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NOŚNIK NARZĘDZI STEROWANY RADIOWO
REMOTE CONTROLLED EQUIPMENT CARRIER

PIELĘGNACJA ZIELENI
VEGETATION MAINTENANCE

50°
50°
NOŚNIK NARZĘDZI
STWEROWANY RADIOWO
REMOTE CONTROLLED
TOOL CARRIER MACHINES
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23HP

RoboMINI
to
kompaktowa
maszyna
sterowana
radiowo zaprojektowana do
bezpiecznej pracy w każdym kierunku na
pochyłościach do 50°, oraz w bardzo wąskim
terenie. W szczególności koncepcja projektowa,
niski środek ciężkości oraz oscylujący ruch
podwozia czynią z RoboMINI perfekcyjną maszynę
do pracy w wyboistym terenie i utrzymują doskonałą
przyczepność,
ponieważ
maszyna
zawsze
pozostaje w kontakcie z powierzchnią. RoboMINI
wyposażony jest w 23-konny silnik benzynowy
i jest przystosowany do szybkiej zmiany głowic
roboczych.
RoboMINI is a compact radio-controlled
tool carrier designed to work safely on slopes
up to 50° in any direction or in very narrow areas.
Its particular design concept, low center of gravity and
oscillating movement of the tracks, makes RoboMINI
perfect for operating in rough areas, maintaining an
excellent grip as it always remains in contact with the
surface. Equipped with a 23 HP petrol engine, it can
be fitted with various attachments that can be quickly
replaced using a dedicated system.

MULTIFUNKCJONALNOŚĆ

MULTIFUNCTIONAL
- Wiele dostępnych głowic
- Prace rolnicze i przemysłowe
- Utrzymanie zieleni i prace leśne
- Multiple available attachments
- Agriculture and industry works
- Green and forestry maintenance

- Szybka praca
- Niskie zużycie paliwa
- Manewrowość na każdej powierzchni
- Łatwa obsługa i transport
- Fast work performances
- Low fuel consumption
- Maneuverability on every surface
- Easy to use and transport
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PRACA NA
SKARPACH

BEZPIECZEŃSTWO I
KONFORT PRACY

WORK IN SLOPE

SAFETY AND COMFORT

- Oscylujące podwozie
- Trakcja w każdym kierunku do 50°
- Specjalna miska olejowa
- Niski środek ciężkości

- Operator w bezpiecznej strefie (150 m)
- Grzybek bezpieczeństwa
- Doskonała obsługa
- Łatwy w obsłudze i transporcie
- Operator in safety zone (150 m)
- Emergency button
- Excellent handling
- Easy to use and carry

STEROWNIK
RADIOWY

REMOTE CONTROL

-

- Łatwy i intuicyjny sterownik
- 150 m zasięg
Bezpieczna odległość dla operatora
- Easy and intuitive controller
- 150 meters range
- Safety distance for the operator
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MULTIFUNKCJONALNOŚĆ
MULTIFUNCTIONALITY

WYDAJNOŚĆ

PRODUCTIVITY

JAKOŚĆ

HEAD 100

GŁOWICA DO TRAWY 100
CUTTING HEAD

ROTARY MOWER
KOSIARKA ROTACYJNA
ROTARY TURF MOWER

CUTTER BAR

KOSIARKA LISTWOWA
CUTTER BAR

- Oscillating tracks
- Traction in all directions up to 50°
- Special oil sump
- Low center of gravity

QUALITY
-

Oscylujące podwozie
Certyfikowane komponenty
23 KM silnik benzynowy
Chłodnica z systemem samooczyszczania

-

Oscillating tracks
Certified components
23 HP Petrol engines
Reversible fan

STUMP GRINDER
FREZ DO PNI
STUMP GRINDER

BIO-SHREDDER
RĘBAK DO GAŁĘZI
BIO-SHREDDER

BRUSH
SZCZOTKA
BRUSH

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA DO KAŻDEJ PRACY
THE RIGHT TOOL FOR ANY JOB
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DOSKONAŁA
STABILNOŚĆ
PLUS! OSCYLACJA PODWOZIA
• Większa stabilność
• Ekstremalna przyczepność

Professional Machines

OSCILLATING TRACKS
RoboMINI thanks to its particular design concept: low
center of gravity and oscillating movement of the tracks,
is perfect for operating in rough areas or on steep slopes,
always maintaining an excellent grip, as the machine
always remains in contact with the surface even in difficult
conditions.

50
°

• greater stability
• extreme grip

RoboMINI
dzięki
szczególnie
zaprojektowanemu
podwoziu – niski środek ciężkości oraz oscylacja
gąsienic doskonale sprawdza się na wyboistym terenie
i na skarpach zawsze przy tym utrzymując doskonałą
przyczepność i ciągły kontakt z podłożem w najtrudniejszych
warunkach.

