
STEROWANY RADIOWO NOŚNIK NARZĘDZI
REMOTE CONTROLLED TOOLS CARRIER

75 KM / HP

POCHYŁOŚCI

SLOPE50°50°

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s



RoboMAX jest nośnikiem narzędzi, który może pracować z łatwością 
w różnych warunkach i terenach mocno zakrzaczonych. Wyposażenie 
seryjne obejmuje dwie hydrauliczne funkcje podwójnego działania na 
przodzie maszyny. Zaprojektowany, aby zaspokoić najróżniejsze potrzeby, 
RoboMAX a można zdefiniować jako wielofunkcyjną zdalnie sterowaną 
maszynę o mocy i osiągach, którą można łatwo porównać do tradycyjnego 
ciągnika z kilkoma akcesoriami. Podstawowymi cechami wyróżniającymi 
tę maszynę spośród wszystkich innych robotów sterowanych radiowo są: 
najwyższa moc w swojej klasie, niezawodność, wytrzymałość, wysoka 
wydajność i wszechstronność oraz silnik wysokoprężny o mocy 75 KM.

RoboMAX is a equipment carrier machine that can work easily in different 
activities and branches. The series equipment includes two hydraulic double-
effect functions. Designed to satisfy the most different needs, RoboMAX can 
be defined as a multifunctional remote controlled machine, with power and 
performances that can be easily compared to a traditional tractor with several 
accessories. The fundamental features that makes the difference about this 
machine among all other robots are: power, reliability, strenghtness, high 
performances and versatility and a diesel 75 HP engine.
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RADIO KONTROLER 
REMOTE CONTROL

ZASIĘG 150 M
WORKING RANGE 492 FT
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S SAFETY AND COMFORT › Remote controlled › Operator in safety zone › Emergency button 

on the remote control › Excellent handling › Easy to carry

REMOTE CONTROL › Easy to use and intuitive controller › Multifunction with personalization › 150 mt range 
› Safety distance for the operator

QUALITY OF THE COMPONENTS › Special steel frame › Certified components › Reversible fan FLEXXAIRE 
› 75 HP engine › Special oil sump

SLOPES UP TO 50° › Special design of the track › Traction in all directions › Low center of gravity 
› Special oil sump

INCREASED PRODUCTIVITY › Fast work performances › Reduced consumptions 
› Maneuverability on every land › Easy transport

MULTIFUNCTIONAL › Several available tools › Road maintenance › Green maintenance › Forestry works 
› Winter road service › Agriculture › Services for industry › Works in construction sites       

MOCNE STRONYSTRENGTHS

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT › Zdalne sterowanIe 
› Operator w strefie bezpieczeństwa › Przycisk awaryjny na pilocie 
› Doskonałe prowadzenie › Łatwe przewożenie

ZDALNE STEROWANIE › Łatwy w obsłudze i intuicyjny sterownik 
› Wielofunkcyjny z personalizacją › Zasięg 150 m › Bezpieczna odległość dla operatora

JAKOŚĆ KOMPONENTÓW › Specjalna stalowa rama › Certyfikowane komponenty 
› Wentylator dwustronny FLEXXAIRE › Silnik 75 KM › Specjalna miska olejowa

NACHYLENIE DO 50° › Specjalna konstrukcja gąsienic › Trakcja we wszystkich kierunkach 
› Nisko położony środek ciężkości › Specjalna miska olejowa

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ › Szybka wydajność pracy › Zredukowane zużycie paliwa 
› Możliwość manewrowania na każdym terenie › Łatwy transport

WIELOFUNKCYJNOŚĆ › Kilka dostępnych narzędzi › Utrzymanie dróg › Utrzymanie zieleni 
› Prace leśne › Zimowe usługi drogowe › Rolnictwo › Usługi dla przemysłu › Prace na placach budowy

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s
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RoboMAX is SAFETY

ZASIĘG 150 M
WORKING RANGE 492 FT

STEROWANIE RADIOWE
RoboMAX is a remote-controlled machine, able to work in complete safety in dangerous areas, with 
slopes up to 50° in any direction. The exceptional stability of the machine is given by a low center of 
gravity, a special oil sump and rubber tracks for an excellent grip.
The safety of operators is one of our targets; the use of the remote control with up to 150 m range 
avoids several work risks to the operator: noise, vibrations, exposure to exhaust  materials, etc. 

