
RF SERIE

Robuust ontwerp voor professionele grasbeheersing onder en rondom
de boom. Minder gebruik van chemicaliën.“ “

AUTOMATISCHE ZWENKSCHIJF
De “PERFECT” zwenkende maaischijf is speciaal ontwikkeld om
eenvoudig en zonder beschadigingen gras en onkruid in de
bomenrij “rondom”de boomstammen te kunnen maaien.

Bij contact met een obstakel draait de zwenker naar achter,
waarbij de maaischijf vrij rond het obstakel beweegt. Daarbij
spant zich een trekveer die de zwenker na het loslaten van het
obstakel automatisch in de originele stand terugbrengt.

FRUITTEELT- 
MAAIER 

MET 
ZWENKARM



Tekst 1 - 9/12 pt - light

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

Technische specificaties RF-220 RF-270 RF-300 RF-325 RF-340 RF-365

Maaibreedte    (cm) 220* 270* 300* 325* 340* 365*

Benodigd vermogen bij 540 opm    (kw/pk) 19 / 25 24 / 32 27 / 37 30 / 41 33 / 45 37 / 50

Aantal maaimessen 2 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 4 + 1 4 + 1

Diameter zwenkende schijf   (cm) 60 60 60 85 60 85

Maaihoogte   (cm) 4-14 4-14 4-14 4-14 4-14 4-14

Lengte looprol   (cm) 53 53 95 95 95 95

Maximaal verstek vanuit midden trekker   (cm) 215* 230* 255* 280* 297* 322*

Gewicht   (kg) 495 600 610 675 715 730

* Zonder zwenkende schijf 55 cm minder   RF325 / 365  80 cm minder

EXTRA’S
- Cilinder voor breedte-instelling van de zwenkarm
- Opklapbare zwenkarm
- Mechanisch-hydraulische voortaster

Om de kans op schade aan jonge bomen te reduceren en om
op hellingen te kunnen werken, kan de zwenkende schijf
uitgerust worden met een hydraulische voortaster.

De zeer grote zijdelingse verstelling en de zwenkende schijf 
maken de RF tot een wereldwijd populaire maaier voor 
het onderhoud onder en rondom zonnepanelen of maaien 
rondom en onder afrasteringen of onder hekken. 
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