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SUPERIEUR OP ELK NIVEAU

VOLLEDIG NIEUWE

ROBOCUT

Uitdagende omstandigheden vragen om
de ongeëvenaarde MOGELIJKHEDEN van McConnel
Remote Control die zich op ELK TERREIN thuis voelt.
Er is nu een geheel nieuwe, vanaf blanco ontworpen
ROBOCUT-serie, die de uitdagingen van de zwaarste
werkomstandigheden aangaat.
De nieuwe McConnel ROBOCUT-serie is gebaseerd op een bewezen
concept en bouwt hierop voort met visie, innovatie en de meest
geavanceerde technologie en loopt hiermee op de markt vooruit.
McConnel's nieuwe ROBOCUT-serie voelt zich goed op uitdagend
terrein, gevaarlijke gebieden en afgesloten zones, en helpt u sneller,
slimmer en harder te werken dan ooit.
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REVOLUTIONAIR
De volledig nieuwe ROBOCUT is ontworpen voor de meest uitdagende
omstandigheden, en is op elk terrein en elk niveau superieur. De serie
bestaat uit twee nieuwe modellen: de 56pk ROBOCUT RC56 en de 75pk
ROBOCUT RC75.
De nieuwe modellen leveren meer kracht,
geavanceerde functionaliteit en een GPS
zelfsturings-optie voor meer capaciteit,
veiligheid en controle.

KRACHT

Krachtiger
dan ooit toename van
40% (RC56) en
75% (RC75)
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ZUINIG MET
BRANDSTOF
20% efficiënter
met brandstof,
dus meerwaarde
bij elke klus

MEER CAPACITEIT

Met meer pk's kan ROBOCUT nu worden
uitgerust met maairotoren tot 1,9m.
Dit zorgt voor een aanzienlijk
hogere capaciteit.

CAPACITEIT

Meer dekking haal bijna de dubbele
productie per dag

VEILIGHEID

Nieuw veiligheidscontrolesysteem
voor maairotor

HELLING

Werk op hellingen
tot 55°
(waarschuwing
bij 50° en
automatische
uitschakeling bij 70°)

PRECISIE
& CONTROLE

28° toename van
de aandrijfdruk
van de rupsbanden
plus verbeterde
hydraulische
zweefstand

GPS
ZELFSTURING

Zorgt voor maximale
productiviteit,
verbeterde veiligheid
en efficiënter werken

INTELLIGENT
ONTWERP
ROBOCUT RC56 en RC75 overtreffen alle verwachtingen
met een opwindend nieuw, vanaf blanco getekend ontwerp
met daarin de nieuwste technologische ontwikkelingen
Beide modellen delen hetzelfde nieuwe, uitstekende
chassisontwerp dat voor een lager zwaartepunt en perfecte
50/50-gewichtsverdeling zorgt, wat essentieel is voor
maximale stabiliteit en prestaties op alle soorten terrein.

Ook in de ROBOCUT-serie

ROBOCUT RC28

DE VOLLEDIG NIEUWE
COMPACTE MAAIOPLOSSING
Zie pagina 30-33 voor details.
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DE VOORDELEN VAN

AFSTANDSBEDIENING

Met het assortiment afstandsbediende machines en aanbouwwerktuigen
van McConnel kunt u klussen met vertrouwen aanpakken die voorheen
arbeidsintensief, tijdrovend en potentieel gevaarlijk waren.
Dankzij de uitstekende stabiliteit, intuïtieve joysticks en een veilige
werkafstand tot 150m, kunt u met deze revolutionaire machines sneller,
slimmer en harder werken dan ooit.
VERHOOGDE VEILIGHEID

ROBOCUT verhoogt de veiligheid door
de operators weg te houden van gebieden
die steil, gevaarlijk of afgesloten zijn.
ROBOCUT is in staat om hellingen van
55 o te nemen, en met een bereik
van 150m is deze maximaal 25 keer
zo productief dan met handmatig maaien.

VEELZIJDIGHEID

McConnel blijft het assortiment van
aanbouwwerktuigen uitbreiden, en biedt
daarmee een werktuig voor bijna

elke uitdaging. Van sneeuw ruimen
tot bosbouw en van gras maaien tot
steengroeve-onderhoud, McConnel kan
een veilige en productieve afstand bediende
oplossing bieden.

MAAI-EN-WEG

Uniek lichtgewicht ontwerp met compacte
afmetingen maakt snel en gemakkelijk
transport van en naar klussen mogelijk,
waardoor operators tijd en geld besparen.
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NIEUWE PRODUCTKENMERKEN

De McConnel ROBOCUT maakt gebruik van de nieuwste technologische
ontwikkelingen en biedt hiermee het ultieme in afstand
bediende machines.

Beste vermogen/
gewichtsverhouding
in de markt.

EFFICIËNTIE

ZWEEFSTAND
MAAIROTOR
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VERHOUDING

VERBETERDE

HYDRAULISCHE

De revolutionaire nieuwe
hydraulische zweefstand kan
geprogrammeerd worden voor
aanpassing aan verschillende
werktuigen en condities.

VERMOGEN/
GEWICHTS

En grotere brandstofcapaciteit
maakt maximaal 6 uur
mogelijk tussen
tankbeurten.

NIEUW

ONTWERP

Volledig afgesloten
motorkappen houden
gras en puin buiten.

MAAIROTOR

VEILIGHEIDSCONTROLESYSTEEM
Veiligheidssysteem voor
hydraulische kop met
melding op scherm.

