER 

Kis súlyú és könnyen használható kasza 
gerendely 40 db kopásálló tungszten karbid 
pengével fű kaszálásához akár kis 
tarlómagassággal is a szárításhoz és a későbbi 
tároláshoz. 

A fű lenyírására, összeaprítására és talajra 
terítésére tervezett eszköz. A levágott fűnyesedék 
zöldtrágyaként hasznosul (mulcsozásos 
technológia) azzal az előnnyel, hogy nem kell 
gondoskodni a levágott fű más módon történő 
kezeléséről. Hátsó kidobóval is rendelhető. 

Árkok szántóföldeken, vagy kemény talajokban 
történő kiásására tervezett professzionális 
eszköz. Igény esetén különféle típusú 
marófejekkel szerelhető fel. Emellett állítható 
hátsó támasztólábbal is el van látva az 
ásásmélység szabályozásához. 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 

Munkaszélesség 175 cm 

Nyomás 200 bar 

Löket/min. 950 min
-1
 

Lengés 13º balra/jobbra 

Hidraulikus motor 80 cc 

Súly 106 kg 

Ásásmélység 0 - 90 cm 

Ásásszélesség 10/15/20 cm 

Hosszúság 1920 mm 

Szélesség 1212 mm 

Nyomás 180-200 bar 

Súly 260 kg 

Munkaszélesség 150 cm 

Tarlómagasság 1/7 cm 

Kések száma 3 

Nyomás 390 bar 

Hidraulikus motor 21 cc 

Súly 210 kg 



  

RoboGREEN evo: BÁRMILYEN MUNKÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZÖK 

Professzionális eszköz, amely rendkívül hasznos 
különféle munkák elvégzésére a talajfelületen: 
vetés előtti talajelmunkálás, vagy szárzúzás, 
talajművelés, és szervestrágya, vagy műtrágya 
talajba keverése, stb. Egy pálcás rögtörő 
hengerrel és két késtengellyel van felszerelve. 

Professzionális eszköz a talaj elmunkálására és 
porhanyítására, stb. A késtengelyen a kések 
négyesével vannak elhelyezve, valamint a gép 
állítható csúszó talpakkal is fel van szerelve. 

Professzionális eszköz, amellyel fatönkök, vagy 
gyökerek kimarása, felaprítása és talajba 
keverése végezhető oldalirányú lengő 
mozgással, így megvalósítható a terület gyors 
tisztítása. 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 

FORGÓBORONA ADAPTER TALAJMARÓ ADAPTER TÖNKMARÓ ADAPTER 

Munkaszélesség 150 cm 

Max. munkamélység 19 cm 

Kések száma 14 

Késtengelyek száma 7 

Teljesítmény igény 24 kW 

Súly 250 kg 

Munkaszélesség 145 cm 

Max. szélesség 160 cm 

Max. munkamélység 15 cm 

Kések száma 28 

Teljesítmény igény 16,5 kW 

Súly 175 kg 

Ø Marókerék 37 cm 

Fordulatszám 2000 min
-1
 

Fogak száma 12 

Nyomás 250 bar 

Olajáram 55 liter/min. 

Súly 100 kg 



  

RoboGREEN evo: BÁRMILYEN MUNKÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZÖK 

80 cm hosszú robosztus acél villafogak. A 
legkülönfélébb raklapos áruk mozgatására 
használható 300 kg maximális tömegig. 

A levágott növényzet forgatására és 
levegőztetésére használható eszköz a szárítási 
folyamat meggyorsításához, vagy a levágott 
növényzet eltávolításához gátakról és töltésekről. 