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

RoboMAX 
to BEZPIECZEŃSTWO
RoboMAX to zdalnie sterowana maszyna, 
zdolna do pracy z pełnym bezpieczeństwem 
w niebezpiecznych obszarach z nachyleniem 
do 50° w dowolnym kierunku. Wyjątkową stabilność maszyny zapewnia nisko położony środek 
ciężkości, specjalna miska olejowa i gumowe gąsienice zapewniające doskonałą przyczepność.
Bezpieczeństwo operatorów jest jednym z naszych celów; korzystanie z pilota zdalnego sterowania 
o zasięgu do 150 m pozwala uniknąć wielu zagrożeń dla operatora: hałasu, wibracji, narażenia na 
działanie spalin itp.

OPERATOR JEST 
BEZPIECZNY
OPERATOR 
IN SAFETY

OPERATOR JEST 
BEZPIECZNY

OPERATOR 
IN SAFETY REMOTE CONTROLLED
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RoboMAX is built in an ultra-resistant steel to ensure a long duration; all the components are tested and certified to ensure 
the maximum reliability and safety. 

› Engine tested by the producer with a remarkable reputation for the reliability.
› Remote-control technology developed by a team of specialized experts.
› Powerful and efficient turbo engine, appropriate for steep slopes. 
› Engine crankcase designed to ensure the lubrication, even on steep slopes.
› Double roll bar integrated into the frame to ensure a total protection of the machine.
› Independent cooling system of the hydraulic system to optimize the performances.
› Flat bottom frame to protect the parts of the engine and prevent the entrance of cut vegetation to protect all the 

components.

Born to satisfy the most difficult needs, RoboMAX can easily be defined a remote-controlled grass cutting machine with 
power and performances comparable to a classic grass cutting arm for a tractor. These fundamental characteristics 
distinguish this machine from any other robot used for grass cutting: power, reliability, strength and high efficiency.    

RoboMAX to JAKOŚĆ

RoboMAX is QUALITY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆSUPERIOR QUALITY
SILNIK 75 KM, 

MOC JEDNAKOWA 
W KAŻDEJ SYTUACJI 

ENGINE 75 HP
EQUAL TO ANY SITUATION

TESTOWANE 
I CERTYFIKOWANE 

KOMPONENTY
TESTED AND CERTIFIED

COMPONENTS

SPECJALNA 
MISKA 

OLEJOWA
SPECIAL 
OIL SUMP

RoboMAX jest zbudowany z bardzo odpornej stali, aby zapewnić długi czas działania; wszystkie 
elementy są testowane i certyfikowane, aby zapewnić maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo.

› Silnik testowany przez producenta o niezwykłej reputacji niezawodności.
› Technologia zdalnego sterowania opracowana przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów.
› Mocny i wydajny silnik turbo, odpowiedni do stromych zboczy.
› Skrzynia korbowa silnika specjanie zaprojektowana w celu zapewnienia smarowania nawet na stromych zboczach.
› Podwójny pałąk ochronny zintegrowany z ramą, aby zapewnić całkowitą ochronę maszyny.
› Niezależny układ chłodzenia układu hydraulicznego w celu optymalizacji osiągów.
› Płaska dolna rama chroni części silnika i zapobiega przedostawaniu się ciętej roślinności w celu ochrony wszystkich 

elementów.

Stworzony, aby zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby. RoboMAXa można łatwo zdefiniować jako zdalnie 
sterowaną maszynę do cięcia trawy o mocy i osiągach porównywalnych z klasycznym ramieniem do cięcia trawy 
montowanym na ciągniku. Te podstawowe cechy odróżniają tę maszynę od jakiegokolwiek innego robota używanego 
do cięcia trawy: moc, niezawodność, wytrzymałość i wysoka wydajność.

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

RoboMAX został stworzony do pracy w 
zakurzonych i brudnych miejscach. Z tego powodu 
jest wyposażony w wentylator FLEXXAIRE. 
Ten system odrzuca pozostałości na kratkach 
chłodnicy, umożliwiając automatyczne 
czyszczenie chłodnicy i oszczędność paliwa 
około 6%

RoboMAX is created in order to work in 
dusty and dirty areas. For this reason it is 

equipped with the fan FLEXXAIRE. This 
system blows away the remains on 

the cooling radiator grids permitting 
the automatic cleaning of the 

radiator and the fuel saving of 
about 6% 
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MULTIFUNKCJONALNOŚĆMULTIFUNCTIONALITY50° POCHYŁOŚCISLOPE 50°

