
AEDES RMS FORGÓKÉSES MULCSOZÓ KASZA

ALAPFELSZERELTSÉG 
ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Robust machine in compact and low design
•  Drive by gearbox – WITHOUT V-belts
•  Right-hand body freely movable upwards for 

optimum ground hugging by “\_/”-plant systems 
and for higher tree rows (dam)

•  Machine WITHOUT lateral inter-row wheel
(on request)

•  Gearbox with integrated free wheel – 540 RPM
•  Grass distribution: central body in the middle

of the carriageway, right joint body left-turning - 
grass distribution towards the carriageway

•  Sheet metal deflectors on both sides to allow 
lateral discharge of the product

•  Height adjustable front rollers and broad rear 
roller (Ø 170 mm) for ease of sliding and 
manoeuvring

•  Hydraulic side shift4 - LINEAR
•  Frame of three-point linkage category 1

(cat. 2 on request) mechanically adjustable with 
self-lubricating sliding blocks front side and small 
sliding wheels’ rear side

•  Third point with floating chain to allow the 
machine to perfectly follow the ground

•  Machine attached behind the tractor and used in 
trail (front mounting or for tractors with reverse 
drive on request)15

•  Cardan shaft with shear bolt
•  Safety-protections and “CE” certification

•  Robustes Mulchgerät in kompakter und niedriger 
Bauweise

•  Antrieb durch Winkelgetriebe – OHNE Keilriemen
•  Rechter Gerätekörper nach oben frei beweglich 

für optimale Bodenanpassung bei “\_/“-Anlagen 
und bei höherstehender Baumreihe (Damm)

•  Mulchgerät OHNE seitlicher Schwenkscheibe
(auf Anfrage)

•  Antriebsgetriebe mit integriertem Freilauf –
540 U/min.

•  Grasverteilung: Zentralkörper in die Mitte der 
Fahrgasse rechter Gelenkkörper linksdrehend - 
Grasverteilung in die Fahrgasse 

•  Leitbleche auf beiden Seiten für eine optimale 
Ablage des Mulchgutes

•  Höhenverstellbare Laufrollen vorne und Breitwalze 
hinten (Ø 170 mm) um leichtes Verschieben und 
Manövrierfähigkeit zu gewährleisten

•  Hydraulische Seitenverschiebung4 - LINEAR
•  Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 1 (Kategorie 2 

auf Anfrage) mit selbstschmierenden Gleitbacken 
vorne und Laufrollen hinten

•  Oberlenker-Gleitkette damit das Gerät optimal 
dem Bodenprofil folgt

•  Traktorheckanbau zum Ziehen (Frontanbau oder 
für Traktoren mit Rückfahreinrichtung)15

•  Gelenkwelle mit Scherschraube
•  Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

•  Robusztus, kompakt

•  Oldalhajtás kardántengellyel
•  A jobb oldali vágótest felfelé billenthető

•  oldalsó sorközi görgő nélkül is rendelhető 
(kérésre)

•  Szabadonfutós hajtómű
   TLT 540 fordulat/perc

•  a kaszálék eloszlatása a sorköz közepén

•  kétoldali lemezterelők

•  front és széles hátsó görgők  (Ø 170) 
   – állítható magasságú

•  hidraulikus oldalállítás
  a manőverezés megkönnyítésére

•  hárompont függesztés, 1. kategória
 (2. kategória külön kérésre)
•  a 3. pont láncfüggesztés a tökéletes talajkövetés
 érdekében

• hátsó függesztés (front függesztés vagy 
reverzibilis traktorra igény esetén)

• CE szabvány és balesetvédelmi kiegészítők
• nyírócsapos nyomatékhatárolós kardántengely

Az AEDES RMS FORGÓKÉSES MULCSOZÓ KASZÁIT szőlőültetvények és gyümölcsösök sorközművelésére ajánljuk.
Alacsony kivitelű, robusztus forgókéses fűnyíró-mulcsozó, oldalra kihelyezhető csuklópántos vágószerkezettel
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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

alacsony kivitel

 a talaj optimális követése érdekében kifejezetten
 a “\_/” ültetvényekhez

kaszálék eloszlatása a sorokba
jobb oldali vágótest balra fordulás -

 a kaszálék oldalirányú kiürítéséhez

 a „V” vagy „\ _ /” alakú ültetvényekhez.

