Maaien op het hoogste niveau

Roberine is een Nederlandse fabrikant van maaimachines. Sinds 1951 staat dit merk bekend om hoge
kwaliteit en een perfect maaibeeld. En dat geldt vandaag de dag misschien nog wel meer dan in het
verleden. Roberine biedt niet alleen een perfect maaibeeld, maar ook een aantrekkelijk kostenplaatje.
Roberine is daarmee in korte tijd opnieuw hét merk voor alle professionals in de groene sector.
Professionals die gespecialiseerd zijn in het beheer van sportvelden, parken en openbaar groen.

Ervaar de nieuwe Roberine F5/R5

The Mowing Company since 1951

Roberine 5-serie

Roberine introduceert de 5-serie bestaande uit de F5 klepelmaaier en
de R5 kooimaaier. Deze machines zijn het resultaat van jarenlange
ervaring in het ontwikkelen en bouwen van machines voor de groene
sector. Bovendien is er gebruik gemaakt van de meest geavanceerde
technologie. Niet alleen op het gebied van motor- en aandrijftechniek,
maar ook op het gebied van maaitechniek.

Een perfect maaibeeld

De Roberine F5 heeft een robuuste klepel met een optimaal design
voor een perfect maaibeeld. De Roberine R5 is uitgevoerd met
kwalitatief hoogwaardige Jumbo kooien. Beide machines zijn breed
inzetbaar van park tot sportveld.

•
•
•
•

Meeverende draagarmen ter voorkoming van aanrijdschade
Twee hydraulische axiale plunjerpompen voor de maaiunits
Perfecte spreiding van het gemaaide gras, ook bij regen
Geschikt voor zowel kort als lang gras

Gedreven door perfectie
•
•
•
•

Yanmar 4 cilinder Turbo Diesel 2.0 intercooler (Stage 5)
47 kW (66 PK) bij 2600 rpm
Twee rijpedalen
Automotive rijden in de transportstand

Veiligheid rondom
•
•
•
•
•
•

Standaard LED verlichting voor goed zicht en minder storingen
Elektrische en automatische parkeerrem op hellingen
Remlicht voor extra veiligheid
Zwaalicht voor betere zichtbaarheid (optioneel)
Rolbeugel (ROPS) en een veiligheidsgordel
Optimaal zicht op de maaiunits en de wielen

Maximaal comfort
•
•
•
•
•

Nieuwe commandarm met LCD display
Standaard luchtgeveerde Grammer comfort stoel
Automatische gewicht- en hoogte instelling
Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar
Cabine met verwarming en airconditioning (optioneel)

Roberine

F5 klepelmaaier

Motor

Yanmar 4 cilinder Turbo Diesel
2.0 intercooler (Stage 5)

Snelheid

Maaien: 12 km/h
Transport: 25 km/h

Vermogen

47 kW (66 PK) bij 2600 rpm

Lengte

310 cm

Maaisysteem

Twee hydraulische plunjerpompen
voor de maaiunits

Breedte

188 cm

Maaibreedte

345 cm

Hoogte

234 cm met ROPS

Aantal maaiunits

5 hydraulisch aangedreven
klepelunits door plunjermotoren

Gewicht

1800 kg

Goolkatenweg 65, 7521 BE Enschede, The Netherlands. Tel.: +31 (0)534 838383, Fax: +31 (0)534 838333, e-mail: info@roberine.com
Roberine maakt samen met Conver, Herder, Precision Makers en Votex deel uit van Dutch Power Company. www.roberine.com