NIEUWE DIGITALE
AFSTANDSBEDIENING
MET ACCULADER IN MACHINE

De nieuwe Digitale Afstandsbediening wordt
geleverd met twee accu's die kunnen
worden opgeladen aan boord
van ROBOCUT.

HATZ DIESEL

MOTOREN
(56PK & 75PK)

OEM aangepast
en getest speciaal
voor ROBOCUT.

LED

VERLICHTING

Geïntegreerde
programmeerbare vierhoekige
LED-signaalverlichting
en dagrijverlichting.

PERFECTE 50/50

GEWICHTSVERDELING
Maximale stabiliteit op
elk terrein met ROBOCUT
dankzij de perfecte 50/50
gewichtsverdeling.

MOGELIJKHEID VOOR
GPS ZELFSTURING
REVOLUTIONAIRE AFSTANDSBEGELEIDING
ROBOCUT kan worden uitgerust met GPS zelfsturingstechnologie,
ontwikkeld in samenwerking met Trimble, waarmee deze automatisch
langs de maairoute kan sturen met een nauwkeurigheid van 25mm,
met grote voordelen qua capaciteit en efficiëntie.

VERLAAGD

ZWAARTEPUNT
Groter hellingsvermogen
en dubbele rolbeugels.

ROBOCUT - SUPERIEUR OP ELK NIVEAU
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KRACHT

ZUINIG MET
BRANDSTOF

CAPACITEIT

VEILIGHEID

HELLING

PRECISIE
EN CONTROLE

GPS
ZELFSTURING

SUPERIEURE
PRESTATIES
ROBOCUT is leverbaar met keuze uit twee nieuwe motoren: 56pk en 75pk.
Deze zijn in samenwerking met Hatz GmbH ontwikkeld speciaal voor
het werken op steile hellingen van 55o.
De nieuwe motoren bieden tot 75% meer
vermogen, resulterend in een marktleidende
vermogen/gewichtsverhouding.
De combinatie van veel pk's en een laag
gewicht is van vitaal belang voor het werken
op steile hellingen en uitdagend terrein,
waardoor ROBOCUT ongeëvenaarde
prestaties levert.

De toename van het vermogen tot 56pk
en 75pk maakt het ook mogelijk om
grotere maairotoren van 1,6m en 1,9m te
monteren voor een 40% hogere capaciteit in
vergelijking met de 1,3m maairotor.
De brandstofefficiëntie is ook met
20% verbeterd en met de dubbele
brandstofcapaciteit kan er tot zes uur
onafgebroken worden gewerkt zonder
te tanken.
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KRACHT

ZUINIG MET
BRANDSTOF

CAPACITEIT

VEILGHEID

HELLING

PRECISIE
EN CONTROLE

GPS
ZELFSTURING

MEER
CAPACITEIT
De ROBOCUT-serie van McConnel is gemaakt om
het moeilijkste terrein aan te pakken, en beschikt over
de nieuwste motortechnologie met betere prestaties dan ooit
tevoren. De nieuwe motoren bieden tot 75% meer vermogen,
resulterend in een marktleidende vermogen/gewichtsverhouding.
De vermogenstoename tot 56pk en 75pk maakt het mogelijk om bredere maairotoren
van 1,6m (23% breder) en 1,9m (46% breder) te monteren voor meer capaciteit.

VERBETERDE
BRANDSTOFEFFICIËNTIE

De brandstofefficiëntie is ook
met 20% verbeterd en met de dubbele
brandstofcapaciteit kan er tot zes uur
onafgebroken worden gewerkt zonder
te tanken.
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STAYSAFE KAP
OP MAAIROTOR

Een nieuw StaySafe controlesysteem
voor de maairotor wordt standaard
meegeleverd en zorgt ervoor dat
ROBOCUT veilig werkt bij het maaien
langs snelwegen.

ZWEEFSTAND
AANBOUWWERKTUIGEN
ROBOCUT RC56 en RC75 zijn
beide uitgerust met een volledig
programmeerbare hydraulische
zweefstand voor aanbouwwerktuigen
die onder alle omstandigheden voor
optimale prestaties zorgt.

GROTERE
MAAIBREEDTES

Voor de RC56 en RC75 zijn extra maaikoppen verkrijgbaar,
zoals een grasmaairotor van 1,9m, 1,6m en 1,3m,
bosbouwmaaier en klepelmaaier.

1,9m
(75")

1,6m
(63")

1,3m
(51")
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KRACHT

ZUINIG MET
BRANDSTOF

CAPACITEIT

VEILGHEID

HELLING

PRECISIE
EN CONTROLE

GPS
ZELFSTURING

GESCHIKT VOOR

ALLE TERREINEN
De innovatieve afstand bediende serie van McConnel is opgebouwd rond
een ontwerp met een laag zwaartepunt waardoor het ideaal is om steile
bermen aan te pakken. Elk afzonderlijk onderdeel is speciaal gepositioneerd
zodat de machine de beste stabiliteit heeft.
Het intuïtieve potmetersysteem zorgt voor
een nauwkeurige proportionele regeling van
0 tot 100%. Hoe verder u de joystick naar
voren duwt, hoe sneller de machine gaat.
Ingebouwd naar links en rechts tegensturen
compenseert bij bermhellingen en maakt
nauwkeurig rechtuit rijden mogelijk.
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Het tegensturen kan handmatig worden
aangepast met één druk op
een knop.
Wigvormige rubberen tracks of optioneel
zware spike-tracks zorgen voor extra
grip. Een zelfspansysteem garandeert
consistente betrouwbaarheid en voorkomt
overmatige slijtage en scheuren.