NAJNIŻSZY ŚRODEK 
CIĘŻKOŚCI 

LOWERED CENTER 
OF GRAVITY

DUŻA POWIERZCHNIA STYKU Z PODŁOŻEM
WIDE GRIP SURFACE

PRZYCZEPNOŚĆ 
W KAŻDYM 
KIERUNKU

ADHERENCE
IN EVERY 

DIRECTION

NAJNIŻSZY ŚRODEK 
CIĘŻKOŚCI 

LOWERED CENTER 
OF GRAVITY

PRACE LEŚNE 
FORESTRY

TRAWA
MOWING GRASS

ZIMOWE 
PRACE DROGOWE 
WINTER 
ROAD SERVICE

ROLNICTWO
AGRICULTURE

PRZEMYSŁ
INDUSTRY

OGRÓD
GARDENING

DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ 
NA POCHYŁOŚCIACH

EXCELLENT GRIP ON SLOPE

50°50°

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

Specjalna konstrukcja gąsienic i system napinania czyni z 
RoboMAX bezpieczną maszynę do pracy na zboczach o 

nachyleniu do 50 ° we wszystkich kierunkach: wzgórza i 
obszary górskie, nasypy, klify, itp. Dodatkowo wszystkie te 

nierówne tereny, gdzie przyczepność jest bardzo niska i 
wymagana jest maszyna do wysokich spadków.

The special design of the tracks and the system 
of tensioning make of RoboMAX a safe 

machine to work on slopes up to 50° in 
all directions: hill and mountain areas, 

embankments, cliffs, etc. and all those 
rough lands where the adherence 

is very low and a machine for 
high slopes is required.
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RoboMAX: NARZĘDZIA DOSTOSOWANE DO KAŻDEJ PRACY

HEAD 180
GŁOWICA KOSZĄCA

CUTTING HEAD

SPRAYER EG400
OPRYSKIWACZ

SPRAYER

FORESTRY 150 H
GŁOWICA LEŚNA

FORESTRY HEAD WITH HAMMERS

FORESTRY 150 T
GŁOWICA LEŚNA

FORESTRY HEAD WITH FIXED TEETH

TREE SHAKER
OTRZĄSACZ
TREE SHAKER 

RoboMAX: THE EQUIPMENT SUITABLE FOR ANY WORK

Mocna i niezawodna głowica tnąca, zbudowana ze stali 
Strenx, idealna do cięcia trawy i krzewów, do średnicy 3 cm. 
Może być wyposażona w rotor z nożami w kształcie litery Y z 
regulowaną wysokością cięcia.

Strong and reliable cutting head, built in Strenx, ideal for the 
cutting of grass and shrubs, up to a diameter of 3 cm. It can 
be equipped with a rotor of Y shaped knives with adjustable 
height of cutting.

Solidne narzędzie ze zbiornikiem poliestrowym, odpowiednie 
do wykonywania zabiegów pestycydowych i fungicydowych 
na winnicach i drzewach owocowych. Może być wyposażony 
w listwę do pielenia i nawijak z ręcznym pistoletem na wodę.

Robust tool with polyester tank, suitable for the execution of 
pesticide treatments and fungicides on vineyards and fruit 
trees. It can be equipped with the weeding bar and the reel 
with manual water gun.  

Mocna i niezawodna głowica leśna, zbudowana ze stali 
Strenx, idealna do cięcia trawy, krzewów i trzciny do średnicy 
8 cm. Wyposażona jest w rotor z wahliwymi młotkami, 
umożliwiający szlifowanie ciętego materiału. 

Strong and reliable forestry head, built in Strenx, ideal for the 
cutting of grass, shrubs and reeds, up to a diameter of 6,5 
cm. It is equipped with a swinging blades rotor, able to grind 
the cut material.

Mocna i niezawodna głowica leśna, zbudowana ze stali 
Strenx, idealna do cięcia krzewów i trzcin  do średnicy 
12 cm. Jest wyposażona w rotor ze sztywnymi zębami, 
umożliwiający szlifowanie ciętego materiału

Strong and reliable forestry head, built in Domex 700, ideal 
for the cutting of shrubs and reeds, up to a diameter of 12 
cm. It is equipped with a fixed teeth rotor, able to grind the 
cut material.

