Rapid REX
Lett og smidig maskin,
spesielt utvikla for bratta.
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Rapid Rex-Verdens letteste hydrostatbetjente
to-hjulstraktor med aktiv styring.
Med Rapid Rex kan du gjøre arbeid som før måtte gjøres med ljå.
Med en vekt på 89 kg og et særdeles lavt tyngdepunkt, kan den brukes i
bakker med en helning på opp mot 120 %.
Den aktive hydrostatiske styringa gjør at den kan manøvreres
trygt, presist og med letthet selv i utfordrende terreng.
Tekniske spesifikkasjoner
Motor

Subaru Robin EX21

Type

Luftkjølt 4-takts OHV-bensinmotor

Volum

211 cm³

Sylinder

1

Maks effekt

7 HK/5.1 kW

Starter

Snorstart

Vekt

89 kg (inkl. 4.00-8 dekk)

Maks helning

Inntil 120 %

Drift

Hydrostatisk, trinnløs hastighetsregulering fremover og bakover

Hastighet

Forover: 0–7 km/t, bakover: 0–4 km/t

PTO hastighet

645 o/min ved motorturtall på 3600 o/min

PTO clutch

Elektromagnetisk clutch (av/på)

Styring

Aktiv hydraulisk styring som kan deaktiveres

Redskapsfeste

Hurtigkobling Ø 52/54, uten bruk av verktøy

Styret

Høydejusterbare styrearmer og håndtak

Parkeringsbrems

Mekanisk, begge hjul

Tilbehør

Stegjern

Nøkkelen til suksess
• Arbeid trygt og sikkert i de bratteste
bakkene med helning opp mot 120%
• Hydrostatisk drift sørger for at arbeidet
kan forgå kontinuerlig uten unødvendig
stopp for å gire
• Aktiv styring for enkel og presis betjening
• Maksimal trekkraft i enhver situasjon pga
drift på begge hjul
• Pga lav vekt og godt veigrep blir det
minimalt med kjøreskader
• Ulike hjul- og dekktyper, og kombinasjoner
av disse, kan velges for å tilpasses den
aktuelle bruken
• Leveres med stegjern, slik at du trygt kan
følge med på turen

Anton Oester, Adelboden
"Livet på vårt brattlendte bruk ville vært
helt utenkelig uten Rapid REX.
Jeg bruker den til å slå de bratteste jordene
som vi før måtte slå med ljå, noe som var
svært så arbeidskrevende .
Piggtrommelhjula gir optimalt veigrep som
gjør at jeg kan jobbe trygt og effektivt under
det krevende arbeide med å skjøtte gården.
Vi er svært godt fornøyd og mener det
på lang sikt er positivt for miljøet og
kulturlandskapet.
Helt suveren maskin. "

Gasshendel

Motoren

Betjening av PTO

Lettstarta, kraftig
bensinmotor som resulterer i
god ytelse og lave utslipp.

Kraftuttaket(PTO) er mekanisk
og har direkte sammenheng med
motorturtallet. Det kan enkelt slås
av og på med et tastetrykk.

For justering av
motorturtall.
Rotasjons-holk
Sørger for kontinuerlig drift/kjøring
framover og bakover uten behov for
clutching og giring.
Parkeringsbrems
Parkeringsbremsen er
mekanisk og virker på begge
hjula. Dette sørger for trygg og
sikker bruk i bratta.

Justering av håndtak
Justering av håndtaket gjøres enkelt uten
bruk av verktøy slik at man har den
beste arbeidsstilling uansett terreng.

Hendel for inn- og
utkobling av aktiv styring
Om ønskelig kan den aktive
styringen kobles ut.

Styret med aktiv styring
Den aktive styringa aktiveres ved å presse sideveis på styret.
Drivhjulene roterer da i forskjellig hastighet slik at
håndteringa av maskina blir presis kan utføres med letthet.
Dette sparer operatøren av maskina for unødvendig slitasje
og er også en fordel for å minske kjøreskader.

Død-manns hendel
Hvis operatøren av maskina av en
eller annen grunn slipper dødmanns håndtaket, slås kraftuttaket
umiddelbart av. Hvis rotasjonsholken for framdrift ikke er i
nøytral stilling, slås også motoren
av.

Løftekrok
For sikker løfting eller
fastspenning av maskina.

Hurtigkobling
Tillater deg å skifte redskap uten
bruk av verktøy.

Høydejustering av styret

Hjul

Høyde på styret kan enkelt justeres
etter operatørens ønske.

En rekke forskjellige hjultyper, og kombinasjoner
av disse, er tilgjengelig.

Eksempler på hjul og hjulkombinasjoner

Dekk,
4.00-8

Smale
gitterhjul

Breie
gitterhjul

Piggtrommelhjul,
Hjul
3 raders
kombinasjon

Hjul
kombinasjon

Hjul
kombinasjon

Hjul
kombinasjon

Hjul
kombinasjon

Rapid REX
Tilbehør

REX

To-hjulstraktor
Egenskaper

Fingerbjelker, finsnitt 130, 145, 160 cm

Avstand mellom finger 2"/50.8 mm, med brett

•

Fingerbjelker, finsnitt 130, 145, 160 cm

Avstand mellom finger 2"/50.8 mm, med fingerløse ender

•

Fingerbjelker, normal 130, 145, 160 cm

Avstand mellom finger 3"/76,2 mm, med brett

•

Fingerbjelker, normal 130, 145, 160 cm

Avstand mellom finger 3"/76,2 mm, med fingerløse ender

•

Kommunalbjelke 122, 142 cm

Ingen fingre eller tilstopping, fjærarm som holder overkniv

•

Twister høyrive 140 cm

Arbeidsbredde 140 cm

•

Bio-klipper 70 cm

Trinnløs justering av stubbhøyde, meier

•

Kombi-kost 90 cm

Diameter Ø 35 cm

•

Oppsamler 55 l

For kombi-kost 90 cm

•

Sidekost

Diameter Ø 42 cm, for kombi-kost

•

Snøplog 100 cm

Fjærbelastet, kan justeres sideveis fra styret

•
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Rapid Technic AG
Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen, Switzerland
T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch
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