50

50

50/50 GEWICHTSVERDELING
Een nieuw gemeenschappelijk chassisontwerp zorgt
voor een lager zwaartepunt en een perfecte 50/50
gewichtsverdeling voor maximale stabiliteit
en wendbaarheid op uitdagend terrein.

55
HELLINGS-

O

CAPACITEIT

IN ELKE RICHTING
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KRACHT

ZUINIG MET
BRANDSTOF

CAPACITEIT

VEILGHEID

HELLING

PRECISIE
EN CONTROLR

GPS
ZELFSTURING

NAUWKEURIGE
CONTROLE
De bedieningen van McConnel's ROBOCUT-serie zijn intuïtief
en eenvoudig te besturen, lichtgewicht, gemakkelijk te leren
en hebben een werkbereik van 150m.
Twee grote joysticks bieden controle over
bewegen, sturen en aanbouwwerktuigen,
terwijl belangrijke functies zoals
versnellingen, rotorsnelheid, snelheidsgevoeligheid, zelfreiniging van de radiator
en noodstop allemaal met één druk op
de knop kunnen worden geopend.
De nieuwe afstandsbediening heeft
een informatief digitaal display met hoge
zichtbaarheid en waardevolle feedback voor
de machinist, waaronder het toerental van
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de motor, de motortemperatuur
en de signaalsterkte.

ROBO-READY ACCU

ROBOCUT's nieuwe ROBO-READYaccudock biedt plaats voor een van de
twee accu's van de afstandsbesturing en
laadt deze tegelijkertijd op, waardoor een
snelle omwisseling met minder stilstand
mogelijk is.

KRACHT
BINNEN HANDBEREIK

ACTIVERINGSSCHERM
Het ROBOCUT ACTIVATION-displaypaneel stelt
de operator in staat om zijn eigen instellingen
aan te passen en te personaliseren, en biedt
de mogelijkheid voor een volledige diagnose
'via de telefoon'.
• Geïntegreerde en programmeerbare LED-verlichting
(vooraf ingesteld met 14 standaard ISO-normen).
Te selecteren in het ACTIVATION-scherm
• Doorloop verschillende schermopties, ontworpen
vanuit de visie van de operator
• Standaardinstellingen voor aanbouwwerktuigen
selecteerbaar vanaf het ACTIVATION-scherm
• ACTIVATION-scherm stelt operators in staat om de
machine te configureren en vitale statistieken en
foutcodes te bekijken
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KRACHT

ZUINIG MET
BRANDSTOF

CAPACITEIT

VEILGHEID

HELLING

PRECISIE
EN CONTROLE

GPS
ZELFSTURING

ZELFSTURINGS

TECHNOLOGIE
Voor het eerst is GPS-zelfsturing beschikbaar voor ROBOCUT.
Dit is ontwikkeld in samenwerking met Trimble, een wereldleider in
een breed scala aan positioneringstechnologieën.

Met GPS-zelfsturing kunnen operators
precisiemaaien met een nauwkeurigheid
van 25mm op maximaal 150m afstand,
wat verspillende overlapping
bij elke passage voorkomt
en de productiviteit drastisch laat stijgen.

MEER CAPACITEIT

Er wordt enorme vooruitgang in capaciteit
en efficiëntie geboekt als GPS-zelfsturing
ingeschakeld is, omdat zelfs op lange
werkafstanden de volledige breedte
van de maaikop wordt benut.

VERBETERDE VEILIGHEID

Dankzij de automatische geleiding kan
de machinist ook vanaf grotere afstand
nauwkeurig werken, waardoor hij
de machine vanaf een veiliger uitkijkpunt
kan bedienen.

18

DE MEEST EFFICIËNTE

OPLOSSING
TEKENEN

Het gebruik van ROBOCUTzelfsturing is snel, simpel
en intuïtief:
Teken het gebied door
simpelweg rond de omtrek
te rijden of te maaien.
Identificeer eventuele obstakels
binnen het maaigebied door er
omheen te rijden of te maaien.
Selecteer de rijrichting
voor de meest efficiënte
maairoute met de minste
bochten en langste loop.
Sla de gegevens op voor
toekomstig gebruik.

ROBOCUT MET GPS-ZELFSTURING.
Indicatie van hoe de GPS-zelfsturing langs
de omtrek en eventuele obstakels kan
maaien voordat de meest efficiënte route
wordt gekozen om het resterende gebied
te maaien.
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AANBOUWWERKTUIGEN
ROBOCUT is veel meer dan alleen een maaimachine voor
alle terreinen, want met een keuze aan aanbouwwerktuigen,
verandert het in een afstand bediend werkplatform dat
de veiligheid, productiviteit en efficiëntie verhoogt.

REEKS AANBOUWWERKTUIGEN
ROBO-FLAILHEAD..................................21

ROBO-BRUSH...........................................24

ROBO-MULCHER....................................21

ROBO-FORK..............................................24

ROBO-FOREST.........................................21

ROBO-ROTARY TILLER.........................24

ROBO-ROTARY TURF MOWER.........22

ROBO-ROTARY HARROW...................24

ROBO-CUTTERBAR MD.......................22

ROBO-TOE-TIP BUCKET......................25

ROBO-RAKE..............................................22

ROBO-GRAPPLE BUCKET...................25

ROBO-STUMP GRINDER.....................22

ROBO-AIR BLAST SPRAYER..............25

ROBO-CHIPPER.......................................23

ROBO-TREE SHAKER............................25

ROBO-BLADE...........................................23
ROBO-TRENCHER..................................23
ROBO-SNOW BLOWER........................23
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AANBOUWWERKTUIGEN
LEVERBAAR

ROBOCUT AANBOUWWERKTUIGEN

ROBO-MULCHER
Zware bosbouwkop met 1,3m en 1,6m lengte die alles aankan,
van zware begroeiing tot jonge boompjes.

