
AEDES RMB BIO SORALJMŰVELŐ ÉS TŐKÖZMŰVELŐ KASZA

ALAPFELSZERELTSÉG
  ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Machine in a compact, robust and very low struc-
ture for cutting the grass in the row and wedding 
between the plants in a single passage

•  Left-side (counterclockwise) rotation – distribution 
of the grass toward the carriageway

•  AEDES “BioSystem” rotor equipped with special 
wires (PU 6 mm - reinforced)

•  V-belt drive
•  Cylinder 4 for hydraulic tilt of the wires rotor
•  Electro-hydraulic automatic feeler2 with

electro-valves, flow regulator, emergency button 
for manual closing – powered by independent 
hydraulic system with pump and tank

•  Hydraulic cylinder4 (positioner) that opens/closes 
and adjusts the wires rotor

•  Height-adjustable rollers at the front and broad 
roller at the rear (Ø 170 mm) for easy gliding and 
manoeuvrability

•  Hydraulic side shift4 - LINEAR 
•  Frame of three-point linkage category 1 (cat. 2 

on request) with self-lubricating sliding blocks 
front side and small sliding wheels rear side

• Sliding chain on the third point to allow the 
machine to perfectly adapt to the terrain irregularity

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

•  Gearbox adjustment PTO 540 RPM
•  Cardan shaft with freewheel
•  Safety-protections and “CE” certification

•  Robustes Mulchgerät in kompakter und niedriger 
Bauweise zum Mähen des Grases in der
Fahrgasse und im Zwischenstockbereich in einem 
Arbeitsgang

•  Linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn) –
Grasverteilung in die Fahrgasse

•  Fadenrotor AEDES “BioSystem“ mit speziellen 
Fäden (PU 6 mm - verstärkt)

•  Keilriemenantrieb
•  Hydraulikzylinder4 zum Neigen des Fadenrotors 
•  Elektrohydraulische Feintastautomatik2 mit Mag-

netventil, Durchfl ussregler und Not-Aus-Knopf zum 
manuellen Schnelleinzug – angetrieben durch ein 
unabhängiges Hydrauliksystem mit Pumpe und Tank

•  Hydraulikzylinder4 (Positionierung) zum
Öffnen/Schließen und Einstellen des Fadenrotors 

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

•  Hydraulische Seitenverschiebung4 - LINEAR 
•  Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 1

(Kat. 2 auf Anfrage) mit selbstschmierenden 
Gleitbacken vorne und Laufrollen hinten

•  Oberlenker - Gleitkette mit Schwimmstellung 
damit das Gerät optimal dem Bodenprofil folgt

•  Traktorheckanbau zum Ziehen (Frontanbau
bzw. für Traktoren mit Rückfahreinrichtung auf 
Anfrage)15

•  Getriebeabstimmung PTO 540 U/min.
•  Gelenkwelle mit Freilauf
•  Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

•  Kompakt, robusztus és nagyon alacsony 
szerkezetű gép, mely egy menetben kaszálja / 
tisztítja a sorközt és a tőközt.

•  Bal oldali (óramutató járásával ellentétes) forgásirány
– kaszálék elterítése a sorközben

•  AEDES BIOSYSTEM  rotorok speciális kevlár 
betétes huzalokkal  (PU Ø 6 mm – megerősített)

•  Ékszíjas hajtómű
•  Hidraulikus munkahenger1 a művelőfej dőlésszög 

•  Elektrohidraulikus automata2 érzékelőpálca
elektroszelepekkel, áramlásszabályozóval,
vészleállító gombbal a kézi záráshoz – független 
hidraulikus rendszer szivattyúval és tartállyal

•  Hidraulikus munkahenger1 (pozicionáló),
amely nyitja/zárja és beállítja a művelőfejet

•  Állítható magasságú görgők elöl és 
széles hátsó henger (Ø 170 mm) a könnyed
siklás és a magasabb fű lesimítása érdekében

•  Hidraulikus1 oldalmozgatás
•   Hárompont függesztés 1. kategória 

 (2. kategória kérésre) önkenő csúszóbetétekkel 
első és hátsó görgőkkel

•  A 3. pont láncfüggesztés a tökéletes talajkövetés
érdekében

•  Hátsó függesztés (front függesztés vagy
 reverzibilis traktorra igény esetén)3

•  Hajtómű TLT 540 
•  Kardántengely szabadonfutóval
•  Biztonsági védelem és „CE” tanúsítás

Professzionális fűkasza alacsony és robusztus kialakítással, organikus / bio gyümölcs- és szőlőültetvényekre.
 "BioSystem" kevlár betétes műanyagszálas tőköztisztítóval a mechanikus / ökológiai gyommentesítéshez, továbbá automata érzékelőpálcával
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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.

állításához

1 Traktor igény: egy 12 V 2 pólusú aljzat
2 Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat
3 Rendelésnél a fordulat/perc értéket és a TLT forgásának irányát szíveskedjen megadni!

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

a kíméletes munkavégzés érdekében.



RMB Sorozat
TÍPUS. kW/HP

RMB.001200 RMB 1200 1.250 mm 1.650 mm 400 mm 4 29/40 400 kg

RMB.001500 RMB 1500 1.550 mm 1.950 mm 450 mm 4 37/50 430 kg

RMB.001700 RMB 1700 1.750 mm 2.150 mm 740 mm 6 37/50 490 kg

RMB.002000 RMB 2000 2.050 mm 2.450 mm 840 mm 6 44/60 520 kg

RMB.002300 RMB 2300 2.350 mm 2.750 mm 840 mm 6 51/70 570 kg

RMB.002500 RMB 2500 2.550 mm 2.950 mm 840 mm 6 51/70 600 kg

OPCIÓK

HU DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Price difference for extended wires rotor
“BioSystem” (L 700)

Electrohydraulic control unit
(1 lever for 2 movements)

Electrical oil cooler 12 V

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

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

Carriage 2 PIVOTING rubber wheels “TIRFILL” 
REAR (price difference)

Three-point linkage frame double-sided 
for front and rear mounting – Gearbox with 
continuous drive shaft and double direction of 
rotation / counterclockwise and clockwise15

Kit retro-reflective panels (Y/R)

Differenzpreis für Fadenrotor “BioSystem“
verlängert (L 700)

Elektrohydraulisches Steuergerät
(1 Hebel für 2 Bewegungen)

Elektrischer Ölkühler 12 V

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

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

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

Dreipunkt-Anbaurahmen doppelseitig für 
Front- und Heckanbau – Getriebe mit 
durchgehender Antriebswelle und doppelter 
Drehrichtung / links- rechtsdrehend15

Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)

Soraljművelő fej 70 cm 
(felár)

1 karos elektrohidraulikus vezérlőegység 
2 irányú mozgáshoz

Elektromos olajhűtő 12 V

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

2 db önbeálló gumikerék "TIRFILL" 
FRONT (felár)

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

Hárompont függesztés front és hátsó 
elszereléshez - Hajtómű folyamatos
tengelyhajtással kettős forgásiránnyal

 (az óramutató járásával ellentétes és 15

Fényvisszaverők (jobbos/balos)

RMB.A00005

RMB.A00003 1

RMB.A00004 1

RMV.A00005

RMV.A00003

RMV.A00002

ORM.A00004

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.

azzal megegyező)

1 Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!


	Oldal 1
	Oldal 2