1 Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó 

2   Rendeléskor kérjük a TLT forgásirányát és a ford./perc értéket szíveskedjen megadni!



RMS SZÉRIA
TÍPUS

RMS.002200 RMS 2200 2.200 mm 2.700 mm 2.160 mm 840 mm 6 51/70 650 kg 730 kg 

RMS.002600 RMS 2600 2.630 mm 3.100 mm 2.590 mm 800 mm 4+2 58/80 700 kg 780 kg 

RMS.003000 RMS 3000 2.980 mm 3.500 mm 2.940 mm 1.000 mm 4+2 58/80 750 kg 830 kg 

kW/LE

OPCIÓK

HU DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIES

AEDES RMS soraljkasza 60 cm 
 saját hidraulika rendszerrel

AEDES d. 80 soraljkasza

 hidraulika rend. szivattyú +tartály(+110kg)

Elektrohidraulikus vezérlőegység
(1 kar 2 mozgáshoz)

„TIRFILL” gumikerekek
Front és hátsó (felár)

Konfuguráció extrém köves talajra
 “TIRFILL” gumikerekek
 “STONY” vágóegységgel  

3 pont keret a kétoldali front és hátsó
Rögzítéshez speciális hajtómű kettős 
forgásiránnyal, óramutató járásával 
megegyező / ellentétes 3

Fényvisszaverők (jobbos/balos)

Schwenkscheibe (60 cm) einseitig RE mit 
Eigen-Ölversorgung, Pumpe, Tank, 
Ölkühler und Trapezsystem für 
höherstehende  Pflanzen (Dammanlage)

Differenzpreis Schwenkscheibe Ø 80 cm

Einseitige Feintastautomatik, Positi- 
onierungs- zylinder, Eigen-Ölversorgung, 
Pumpe und Tank (+110 kg)

Elektrohydraulisches Steuergerät
(1 Hebel für 2 Bewegungen)

Schwenkbare Gummilaufräder (6) “TIRFILL“ 
VORNE und HINTEN (Differenzpreis)

Konfiguration für extrem steinige Böden, 
schwenkbare Gummilaufräder “TIRFILL”, 
inklusive Schneidwerk “STONY“

3-Punktrahmen doppelseitig für Front- und 
Heckanbau – Spezialgetriebe mit

doppelter Drehrichtung / LI/RE-drehend15

Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)

Inter-row wheel (60 cm) unilateral RS with 
independent hydraulic oil system, pump, 
tank, oil cooler and trapezoidal system for 
higher plants (dam system)

Price difference inter-row wheel Ø 80 cm

Unilateral automatic feeler, positioning 
cylinder, independent hydraulic system, pump 
and tank (+110 kg)

Electrohydraulic control unit
(1 lever for 2 movements)

Pivoting rubber wheels (6) TIRFILL
FRONT and REAR (price difference)

Configuration for extremely stony soils, 
pivoting rubber wheels (6) “TIRFILL”, including 
cutting unit “STONY“

3-point frame double-sided for front and 
rear mounting – special gearbox with
double direction of rotation / counterclock-
wise/clockwise15

Kit retro-reflective panels (Y/R)

RMS.A00001 1

RMS.A00004

RMS.A00002 2

RMB.A00003 1

RMS.A00005

RMS.A00007 

RMS.A00003

PAN.OMO001
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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

AEDES RMS Érzékelő pálca, független

1 Traktor igény: egy 12 V aljzat 3 pólusú 2 Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat / egy kettős működésű hidraulikus elosztó

3 Traktor igény:    Rendeléskor kérjük a TLT forgásirányát és a ford./perc értéket szíveskedjen megadni!
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