ROBO-FLAILHEAD
Een krachtige maairotor
met een keuze uit verschillende
hamer- of rug-aan-rug Y-klepels
voor gras. Het werktuig wordt
aangedreven door een
3000-toeren energiezuinige
spiraalrotor en kan alles aan,
van gras tot brem.
Technische specificaties
• Hydraulische beschermkap
voorzijde
• Keuze uit grasmaaiklepels of
hamerklepels
• Achterrol met volledige breedte
• Maaicapaciteit van 30mm
• 20-85mm maaihoogte
• +/- 14o kophoek
en zweefstand
• Rotatiesnelheid 3000tpm
• 170kg gewicht

1,3m (51") Maairotor

Technische specificaties
• Maaibreedtes van 1,3m en 1,6m
• Zware hamerklepels
• Unieke krachtige rotor maakt het mogelijk
om klepels 360o door te laten te slingeren
• Hydraulische beschermkap voorzijde
• Versterkte stalen duwstang
• Maaicapaciteit van 100mm
• Rotatiesnelheid 3000tpm
• +/- 14o kophoek en zweefstand
• 315kg gewicht

ROBO-FOREST
Krachtige bosbouwkop met 1,3m en 1,6m lengte en vaste tanden die
alles aankan, van zware begroeiing tot jonge boompjes.

1,6m (63") Maairotor

Technische specificaties
• Maaibreedtes van 1,3m en 1,6m
• Vaste tanden van slijtvast wolfraamcarbide
• Hydraulische beschermkap voorzijde
• Versterkte stalen duwstang
• Maaicapaciteit van 100mm
• Rotatiesnelheid 3000tpm
• +/- 14o kophoek en zweefstand
• 355kg gewicht

1,9m (75") Maairotor

21

ROBOCUT AANBOUWWERKTUIGEN VERVOLG

ROBO-ROTARY TURF MOWER

ROBO-RAKE

Krachtige 1,5m cirkelmaaier. Het dek heeft een achterwaartse afvoer en drie rotoren
met zes snijmessen die hydraulisch bij 2200tpm worden aangedreven door
een zware riem. Dit zorgt voor een fijn gesneden afwerking die perfect is voor de sectoren
tuinbouw, landschapsarchitectuur en voorzieningen.

Een mobiele en manoeuvreerbare aanbouwhark ontworpen voor steile
terreinen, ROBO-rake is ideaal voor het verwijderen van gemaaid gras
van rivieroevers.

Technische specificaties
• 1,5m maaibreedte
• Drie rotoren en zes snijmessen
• Achterwaartse afvoer van puin
• Robuuste stalen constructie
• 2200tpm
rotorsnelheid

ROBO-CUTTERBAR MD

ROBO-STUMP GRINDER

Een lichte en manoeuvreerbare 1,8m messenbalk die ideaal is
voor het onderhoud van gras en riet, waarbij een scherpe snede
belangrijk is.

Een robuuste stobbenfrees met een snel draaiend freeswiel
met zware wolfraam tanden. De machine kan boom- en struikwortels
aan en is ideaal voor het verwijderen van ongewenste stronken
in voorheen ontoegankelijke gebieden.

Technische specificaties
• 1,8m maaibreedte
• 40 slijtvaste wolfraamcarbide tanden
• 20-80mm maaihoogte
• +/- 14o kophoek
en zweefstand
• Vlakke knipactie
• Versterkte glijsloffen
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• +/- 14o kophoek en zweefstand
• 280kg gewicht

Technische specificaties
• 1,45m werkbreedte
• 40 roterende 250mm
stalen tanden
• +/- 14o kophoek
en zweefstand
• Krachtige dubbele
riemaandrijving
• Wendbare zwenkwielen
• Verstelbare hoogte

Technische specificaties
• 12 slijtvaste wolfraamcarbide tanden
• Krachtige rotor met 1800tpm
• Freeswiel van 370mm diameter (incl. tanden)
• Automatisch schommelende kop
• Versterkt stalen beschermkap
• Beschermende flap
• 92kg gewicht

ROBO-CHIPPER

ROBO-TRENCHER

De ROBO-Chipper wordt aangedreven door een krachtige hydraulische
motor, en kan kleine takken met een diameter tot 90mm versnipperen om
het verwijderen van begroeiing eenvoudig te maken.

De Trencher is ideaal voor het leggen van buizen of kabels en stelt operators in staat om
smalle sleuven te graven met minimale schade aan de grond.
Technische specificaties
• Keuze uit standaard en heavy-duty
wolfraamcarbide tanden
• Graaft tot een diepte van 0,9m
en een breedte van 150mm
• Instelbare hoek
regelt de diepte van de sleuf
• Versterkt stalen
beveiliging
• Krachtige hydraulische
motor

Technische specificaties
• Snijcapaciteit van 90mm
• Krachtige motor
• Veiligheidsbalk
voor ontkoppeling
• Verstelbare en draaibare afvoer
• Brede invoeropening voor
eenvoudig invoeren van materiaal
• 2 messen en 8 hamers
• Inklapbaar voor makkelijk vervoer
• 215kg gewicht

ROBO-BLADE

ROBO-SNOW BLOWER

Het universele blad ruimt net zo makkelijk sneeuw als dat het grond sorteert.
Het heeft een hydraulisch verstelbare bladhoek en een vervangbaar stalen bladvlak.