Narzędzie zaprojektowane, aby wytworzyć mikrowibrację 
na pniu drzewa aby owoce opadły. Jest łatwy w użyciu, 
dzięki dwóm zaciskom z gumowymi osłonami z możliwością 
pochylenia do osi pnia.

Tool designed to make a micro-vibration on the trunk of the 
tree to make fruits fall down. It is easy to use, thanks to two 
clamps with rubber protections with a possibility of inclination 
to the trunk.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Szerokość koszenia - Working width 175 cm
Szerokośc całkowita - Maximum width 203 cm
Średnica ciętego materiału - Cutting diameter 3 cm
Obroty rotora - Speed rotor 2300 rpm 
Ilość noży - No. of flails  72
Waga - Weight 480 kg

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Pojemność - Capacity 400 lt
Wentylator - Fan 60 cm
Moc - Power 15 kw
Przepływ oleju - Flow 95 l/min
Wydajność powietrza - Air volume 26200 m³/h 
Waga - Weight 700 kg

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Szerokość koszenia - Working width 151 cm
Szerokośc całkowita - Maximum width 181 cm
Średnica ciętego materiału - Cutting diameter  8 cm
Obroty rotora - Speed rotor 2600 rpm 
Ilość noży - No. of hammer   20
Waga - Weight 815 kg

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Szerokość koszenia - Working width 148 cm
Szerokośc całkowita - Maximum width 176 cm
Średnica ciętego materiału - Cutting diameter  12 cm
Obroty rotora - Speed rotor 2200 rpm 
Ilość noży - No. of flails  36
Waga - Weight 838 kg

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Otwarcie max - Opening max. 60 cm
Max średnica pnia - Max. diameter trunk  50 cm
Przepływ hydrauliczny - Hydraulic flow 150 l/min. 
Ciśnienie - Pressure 300 bar
Waga - Weight 450 kg

PRUNER DISCS
SEKATOR TARCZOWY

PRUNER DISCS 

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Ilość noży - No. of flails  8 + 4
Zakres cięcia pionowego - Vertical cut 200 cm
Zakres cięcia poziomego - Horizontal cut 104 cm
Średnica noży - Knives diameter 32 cm
Długość wysięgnika - Extension length 120 cm
Waga - Weight 450 kg

To narzędzie nadaje się do przycinania winorośli, drzew 
oliwnych, żywopłotów lub drzew. Może pracować na 
długości cięcia 304 cm. Tarcze tnące wykonane są ze stali 
nierdzewnej, aby zapewnić długi czas działania.

This tool is suitable for pruning on vineyards, olive trees, 
hedges, or trees in general. It can reach a cutting length 
of 304 cm. The cutting disks are made of stainless steel to 
ensure a long duration.
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STUMP GRINDER 
FREZ DO PNI

STUMP GRINDER

Profesjonalne narzędzie zaprojektowane do wycinania pni 
systemem oscylacyjnym, które frezuje pnie, aż zostaną 
posiekane, a następnie zakopane; w ten sposób obszar jest 
szybko sprzątany. 

Professional tool designed to till, with an oscillating arched 
movement stumps or trunks until they are chopped and then 
buried; in this way, the area is quickly cleaned up.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Średnica dysku - Disc diameter  47 cm
Obroty - Teeht diameter   24,5 mm
Ilośc zębów - No. of teeth 16
Ciśnienie - Pressure 250 bar
Przepływ oleju - Oil flow 80-140 lt/min.
Waga - Weight 250 kg

STALOWA OSŁONA RADIATORA
Tylna osłona radiatora wykonana ze stali to solidna 
konstrukcja złożona z rur i metalowych płyt, aby ograniczyć 
uszkodzenia w przypadku uderzenia w przeszkodę. 
Praktyczna i wytrzymała, wygodna również podczas zwykłej 
konserwacji, ponieważ można ją podnieść, aby łatwo 
obsługiwać chłodnicę.

RADIATOR STEEL PROTECTION
The rear protection of the radiator made in steel is a robust 
structure, composed by tubes and metal plates to limit the 
damages in case of impact. Practical and strong , it is also 
handy at the moment of the ordinary maintenance, because 
it can be lifted up to operate easily on the radiator.  
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OPCJONALNIE / OPTIONAL

SNOW BLOWER
DMUCHAWA ŚNIEŻNA

SNOW BLOWER

Dmuchawa przeznaczona do usuwania śniegu, zarówno 
świeżego, jak i zamarzniętego z dróg, chodników, placów, 
parkingów, ramp i wąskich lub trudno dostępnych miejsc. 
Jest wyposażona w deflektor do regulowanego wyrzutu.