Acél vágó éllel felszerelt tolólap, amely ideálisan 
használható útpadkákon, földutakon és nyílt 
területeken különféle anyagok, mint pl. talaj, 
növényzet, stb. eltávolítására. 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 

RAKLAPVILLA ADAPTER RENDSODRÓ ADAPTER TOLÓLAP ADAPTER 

Max. raklapvilla szélesség 88 cm 

Villafogak hosszúsága 80 cm 

Raklapvilla szabvány 1-ISO 2328 

Emelhető súly 300 kg 

Nyomás 180 bar 

Súly 80 kg 

Munkaszélesség 160 cm 

Fordulatszám 220 min
-1
 

Lengés +/- 13º 

Nyomás 200 bar 

Hidraulikus motor 250 cc 

Súly 126 kg 

Tolólap szélesség 170 cm 

Tolólap magasság 41 cm 

Vágóél Acél 

Dőlésszög előre/hátra 20º 

Dőlésszög balra/jobbra +/- 13º 

Súly 140 kg 



  

RoboGREEN evo: BÁRMILYEN MUNKÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZÖK 

Ez az eszköz úgy lett megtervezve, hogy a 
fatörzseket mikro vibrációnak veti alá a 
gyümölcsök lerázásához. Könnyen használható 
a két gumi bevonatú befogó pofának 
köszönhetően, amelyekkel a fatörzs 
megbillentett helyzetben is megfogható. 

Kanál hidraulikusan működtetett krokodillal, 
amely ideális hulladékok és egyéb laza 
növényzet mozgatására. A mozgatott anyagot a 
krokodil megfogja, így nem szóródik ki. 

Egy hasznos eszköz különféle anyagok 
felszedéséhez szilárd burkolatokról. Hidraulikus 
munkahengerekkel van felszerelve az 
oldalirányú dőlés szabályozásához (+/- 20°) és a 
felszedett hulladékok könnyű kiürítéséhez. 
Gyűjtőtartállyal is felszerelhető a felsepert 
hulladék összeszedéséhez (opció). 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 

KROKODIL KANÁL ADAPTER 
SEPRŐGÉP ADAPTER 

GYÜMÖLCSRÁZÓ ADAPTER 
VAS KEFESÖRTÉK 

Munkaszélesség 130 cm 

Max. ürítési magasság 63 cm 

Emelhető tömeg 300 kg 

Kanál térfogat 0,15 m
3
 

Nyomás 180 bar 

Súly 170 kg 

Munkaszélesség 150 cm 

Kefehenger átmérő 40 cm 

Fordulatszám 650 min
-1
 

Hidraulikus motor 80 cc 

Szintetikus sörtés kefehenger súlya 150 bar 

Vas sörtés kefehenger súlya 170 kg 

Max. nyílás 45 cm 

Max. fatörzs átmérő 35 cm 

Hidraulikus olajáram 100 liter/min. 

Nyomás 250 bar 

Súly 250 kg 



  

RoboGREEN evo: BÁRMILYEN MUNKÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZÖK 

HÓMARÓ ADAPTER 

Hómaró adapter, amellyel a friss és fagyott hó 
egyaránt hatékonyan távolítható el utakról, 
járdákról, terekről, parkolókból, felhajtókról és 
keskeny, vagy nehezen hozzáférhető helyekről. 
A kidobó torony kidobási iránya állítható. 

Munkaszélesség 140 cm 

Maródob átmérő 70 cm 

Kidobó ventilátor átmérő 40 cm 

Hidraulikus motor nyelés 63 cc - 250 bar 

Kidobó torony elfordítási szöge 200º (+/- 100º) 

Súly 350 kg 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 

Hidraulikusan állítható tolólap műanyag vágó 
éllel, amely ideális hóeltakarításhoz utakról, 
járdákról, terekről, parkolókból, rámpákról, stb. 
Meredek lejtőkön is használható. 

Professzionális erdészeti csörlő tárcsafékkel. A 
berendezés teljes mértékben csúcsminőségű 
acélból készül, ami robosztus és egyúttal 
könnyűsúlyú kivitelt eredményez. 

HÓEKE ERDÉSZETI CSÖRLŐ ADAPTER 

Tolólap szélesség 170 cm 

Tolólap magasság 60 cm 

Vágóél Műanyag 

Dőlésszög előre/hátra 20º 

Dőlésszög balra/jobbra +/- 13º 

Súly 123 kg 

Vonóerő 4,5 - 2,5 tonna 

Acélsodrony hosszúsága 50 m 

Ø Acélsodrony 9 mm 

Csévélési sebesség 0,5 - 1,0 m/sec 

Súly 123 kg 



  

RoboGREEN evo: BÁRMILYEN MUNKÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZÖK 

A függesztő szerkezethez csatlakoztatott 
kiegészítő alkalmazás, amely lehetővé teszi a 
különféle munkaeszközöknek oldalra (jobbra és 
balra) tolását a talajjal párhuzamosan. 