Gewapend met een snelle uitvoer-unit, biedt
de Snow Blower een veilige en effectieve oplossing
voor het schoonmaken van wegen en paden op
moeilijk bereikbare en potentieel gevaarlijke locaties.

Technische specificaties
• 1,7m werkbreedte
• Hydraulisch verstelbare bladhoek
• Keuze uit standaard kunststof blad
of optioneel stalen blad
• Bladhoogte van 0,6m
• +/- 20o
draaibaar blad
• +/- 14o kophoek
en zweefstand
• Verwisselbare rand

• 170kg gewicht (staal)
• 95kg gewicht (kunststof)

Technische specificaties
• 1,3m werkbreedte
• Krachtige 520tpm rotor
• Volledig draaibare uitvoerpijp
• Krachtige frees over volledige lengte
• Hydraulisch afbuiging
van 0-45o
• Uitvoerbescherming
• 290kg gewicht
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ROBOCUT AANBOUWWERKTUIGEN VERVOLG

ROBO-BRUSH

ROBO-ROTARY TILLER

Robo-Brush helpt operators snel en eenvoudig puin op te ruimen.
Met een werkbreedte van 1,5m is hij snel en effectief, zelfs op het meest
uitdagende terrein.

De Rotary Tiller is uitgerust met een krachtige rotor met 4 schoffels
per flens en ontworpen voor het bewerken en sorteren van grond.

Technische specificaties
• 1,5m werkbreedte
• Hydraulisch verstelbare veeghoek
• Krachtige rotor met 400tpm
• +/- 14o kophoek
en zweefstand
• Slijtvaste borstel
• Eenvoudige hoogte
aanpassing via
zwenkwielen
• 190kg gewicht

ROBO-FORK

ROBO-ROTARY HARROW

Perfect voor het verplaatsen van materialen in de meest uitdagende
omgevingen, maakt de vorkaanbouw veilig en effectief transport
mogelijk: van bouwmaterialen tot zandzakken voor waterkering.

Een eg voor alle terreinen met een roller, een grill en 14 bladen. Zeer effectief bij
het verpulveren van modderkluiten en graszoden, vermengen van meststoffen
en bewerken van grond.

Technische specificaties
• Verstelbare werkbreedte
• 300kg hefvermogen
• 40cm hefhoogte
• Onderhoudsarm

Technische specificaties
• 1500mm werkbreedte
• 1600mm totale breedte
• 400mm roldiameter
• 7 rotoren
• 14 messen
• 190mm max
werkdiepte
• 32pk motor
• 250kg gewicht

• Makkelijk te gebruiken
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Technische specificaties
• 1450mm werkbreedte
• 1600mm totale breedte
• 28 schoffels
• Verstelbare glijsloffen
• 150mm max
werkdiepte
• 22pk motor
• 175kg gewicht

ROBO-HOOGKIPBAK

ROBO-AIR BLAST SPRAYER

De hoogkipbak maakt veilig werken in afgesloten gebieden
en gevaarlijke omgevingen mogelijk. Dit nieuwe aanbouwwerktuig is
robuust en betrouwbaar en ideaal voor bouw- en sloopwerkzaamheden
en militaire installaties.

De Air Blast Sprayer is ontworpen Voor
gewasbescherming in boom- en wijngaarden.
De machine wordt aangedreven door een
16kW motor en heeft een krachtige 600mm
ventilator en een 215 liter tank.

Technische specificaties
• 1.3m werkbreedte
• Zware uitvoering
• Hefvermogen van 516kg
(Zwaar model)
• Hefvermogen van 452kg
(Standaard model)
• Ideaal voor werk
in steengroeven,
aan duikers en op
bouwplaatsen.

Technische specificaties
• 600mm krachtige ventilator
• 215 liter tank
• Ideaal voor boomgaarden, tunnelkassen,
kwekerijen en wijngaarden
• Robuuste constructie
• Zeer manoeuvreerbaar

ROBO-GRAPPLE BUCKET

ROBO-TREE SHAKER

Een zware bak met hydraulische grijper die het vallen van materiaal
voorkomt en het een ideaal hulpmiddel maakt voor het verplaatsen
van afval en los groen.

De boomschudder is gemaakt voor gebruik in wijngaarden en fruitkwekerijen
en geeft kleine trillingen door aan de stam, waardoor fruit gemakkelijk valt.

Technische specificaties
• 1300mm werkbreedte
• 830mm bakdiepte
• 610mm uitlaadhoogte
• 47o kantelbaar
• Maximaal 300kg
laadvermogen
• 0,15m2 inhoud
• 170kg gewicht

Technische specificaties
• Opening van 450mm
• Hydraulische kanteling
• Rubberen pads
• Maximale stamdiameter
van 500mm
• 100l/min hydraulische
volumestroom
• Druk van 250 bar
• 250kg gewicht
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MACHINE
OPTIES
ROBO TRAILER
• Starre as
• Bladgeveerde ophanging
• Zwaar uitgevoerde laadklep
• Reservewiel en voorrek
• Kit voor wegverlichting
• Beveiligde achterklepsloten
en sjorogen
• Steunpoten
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GPS
ZELFSTURING
Revolutionaire
afstandsbediening voor
verhoogde productiviteit,
verbeterde veiligheid en
efficiënter werken.

