
AEDES RMV VARIUS ÉRZÉKELŐS FORGÓKÉSES MULCSOZÓ KASZA

ALAPFELSZERELTSÉG 
ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Compact, extra short and robust machine with 
hydraulic working width adjustment

•  Minimized length, the machine is very short
to facilitate row head maneuvers

•  Two (independent) hydraulic cylinders5 with 
connecting hoses and quick couplings for direct 
connection to the hydraulic distributor of the 
tractor

•  Revolutionary transmission system
•  Drive by one central gearbox and two side 

gearboxes, with counter-rotating cutting rotors
•  Safety rubber discs between the gearboxes 
•  Central gearbox with integrated freewheel – 

adjustment 540 RPM
•  Height-adjustable rollers at the front and broad 

roller at the rear for easy gliding and manoeuvring
•  Adjustable track width (carriageway) of the front 

rollers
•  Frame of three-point linkage category 1 and 2 - 

FIXED CENTRAL with chain and connecting pins
•  Rear and front attachment15

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

•  Kompakte, extra kurze und robuste Maschine mit 
hydraulischer Arbeitsbreitenverstellung

•  Minimierte Länge, die Maschine ist sehr kurz,
um Reihen-Kopfmanöver zu erleichtern

•  Zwei (unabhängige) Hydraulikzylinder5 mit 
Anschlussschläuchen und Schnellkupplungen für 
den direkten Anschluss an das Steuergerät des 
Traktors 

•  Revolutionäres Antriebssystem 
•  Antrieb über ein Zentralgetriebe und zwei 

Seitengetriebe, mit gegenläufigen Schneidrotoren
•  Antriebsgetriebe mit Gummihardyscheiben 

abgesichert
•  Zentralgetriebe mit integriertem Freilauf - 

Abstimmung 540 U/min.
•  Höhenverstellbare Laufrollen vorne und Breitwalze 

hinten um leichtes Gleiten und Manövrierfähigkeit 
zu gewährleisten

•  Laufrollen vorne mit einstellbarer Spurbreite
•  Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 1 und 2 - FIX 

ZENTRAL mit Gleitkette und Anhängebolzen
•  Heck- und Frontanbau15

•  Gelenkwelle mit Scherschraube
•  Schutzvorrichtungen &” CE“ Konformitätserklärung

• Kompakt, extra rövid, robusztus gép
hidraulikus munkaszélesség állítással

• extra rövid gép, könnyű manőverezés
a sorokba be- és kilépéskor

•  Két (független) hidraulikus munkahenger
összekötő tömlőkkel és gyorscsatlakozókkal, mellyel 
a traktor hidraulikus köréhez csatlakoztatható 1

•  forradalmi erőátviteli rendszer
• központi és két oldalhajtómű,

ellentétesen forgó késekkel

•  rugalmas csatlakozás; gumitárcsás védelem a 
hajtóművek között

•  központi hajtómű beépített szabadonfutóval 
TLT 540 fordulat/perc

•  állítható magasságú front és széles hátsó
görgők a könnyű haladás és a gyors
manőverezés érdekében

•  elülső görgők állítható nyomtávval
•  hárompont függesztés (1., 2. kategória) -

csapokkal, a harmadik pont összekötő lánccal
•  traktor front vagy hátsó rögzítésére
•  kardántengely nyírócsavaros nyomatékhatárolóval
•  CE szabvány és balesetvédelmi kiegészítők

Professzionális fűnyíró állítható szélességgel! Innovatív felépítésű, extra rövid soraljművelő, melyet gyors haladás 
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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.

és könnyű manőverezhetőség jellemez még a sorközfordulókban is. Újszerű erőátvitel a fogaskerekes hajtóműn keresztül. 

1 Traktor igény: két kettős működésű hidraulikus elosztó 

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



TÍPUS

RMV.AUTO03 RMV 13/17  1.300 mm 1.660 mm 1.280-1.640 mm (H1/H2/L) 450/190/1.150 mm 2 1 33/45 500 kg 

RMV.AUTO05 RMV 15/20 1.510 mm 1.995 mm 1.490-1.975 mm (H1/H2/L) 450/190/1.200 mm 4 2 37/50 545 kg 

RMV.AUTO02 RMV 17/23  1.730 mm 2.290 mm 1.710-2.270 mm (H1/H2/L) 450/190/1.300 mm 4 2 44/60 590 kg 

RMV.AUTO01 RMV 19/26 1.950 mm 2.610 mm 1.930-2.590 mm (H1/H2/L) 450/190/1.440 mm 4 2 51/70 640 kg 