Blower designed to remove the snow, both cold and frozen, 
from roads, sidewalks, squares, car parks, ramps, and 
narrow or hardly accessible places. It is equipped with a 
deflector for an adjustable ejection.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Szerokość robocza - Working width 180 cm
Średnica freza - Cutter Diameter 50 cm
Średnica turbiny - Turbine Diameter 50 cm
Motor hydrauliczny - Hydraulic motor 35 cc
Waga - Weight 350 kg

WKRÓTCE !

COMING SOON

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

FORESTRY WINCH
WCIĄGARKA LEŚNA

FORESTRY WINCH

Profesjonalna wciągarka leśna wyposażona w hamulec 
tarczowy: zachowuje równowagę wciągania w 100% w 
każdych warunkach pracy. Wyciągarka do pracy w lesie 
zbudowana jest w całości z wysokiej jakości stali, dzięki 
czemu jest jednocześnie wytrzymała i lekka.

Professional forestry winch equipped with disc brake: retains 
any weight at 100% in any working condition.The forestry 
winch is built entirely of high quality steel, resulting robust 
and lightweight at the same time.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Moc wciągania - Tractive power  6,5 -4,5 t
Długość liny - Wire rope length 80 m
Średnica liny - Wire rope 10 mm
Prędkość - Speed  0.5 - 1.0 m/sec. 
Waga - Weight 300 kg

BIO-SHREDDER
RĘBAK DO GAŁĘZI

BIO-SHREDDER 

Potężne, profesjonalne narzędzie przeznaczone do 
wycinania wszelkiego rodzaju odpadów roślinnych, wiązek 
gałęzi lub pni, o średnicy do 10 cm. Jest wyposażony w 
regulowany przenośnik do rozładunku ciętego materiału.

Powerful professional tool designed to cut any kind of vegetal 
waste, bundles of twigs or trunks, up to a diameter of 10 cm. 
It is equipped with an adjustable conveyor for the discharge 
of the cut material. 

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
 
Max średnica wlotowa - Max. cross-section 10 cm
Wydajność - Output  10 m³/h
Otwór wlotowy-wymiary - Shredding opening 23x32 cm
Ilość noży - No. hammers 20
Moc - Power 20 hp (14,7 kW)
Waga - Weight 420/460 kg

RoboMAX: NARZĘDZIA DOSTOSOWANE DO KAŻDEJ PRACY
RoboMAX: THE EQUIPMENT SUITABLE FOR ANY WORK
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PILOTA JEST LEKKI, 
INTUICYJNY I ŁATWY W 
STEROWANIU

Dwa duże joysticki zapewniają precyzyjną 
kontrolę ruchu, kierowania maszyną i 
wysokości przedniego narzędzia. Prosty 
układ elementów sterujących pozwala 
natychmiast rozpocząć pracę. Możliwe 
jest dostosowanie prędkości sterowania 
(czułości przycisków), aby w najlepszy 
sposób zaspokoić potrzeby operatora.

THE REMOTE CONTROL IS LIGHT, 
INTUITIVE, AND EASY TO MASTER

Two large joysticks provide precise control of movement, steering and 
flailhead height. The simple layout of controls allows you to start working 
immediately. It is possible to adjust speed and steering control to satisfy at 
best the needs of the operator.

220 V 
ŁADOWARKA 
(OPCJA)

220 V BATTERY 
CHARGER 
(OPTIONAL)

SZELKI (OPCJA)
NECKLACE FOR THE 

REMOTE CONTROL 
(OPTIONAL)

PAS MOCUJĄCY
VENTRAL BELT

RoboMAX NOŚNIK NARZĘDZI STEROWANY RADIOWO
RoboMAX REMOTE CONTROLLED TOOLS CARRIER

RoboMAX NOŚNIK NARZĘDZI STEROWANY RADIOWO
RoboMAX REMOTE CONTROLLED TOOLS CARRIER

FILTR POWIETRZA Z ŁATWYM 
SYSTEMEM CZYSZCZENIA
AIR FILTER EASY TO BE CHECKED

WENTYLATOR FLEXXAIRE
REVERSIBLE FAN FLEXXAIRE

PRZEDNI TUZ Z PŁYTĄ ADAPTACYJNĄ DO NARZĘDZI
FRONT MECHANIC COUPLING OF THE LIFTER 
WITH REINFORCED PLATE

WYŚWIETLACZ POKŁADOWY 3”
COMMAND BOARD WITH COLOR DISPLAY 3’’