TREK
HAAK

Zie pagina
18-19
voor meer
informatie

WERKLAMPEN
• Krachtige LED-lampen maken de klus zichtbaar
• Eenvoudig bovenop de machine te monteren
• Naar wens aanpasbaar

ROBOCUT TRACK
OPTIES

Er zijn drie trackopties beschikbaar voor de nieuwe ROBOCUTmachines. Deze hebben een duurzamer ontwerp om het
zware werk op alle terreinen te incasseren.

STANDARD
RUBBER TRACK

• Geschikt voor maaien tot 40o
• Lage grondverstoring
• Slijtvast rubbermengsel

SUPER
RUBBER TRACK

• Geschikt voor hellingen tot 55o
• Schuine contouren voor extra grip
• Slijtvast rubbermengsel

STUDDED TRACK

(met optionele spike-set)
• Geschikt voor steile hellingen tot
55° en testomstandigheden zoals
als sneeuw en gladde grond

Verkrijgbaar met optionele spike-set.
Slechts één spike-set per machine benodigd.
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TECHNISCHE

SPECIFICATIE
1300mm

(spoorbreedte)

1050mm

1112mm

Breedte van maairotor
1,3m maairotor - totale breedte 1433mm
1,6m maairotor - totale breedte 1733mm
1,9m maairotor - totale breedte 2043mm
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2285mm
3130mm

SPECIFICATIE
ROBOCUT RC56

ROBOCUT RC75

Totale breedte

1300mm

1300mm

75pk (56kw) @ 2800tpm

Totale hoogte (zonder aanbouwwerktuig)

2285mm

2285mm

185Nm

240Nm

Totale hoogte

1050mm

1050mm

Brandstof

Diesel

Diesel

Inhoud brandstoftank

38 liter

38 liter

Watergekoelde radiateur

3-voudig zware belasting

3-voudig zware belasting

ROBOCUT

1200kg

1300kg

Zelfreinigend (omkeerbare
ventilator)

Standaard handmatig en automatisch

Standaard handmatig en automatisch

Maairotor

Afhankelijk van grootte

Afhankelijk van grootte

Transmissie

Hydrostatisch met fijnregeling

Hydrostatisch met fijnregeling

Maximale geluidsniveaus

77dB(A)

77dB(A)

1e versnelling (laag bereik)
Vooruit en achteruit 0 - 3,5 km / uur

1e versnelling (laag bereik)
Vooruit en achteruit 0 - 3,5 km / uur

2e versnelling (laag bereik)
Vooruit en achteruit 0 - 7 km / uur

2e versnelling (laag bereik)
Vooruit en achteruit 0 - 7 km / uur

ROBOCUT RC56

ROBOCUT RC75

Fabricaat

HATZ, 3 cilinder, turbo, tier 4 finale

HATZ, 4 cilinder, turbo, tier 4 finale

PK

56pk (42kw) @ 2800tpm

Koppel

AFMETINGEN

MOTOR

HYDRAULICA

GEWICHT

PRESTATIE
Potmeter snelheidsregeling
(0 tot 100%)

Onafhankelijk maairotorcircuit

Zuiger met gesloten circuit
Max. 59 l / min bij 2800tpm 350 bar

Zuiger met gesloten circuit
Max. 95 l / min bij 2800tpm 350 bar

Onafhankelijk spooraandrijfcircuit

2 x zuiger met gesloten circuit
Max 57 l / min @ 3000tpm 250 Bar

2 x zuiger met gesloten circuit
Max 57 l / min @ 3000tpm 250 bar

Oliestroom

59 l/min

95 l/min

1 dubbelwerkend hulpsysteem
voor extra werking
16 l/min bij 210 bar, dubbelwerkend

1 dubbelwerkend hulpsysteem
voor extra werking
16 l/min bij 210 bar, dubbelwerkend

Druk

350 bar

350 bar

Rotorsnelheid

3300tpm

3300tpm

Voor en achter flappen

Standaard

Standaard

Onafhankelijke intercooler

Standaard

Standaard

Inhoud olietank

20 liter (40 liter bewaard in het systeem)
Biologisch afbreekbare olie

20 liter (40 liter bewaard in het systeem)
Biologisch afbreekbare olie

Y - Klepels voor het maaien van gras
en licht hout tot een diameter van 30mm

Y – Klepels voor het maaien van gras
en licht hout tot een diameter van 30mm

Hefvermogen van
aanbouwwerktuigen

550kg

550kg

J (hamer) - Klepels voor het maaien van
dik gras en hout tot een diameter van
50mm

J (hamer) - Klepels voor het maaien van
dik gras en hout tot een diameter van
50mm

Rotorbreedte

1,3 tot 1,9m

1,3 tot 1,9m

Diameter roller

100mm

100mm

Maaihoogtebereik
(door aanpassing roller)

20mm - 85mm (5 standen)
Maairotor kan worden opgetild om hoger
te maaien

20mm - 85mm (5 standen)
Maairotor kan worden opgetild om hoger
te maaien

Hydraulische lift

-300mm tot +400mm

-300mm tot +400mm

Zweefstand (hoek)

14° op en neer (+/-)

14° op en neer (+/-)