GREAT
STABILITY

120%

OSCYLACJA
PRAWEJ STRONY
RIGHT SIDE
OSCILLATION

RoboMINI to sterowany radiowo nośnik narzędzi z regulowanym
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RoboMINI is a radio-controlled tool carrier machine equipped

przednim systemem zawieszenia głowic roboczych i z

with a dedicated lifting system that provides a quick tool

systemem szybkiej zmiany narzędzi, co znaczniej ułatwia

replacement system, that facilitates the operator and makes

pracę operatorowi i sprawia że jest ona maksymalnie wydajna.

his work multifunctional.

SLOPE 50°

Specjalnie zaprojektowany układ jezdny i system
napinania gąsienic czyni z RoboMINI bezpieczną
maszynę do pracy na pochyłościach 50° w każdym
kierunku. Przeznaczona jest dzięki temu na tereny górzyste,
wysokie, długie skarpy, sztuczne nasypy, parki miejskie
o małej przestrzeni i wszędzie tam, gdzie wymagany jest
niski środek ciężkości i maksymalna zwrotność maszyny.

The special design of the tracks and its tensioning system
makes RoboMINI a safe machine for working on slopes
up to 50° in any direction: hilly and mountainous areas,
slopes, embankments, and in all those places where the
adherence is very low and where a machine for high slopes
is required.
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POCHYŁOŚĆ 50°
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SYSTEM SZYBKIEJ ZMIANY NARZĘDZI
FAST TOOL CHANGE

SNODO OSCILLANTE
REGOLABILE
ADJUSTABLE
OSCILLATING JOINT

PO
CH
YŁ
OŚ
Ć5
0°

OSCYLACJA
LEWEJ STRONY
LEFT SIDE
OSCILLATION
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PAŁĄK ZABEZPIECZAJĄCY
PROTECTION ROLL-BAR

STEROWNIK RADIOWY
REMOTE CONTROL

Stalowy pałąk zabezpieczający to solidna konstrukcja
zbudowana ze stalowych rur do ochrony maszyny przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Praktyczny i trwały ułatwia
codzienną obsługę i konserwacji dzięki możliwości unoszenia.

Sterownik radiowy jest lekki, intuicyjny i łatwy w obsłudze.
Dwa duże joysticki gwarantują precyzyjną jazdę, sterowanie i
obsługę narzędzi roboczych. Prosty układ guzików sterujących
pozwala na natychmiastowy start. Jest możliwość dostosowania
prędkości i czułości maszyny do indywidualnych potrzeb operatora.

The steel roll-bar for total machine protection is a solid
structure composed of steel tubes, designed to limit damage in
the event of a collision. Practical and durable, facilitates routine
maintenance, thanks to the possibility of lifting it.

Professional Machines

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.

OPTIONAL

STEROWNIK RADIOWY – DANE TECHNICZNE
REMOTE CONTROL TECNICAL DATA

• Stalowa konstrukcja rurowa
• Łatwy w otwieraniu
• Pełne zabezpieczenie przed
uszkodzeniami

Marka / Make

• tubular steel structure
• eaSy to open
• total safety

WENTYLATOR Z SYSTEMEM SAMOOCZYSZCZENIA
REVERSIBLE SELF-CLEANING FAN

Częstotliwość / Radio frequency

870 Mhz (EU)

Zasięg / Working Range

150 m / 492 ft

Joystick
Bateria / Battery
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BRAK PRZESTOJÓW MASZYNY
ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚĆI
OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
no machine downtime
increased productivity
fuel saving

Proporcjonalny / Proportional
Wielokrotnego Ładowania / Rechargeable

DANE TECHNICZNE I WYMIARY
TECHNICAL DATA & DIMENSIONS

RoboMINI przeznaczony jest do pracy często w
warunkach dużego zakurzenia. Dlatego wyposażony
został w hydrauliczny wentylator z systemem
samooczyszczenia.
System
ten
wydmuchuje
poprzez zmianę ułożenia łopatek i obrotów wszystkie
zanieczyszczenia z chłodnicy powodując w ten sposób
zmniejszenie spalania o 6%.

RoboMINI is created in order to work in dusty and dirty
areas. For this reason it is equipped with the hydraulic
self-cleaning fan. 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%.

Autec

704 mm

1325 mm

1012 mm

Max pochyłość

Max working angle in all directions		

50°

Silnik benzynowy

Petrol engine		

23 HP

Pojemność zbornika paliwa

Petrol tank		

14 L

Zużycie paliwa

Fuel consumption		

4 l/h

Napęd gąsienic

Transmission to tracks

Hyrauliczny

Hydraulic

Napęd głowic

Transmission to equipment

Hyrauliczny

Hydraulic

Długość

Length		

1325 mm

Wysokość

Height		

704 mm

Szerokość

Width		

1012 mm

Waga

Weight		

420 kg
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ENERGREEN SRL
Via Sabbioni, 16
36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 1511200
Fax +39 0444 1511252
www.energreen.it
commerciale@energreen.it

SEMOVENTI
SELF-PROPELLED

ATTREZZATURE
EQUIPMENTS

23HP
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Lokalny diler / Local dealership