SZYBKOZŁĄCZA 
HYDRAULICZNE
QUICK HYDRAULIC 
COUPLINGS

P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

ZABEZPIECZONY PRZED 
OTWARCIEM KOREK PALIWA
ANTI-THEFT FUEL CAP

GĄSIENICE GUMOWE  
RUBBER TRACKS

GUMOWE GĄSIENICE SUPER
SUPER RUBBER TRACKS

STANDARD OPTIONAL

• 350 mm szerokość
• Doskonała przyczepność do podłoża
• Praca na pochyłościach do 40°

• 350 mm of width
• Excellent adherence to the ground
• Work on sloping areas up to 40°

• 350 mm szerokość
• Szeroka powierzchnia styku z podłożem, przy małym nacisku na cm²
• Praca na pochyłościach do 50°

• 350 mm of width
• Wide supporting surface with consequent less weight per cm²
• Work on sloping areas up to 50°

STALOWE GĄSIENICE
STEEL TRACKS

OPTIONAL

• 300 mm szerokość
• Doskonała przyczepność do trudnego podłoża 
• Praca na pochyłościach do 50°

• 300 mm of width
• Excellent adherence to the ground
• Work on sloping areas up to 50°

ROLKI ŚLIZGOWE
SLIDING ROLL OF THE TRACKS 

NAPINACZ GĄSIENIC Z ZABEZPIECZENIEM
TRACK TENSIONER WITH SAFETY SPRING

KOŁO PRZEKŁADNI NAPĘDOWEJ Z UTWARDZONEJ STALI
GEAR WHEEL OF TRANSMISSION 
TO THE TRACKS IN HARDENED STEEL

HYDRAULICZNY MOTOR NAPĘDOWY
HYDRAULIC GEARMOTOR 

ODPOWIEDNIE 
DLA DELIKATNYCH 
I UNIWERSALNYCH 

POWIERZCHNIAPPROPRIATE 
FOR DELICATE 

SURFACES 

GĄSIENICE / TRACKS OUTFITTING
ODPOWIEDNIE 
DLA PRAC W 

TERENIE O TRUDNYM, 
AGRESYWNYM 

PODŁOŻU ALBO / I W 

GESTEJ ROŚLINNOŚCI
APPROPRIATE 

FOR FOR ROCKY OR 
WET SURFACES

ODPOWIEDNIE 
DLA PRAC W LESIE 
ALBO / I W GĘSTEJ 

ROŚLINNOŚCISUITABLE FOR 
FORESTRY AREAS 
AND/OR DENSE 
VEGETATION

STEROWNIK RADIOWY / REMOTE CONTROL
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RoboMAX

Maxymalne nachylenie / Maximum gradient 50°

Przekłądnia / Transmission Hydrostatyczna / Hydrostatic

Prędkość 1 / Low range speed 0 - 2,5 km/h / 0 - 1.55 mph

Prędkość 2 / High range speed 0 - 5,5 km/h / 0 - 3.40 mph

Waga na gąsienicach gumowych / Machine weight 2470 kg - 2640 kg 

SILNIK / ENGINE

Marka / Brand Yanmar

Typ / Type 4 Cylindrowy Diesel / 4 Cylinders Diesel 

Moc / Power 75 KM / 75 HP (55 kW) - Stage IIIB - Tier 4f

Pojemność zbiornika paliwa / Fuel tank 60 l / 16 gal.

Robocze RPM / Working RPM 2500 rpm

KONTROLER RADIOWY / CONTROLS

Marka / Brand Autec

Częstotliwość / Radio frequency 870 Mhz (EU)

Zasięg / Working range 150 m / 492 ft

Joystick Proporcjonalny / Proportional

Bateria / Battery Wieloktrotnego ładowania / Rechargeable
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RoboMAX: DANE TECHNICZNE I WYMIARY RoboMAX: TECHNICAL DATA & DIMENSIONS

     mm

1600 mm

1298 mm

2592 mm

2165 mm

75 KM / HP
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P r o f e s s i o n a l  M a c h i n e s

ENERGREEN SRL
Via Pietre, 73
36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 1511200
Fax +39 0444 1511252
 
www.energreen.it
commerciale@energreen.it

KONTAKT / LOCAL DEALERSHIP

75 KM / HP