Aux-service

TRACKS
Rubber

Standaard ~ maximale werkhoek 40°

Standaard ~ maximale werkhoek 40°

Rubber met spikes

Optionele ~ maximale werkhoek 55°

Optionele ~ maximale werkhoek 55°

Zelfspannend

Standaard

Standaard

Lengte (van as tot as)

1192mm

1192mm

Werkbereik

150m

150m

Frequentie

434MHz (CE-gecertificeerd)

434MHz (CE-gecertificeerd)

Accu

Uitwisselbaar, oplaadbaar, twee stuks met
beide units oplaadbaar op de machine

Uitwisselbaar, oplaadbaar, twee stuks met
beide units oplaadbaar op de machine

Proportionele joysticks

Standaard

Standaard

AFSTANDSBEDIENINGEN

MAAIROTOR / AANBOUWWERKTUIGEN

Klepels

Let op: vanwege voortdurende productontwikkeling kan de informatie in deze brochure op elk moment worden gewijzigd. McConnel Limited aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden,
fouten of weglatingen en behoudt zich het recht voor specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Januari 2019
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OOK LEVERBAAR

IN DE
ROBOCUTSERIE

KRACHTIG EN COMPACT

ROBOCUT RC28
De ROBOCUT RC28 is een volledig nieuwe afstand bediende maaier en levert
uitstekende prestaties en maairesultaten. De nieuwe en krachtige 28pk
Vanguard-motor, met een laag brandstofverbruik en lage uitstoot,
zorgt gecombineerd met een hybride elektrische aandrijving voor
een soepele werking.

KRACHT

Krachtige
28pk motor
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ZUINIG MET
BRANDSTOF

Zuinig met brandstof
en lage uitstoot

CAPACITEIT

Hoge capaciteit
dankzij intuïtieve
bi-directionele
maaimogelijkheden

VEILIGHEID

Snel stoppende rotors
(stil in 3 seconden)

HELLING

Werk op hellingen
tot 55°

PRECISIE
EN CONTROLE

Volledig proportionele
afstandsbediening

GPS
ZELFSTURING

Zorgt voor maximale
productiviteit,
verbeterde veiligheid
en efficiënter werken

ROTEREND

MULCHMAAIDEK
De RC28 heeft een speciaal ontworpen 1,1m roterend
mulchmaaidek en zorgt voor een scherpe snede en een fraaie
afwerking voor fijne gazontoepassingen zoals parken en tuinen,
maar is krachtig genoeg voor het grondig maaien van zwaar gras.
• 1,1m maaibreedte bi-directioneel mulchmaaidek
voor maaien in beide richtingen
• Op afstand verstelbare maaihoogte van 30mm tot 180mm
• Vooraf programmeerbare maaihoogte
• Dubbele rotor voor gelijkmatige verdeling van mulch
• Heavy-duty Hardox 700 mulchmaaimessen met opwaartse stuwing
• Variabele rotorsnelheid met 3 seconden snelle stop
• Geïntegreerd toegangsluik voor snel en eenvoudig onderhoud
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RC28 PRODUCTKENMERKEN

Ontworpen voor fijne gazontoepassingen
is de RC28 kleiner, lichter en simpelweg
efficiënter.
LAGE

GRONDDRUK

Creëert minimale
oppervlaktestoring.

MOTORKAPPEN

MULCH-

CONTROLE
Volledige afstandsbediening van mulchdekfuncties inclusief
aan-uit en hoogteinstelling.

SOEPELE
ELEKTRISCH
AANGEDREVEN

MOTOR

Biedt precieze
controle en variabele
snelheid.

Volledig afgesloten
kappen houden gras
en puin buiten.

50/50
GEWICHTSVERDELING

Voor maximale stabiliteit
en optimale bediening
op hellingen.

BEPERK DRAAIEN MET

BI-DIRECTIONEEL MAAIEN
Bi-directioneel maaien vermindert de noodzaak van draaien,
verbetert de productiviteit dramatisch en minimaliseert
de verstoring van het oppervlak.
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28 PK
BENZINE
MOTOR

Vanguard Commercial
Power benzinemotor
met efficiënte
elektronische
brandstofinjectie.

SPECIFICATIE
ROBOCUT RC28
LICHT EN

COMPACT
Snel en gemakkelijk
te vervoeren.

MULTIFUNCTIONELE

AFSTANDSBEDIENING

Nauwkeurige proportionele afstandsbediening met
een werkbereik van 150m, specifiek ontworpen voor de RC28.
• Geïntegreerd scherm geeft machine-informatie weer
• Dubbele joystick voor intuïtieve
bi-directionele bediening
• Compact en lichtgewicht
• Fijne en nauwkeurige bediening

UITGERUST MET

GPS

Voor ultieme
maai-efficiëntie.

MOTOR
Fabricaat

Vanguard 810cc motor met
elektronische brandstofinjectie(EFI)

Vermogen

28pk (21kw)

Brandstof

Benzine

Inhoud brandstoftank

2 x 10 liter, verwijderbare tanks

Rijaandrijving

48V AC elektromotor

Maximale geluidsniveaus

98dB(A)

Snelheid

0-7 km/uur

Voldoet aan

ANSI B71.4 veiligheidsvoorschriften

MULCHDEK
Maaibreedte

1,1m

Maaihoogte

30mm – 180mm

Programmeerbare lage hoogteinstelling

Standaard

Bi-directioneel maaien

Standaard

Omhoog stuwende mulchmessen

Standaard

Type aandrijving

Directe cardanaandrijving met
elektrische koppeling

Snelheid mes-tip

Variabel tot 5500m/min

Snel stoppende rotors

Standaard (3 seconden )

TRACKS
Universeel rubber

Standaard ~ maximale werkhoek 55°

Zelfspannend

Veerring

Lengte (van as tot as)

1000mm

AFSTANDSBEDIENINGEN

LAAG

ZWAARTEPUNT

En brede spoorbreedtes
maakt werken mogelijk
op hellingen tot 55°.

