
RoboFlail BELTEGÅENDE REDSKAPSBÆRER 

RoboFlail One

RoboFlail One Diesel

RoboFlail Vario 25

RoboFlail Vario 50
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De to radiostyrte RoboFlail One-modellene gir enkel og sikker beitepussing 
selv i de bratteste bakkene. Pga aggregatets plassering mellom beltene, er det 
mulig å jobbe i begge kjøreretninger. Tidkrevende svingmanøvrering er ikke  
nødvendig og arealeffektiviteten blir maksimal.

RoboFlail One  - KRAFTFULL OG SIKKER, SELV I DE BRATTESTE BAKKENE

Model RoboFlail One RoboFlail One Diesel

Motor Kawasaki 2-sylindret bensinmotor, 
V-motor

Vannkjølt Yanmar 3-sylindret 
dieselmotor

Effekt 19 kW (25 HK) 19 kW (25 HK)

Framdrift Trinnløs hydrostat, med to aksial 
stempelpumper og 
radialstempelmotorer, 
sikkerhetsbrems og "zero-turn"styring

Trinnløs hydrostat, med to aksial 
stempelpumper og 
radialstempelmotorer, 
sikkerhetsbrems og "zero-turn"styring

Drivstofftank 30 liters tankvolum, kan tiltes 2 akser 30 liters tankvolum, kan tiltes 2 akser

Hastighet Trinnløs hastighetsjustering, 
maks. 8 km/t

Trinnløs hastighetsjustering, 
maks. 8 km/t

Redskapstype ESM vertikal beitepusser eller 
STM vertikalt klippeaggregat (fin-kutt)

Klassisk beitepusser med y-
kniver eller slagere

Vekt 850 kg (inkl redskap) 1050 kg (inkl redskap)

Lengde/bredde/høyde 160x175x100 cm 160x180x95 cm

Maks helning 55°, avhengig av underlaget 55°, avhengig av underlaget

Arbeidsbredde 122 cm 110 cm

Valgmuligheter, beitepusser
Velg mellom tre forskjellige systemer, optimalt 
tilpasset ditt bruksområde.

Fjernkontroll
Enkelt og trygt arbeid på god avstand.

• Enkelt og sikkert arbeid på god avstand 
med fjernkontroll

• Brei sporvidde og lavt tyngdepunkt 
muliggjør arbeid i de bratteste bakkene

• Pendelopphengte løpehjul på beltene 
sørger for maksimal kontaktflate mot 
bakken 

• Trinnløs justering avstubbhøyden via 
radiofjernkontrollen

• "CleanFix"-systemet på kjølevifta sørger 
for automatisk rengjøringsprosess av 
radiator

• Forskjellige følsomhetsinnstillinger for 
radiofjernkontrollen kan velges

Fordeler
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RoboFlail Vario-modellene er ekstremt fleksible å bruke takket være den 
standardiserte trepunktskoblingen. Det tilbys komfort, sikkerhet og 
effektivitet for et bredt spekter av redskaper innen en lang rekke 
arbeidsområder. Den radiostyrte uavhengig justerbare sporvidden gjør det 
mulig å jobbe selv i ekstremt krevende terreng.

RoboFlail Vario – EKSTREMT ROBUST, MAKSIMAL YTELSE OG ALSIDIGHET

Model RoboFlail Vario 25 RoboFlail Vario 50

Motor Vannkjølt Yanmar 3-sylindret 
dieselmotor

Vannkjølt Yanmar 4-sylindret 
dieselmotor

Effekt 19 kW (25 HK) 36.75 kW (50 HK)

Framdrift Trinnløs hydrostat, med to aksial 
stempelpumper og 
radialstempelmotorer, 
sikkerhetsbrems og "zero-turn"styring

Trinnløs hydrostat, med to aksial 
stempelpumper og 
radialstempelmotorer, 
sikkerhetsbrems og "zero-turn"styring

Drivstofftank 30 liter 30 liter

Hastighet Trinnløs hastighetsjustering, 
maks. 8 km/t

Trinnløs hastighetsjustering, 
maks. 8 km/t

Redskapstilkobling Standard kat.1 trepunktfeste med 
kraftoverføringsaksel,
750 omdr/min (venstreroterende)

Standard kat.1 trepunktfeste med 
kraftoverføringsaksel,
1000 omdr/min (venstreroterende)

Vekt 1100 kg 1500 kg

Lengde/bredde/høyde 170x133–175x120 cm 230x127–175x123 cm

Maks helning 50°, avhengig av underlaget 45°, avhengig av underlaget

Sporviddejustering 133 cm til 175 cm 127 cm til 175 cm

Høydejustering av understell Nei Trinnløs og individuell justering ved 
hjelp av fjernkontrollen opptil 15 cm

Fjernkontroll
Enkelt og trygt arbeid på god avstand.

• Enkelt og sikkert arbeid på god avstand 
med fjernkontroll

• Universelle redskaper kan brukes takket 
være det standardiserte trepunktsfeste, 
eller Rapids eget redskapfeste1

• Svert godt egnet for kjøring i ulendt 
terreng takket være pendelopphengte 
løpehjul og justerbar sporvidde1.2 og 
høyde2

• Svært robust design for tøffe 
arbeidsoppgaver

• "CleanFix"-systemet på kjølevifta sørger 
for automatisk rengjøringsprosess av 
radiator

Fordeler

1 gjelder RoboFlail Vario 25 
2 gjelder RoboFlail Vario 50

Justering av høyde og sporvidde
Med fjernkontrollen justeres enkelt både bakkeklaring 
og sporvidden uavhengig av hverandre 



og produsert i Tyskland. 
Rapid Group garanterer 
for kvaliteten i alle ledd, 
fra produksjon til slite- og 
reservedeler.

Importør i Norge:
RoboFlail-maskinene er utviklet 

Top

RoboFlail
HARDT ARBEID GJØRES LETT