RMV.AUTO07 RMV 20/28 2.050 mm 2.800 mm 2.000-2.730 mm (H1/H2/L) 450/190/1.500 mm 4 2 51/70 670 kg 

RMV.AUTO04 RMV 22/30  2.220 mm 3.020 mm 2.200-3.000 mm (H1/H2/L) 450/190/1.550 mm 4 2 58/80 680 kg 

RMV.AUTO06 RMV 25/35  2.500 mm 3.500 mm 2.480-3.480 mm (H1/H2/L) 450/190/1.600 mm 4 2 88/120 920 kg 

kW/HP
L

H2
H1

RM VARIUS Sorozat

OPCIÓK

HU DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Szelep a hidraulikus hengerek szinkron 
vezérléséhez tömbszeleppel

Fogaskerekes áramlás elosztó (felár)

Speciális fogaskerekes hajtómű kétirányú forgás-
iránnyal (jobb/bal) - (az RMV 25/35 típushoz nem!)

Hidraulikus munkaszélesség állítás 
40 cm (jobbra 20 cm / balra 20 cm)

2 db FRONT vagy 2 db HÁTSÓ gumikerék
 „TIRFILL” állítható szélességgel (felár)

2 db önbeálló gumikerék "TRIFILL" FRONT
 (felár)

Kocsi 2 db önbeálló gumikerékkel 
"TRIFILL" HÁTSÓ (felár) 

Hidraulikus munkahenger a hátsó kocsira 
a vágásmagasság beállításához 

Független hidraulikus rendszer 
(szivattyú/tartály) (+110 kg)  

Kétoldali gyomirtó permetező, 
tartály 120 l - szivattyú 12 V 

Kétoldali gyomirtó permetező, 
tartály 200 l - szivattyú 12 V 

Fényvisszaverő panelek (jobbos/balos)

Mengenteiler für Synchronsteuerung 
der Hydraulikzylinder mit Sperrventilen

Differenzpreis Zahnradmengenteiler

Spezialgetriebe mit doppelter Drehrichtung
(LI/RE) – (NICHT für RMV 25/35)

Hydraulische Seitenverschiebung 40 cm
(20 LI/20 RE)

Gummilaufräder (2) “TIRFILL“ (vorne od. 
hinten) breitenverstellbar (Differenzpreis)

Schwenkbare Gummilaufräder (2) “TIRFILL“ 
VORNE (Differenzpreis)

Fahrgestell 2 SCHWENKBARE Gummi- 
laufräder “TIRFILL“ HINTEN (Differenzpreis)

Hydraulikzylinder an der hinteren Walze
(Fahrgestell) zur Schnitthöhenverstellung

Eigen-Ölversorgung (Pumpe/Tank)
(+110 kg)

Herbizidanlage beidseitig – 
Tank 120 l (Pumpe 12 V)

Herbizidanlage beidseitig – 
Tank 200 l (Pumpe 12 V)

Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)

Valve for synchronous control of the 
hydraulic cylinders with block valves

Price difference gearwheel flow divider

Special gearbox in dual direction of rotating
(LS/RS) – (NOT for RMV 25/35)

Hydraulic side shifting 40 cm
(20 LS/20 RS)

Rubber wheels (2) “TIRFILL” (front or back) 
adjustable in width (price difference)

Pivoting rubber wheels (2) TIRFILL 
FRONT (price difference)

Carriage 2 PIVOTING rubber wheels “TIRFILL” 
REAR (price difference)
 
Hydraulic cylinder on the rear roller (carriage)
for cutting height adjustment

Independent hydraulic system (pump/tank)
(+110 kg)

Bilateral weeding system – 
tank 120 l (Pump 12 V)

Bilateral weeding system – 
tank 200 l (Pump 12 V)

Kit retro-reflective panels (Y/R)

RMV.A00006 1

RMV.A00020 

RMV.A00013 2

RMV.A00001 1

RMV.A00005

RMV.A00003

RMV.A00002

RMV.A00012 1

RMV.A00010

DSE.BLT1203

DSE.BLT2003

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.

1 Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó   

3 Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat + egy adagoló a víz kinyitásához / zárásához, nyomásszabályozó a folyadék szállításhoz szabad visszatérítéssel a víztartályba

2 Traktor igény: két 12 V 3 pólusú aljzat + Rendeléskor kérjük a TLT forgásirányát és a ford./perc értéket szíveskedjen megadni!

 Traktor igény: egy egyszeres működésű hidraulikus elosztó (folyamatos olaj 15 l) szabad visszatérítéssel   
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