Werkbereik

150m

Frequentie

434MHz (CE-gecertificeerd)

Accu

2 x oplaadbare batterijen

Proportionele joysticks

Standaard

AFMETINGEN
Totale breedte

1500mm

Totale hoogte (zonder aanbouwwerktuig)

1510mm

Totale hoogte

765 – 915mm

GEWICHT
ROBOCUT

ROBOCUT - SUPERIEUR OP ELK NIVEAU

480kg

Let op: vanwege voortdurende productontwikkeling is de informatie in deze brochure
onderwerp om op elk moment te veranderen. McConnel Limited is niet verantwoordelijk
voor eventuele onjuistheden of fouten of weglatingen en behoudt zich het recht voor om
specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Januari 2019
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WAAROM
McCONNEL?

Wanneer u een McConnel ROBOCUT aanschaft, koopt u niet alleen een krachtige machine,
u krijgt ook een eersteklas nazorgpakket met ondersteuning gedurende de levensduur
van uw product. Dus of u dringend een onderdeel nodig hebt, hulp bij onderhoud, of online
informatie over hoe u het beste uit uw machine kunt halen, McConnel zou altijd uw eerste
keuze moeten zijn.
De belangrijkste voordelen van het kopen van een McConnel-machine zijn:

•
•
•
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Een internationaal netwerk
van dealers en distributeurs biedt
volledige service en ondersteuning
in 40 landen over de hele wereld.

•

Elke machine wordt onderworpen
aan een uitgebreide prestatietest
voordat deze wordt vrijgegeven
aan een klant.
Een uitgebreide voorraad originele
vervangingsonderdelen kan via
internationale koeriers naar
dealers over de hele wereld worden
verzonden.

•

McConnel heeft een bewezen staat
van dienst met ongeveer 40 jaar
ervaring met het maken
van bekroonde landbouwmachines
en producten voor teelt en
groenonderhoud.
McConnel-machines hebben zich
succesvol bewezen in een breed
scala aan werkomgevingen over
de hele wereld.
Ons zeer bekwaam team van
serviceprofessionals traint
honderden dealers per jaar en kan
deskundige ondersteuning bieden

•
•

als u een probleem hebt dat niet
snel kan worden opgelost door
uw lokale dealer.
Maatwerk wordt volledig door
McConnel ondersteund door
klanten te helpen met op maat
gemaakte machines.
Er is een online bibliotheek
beschikbaar met essentiële
informatie, zoals handleidingen,
onderdelenboeken
en multimediaproductinformatie.

ARMMAAIERS
McConnel biedt een uitgebreide selectie armmaaiers
met 12 verschillende series en 41 verschillende
modellen. Klanten kunnen kiezen uit duizenden
verschillende variaties waarmee ze
een gepersonaliseerde specificatie kunnen creëren
die ideaal is voor hun behoeften. Er is ook een brede
selectie aan werktuigen beschikbaar van zaagbladen
tot slootreinigers.

McConnel biedt een bewezen
assortiment, sterke nazorg
en een internationaal netwerk

KLEPELMAAIERS
EN CIRKELMAAIERS

van dealers en distributeurs
verspreid over 40 landen.

Of u een klepelmaaier of een cirkelmaaier zoekt,
McConnel heeft een machine die aan uw behoeften
voldoet met een keuze uit 10 verschillende series
en 24 machines. De keuze omvat alles van
1,3m compacte klepelmaaiers tot 8,2m krachtige
Flex-Wing cirkelmaaiers.

Dus als u wilt profiteren
van onze hoogwaardige
producten, kunt u het zich
dan veroorloven om niet voor
McConnel te kiezen?

Voor meer informatie over de volledige lijn van McConnel-machines
kijk op www.mcconnel.com
TELEN EN ZAAIEN
McConnel heeft veel geïnvesteerd in
de uitbreiding en ontwikkeling van zijn teelten graslandassortiment met een selectie populaire
bodemverbeteraars, beluchters, stoppelcultivatoren
en grondbewerkingsmachines. De lancering van
de SEEDAERATOR markeerde de intrede van
het bedrijf in de zaaimachinesector.

AGRIBUGGY EN MULTIDRIVE
Ongeëvenaard ontwerp met lage bodemdruk, toonaangevende
tractie en stabiliteit, en meer comfort zijn slechts enkele van
de belangrijkste voordelen van de Multidrive- en Agribuggy
zelfrijdende veldspuiten van McConnel. Hun mechanische
aandrijftechnologie levert de allerbeste tractie. Ze bieden
aandrijving en remkracht op alle vier de wielen voor meer grip bij
natte omstandigheden en op moeilijk terrein, en zorgen ervoor
dat er eerder en later in het jaar veilig en productief gewerkt kan
worden dan door de concurrentie.
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Exclusief
importeur
Benelux

Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt
T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35
E. info@dabekausen.com

36

www.dabekausen.com

Onderdelen

T. 0031-475 55 09 96
E. parts@dabekausen.com

McConnel Limited

T. +44 (0) 1584 873131
F. +44 (0) 1584 876463
E. sales@mcconnel.com

www.mcconnel.com
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