Vonszolásra tervezett hidraulikus csörlő. A 
bukókeretre kerül felszerelésre, a tartója 360° 
fokkal elfordítható. Acélsodrony horoggal. 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 

CSÖRLŐ ADAPTER HIDRAULIKUS OLDALRA 

TOLÁS ADAPTER 

Eltolás jobbra 30 cm 

Eltolás balra 30 cm 

Szélesség 90 cm 

Magasság 50 cm 

Súly 150 kg 

Hidraulikus olajáram 12 l/min 

Acélsodrony hosszúsága 30 m 

Ø Acélsodrony 8 mm 

Vontatási nyomás 145 bar 

Súly 80 kg 
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A hűtő hátsó védőrácsa csövekkel és lemezekkel 
megerősített robosztus acél szerkezetből áll a sérülések 
megelőzése érdekében ütközés esetén. Amellett, hogy 
praktikus és erős, könnyen felnyitható a hűtő szokásos 
karbantartásainak elvégzéséhez. 

HŰTŐRADIÁTOR VÉDELEM OPCIÓ 
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OPCIÓ 

MÁSODIK 

BUKÓKERET 

STANDARD 
FELSZERELTSÉG 

INTEGRÁLT 

BUKÓKERET 

OPCIÓ 

OPCIÓ 

LED MUNKALÁMPÁK 

OPCIÓ 

VONÓHOROG 

Kapacitás 1000 kg 

Ø Csapszeg 2,2 m 

OPCIÓ 

NARANCSSÁRGA 

FORGÓ VILLOGÓ 

PÓTSÚLYOK 

STANDARD 
FELSZERELTSÉG 

LEVEGŐSZŰRŐ 

VÉDELEM 



  

*hűtőradiátor védelem nélkül 
**hűtőradiátor védelemmel 

*gumihevederek 250 mm 
** gumihevederek 280 mm 

MOTOR 

Maximális lejtőszög 55° 

Erőátvitel Hidrosztatikus 

Lassú sebességtartomány 0 - 4 km/h 

Gyors sebességtartomány 0 - 7 km/h 

Gép tömege 1040 kg 

Gyártó Yanmar 

Típus 3-hengeres Dízel 

Teljesítmény 40 LE (27,5 kW) 

Üzemanyag tartály 21 liter 

Üzemi fordulatszám 3000 min
-1

 

RoboGREEN one MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK 



  

Munkaszélesség 130 cm 

Szivattyú típusa Dugattyús 

Olajáram 55 liter/min 

Nyomás 200-350 bar 

Lengőkéses szárzúzó adapter tömege 160 kg 

Gyártó Autec 

Rádió frekvencia 870 Mhz (EU) – 915 Mhz (USA) 

Hatótávolság 150 m 

Joystick Proporcionális 

Akkumulátor Újratölthető 

RoboGREEN one MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK 

SZÁRZÚZÓ ADAPTER TÁVVEZÉRLÉS 

TÁVVEZÉRLÉS 

A TÁVVEZÉRLŐ KONZOL KÖNNYŰ SÚLYÚ, ÖSZTÖNÖSEN 
HASZNÁLHATÓ ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ 

Két nagyméretű joystick karral végezhető az eszközhordozó gép mozgásának, 
kormányzásának, valamint a csatlakoztatott munkagép magasságának szabályozása. 
A kezelőszervek egyszerű elrendezésének köszönhetően azonnal megkezdhető a 
munkavégzés. Lehetőség van a sebességszabályozás és a kormányzás reakció 
idejének beállítására a gépkezelő egyéni igényeinek való legjobb megfeleléshez. 

DERÉKSZÍJ 
(STANDARD) 

KOFFER A TÁVVEZÉRLŐ 
KONZOL SZÁMÁRA 
(STANDARD) 

230 VOLTOS 
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 
(OPCIÓ) 

VÁLLPÁNT 
(OPCIÓ) 



  

TÁVVEZÉRLÉSES 



  

ESZKÖZHORDOZÓ 
GÉP 



 

Az Ön helyi márkaképviselője: 


