
Zcela nový mulčovač ROBOCUT2 RC28 na dálkové ovládání poskytuje 
vynikající výkon a efektivitu mulčování. Obsahuje nový a výkonný motor 
Vanguard o výkonu 28 hp s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi  
v kombinaci s hybridním elektrickým pohonem pro zajištění hladkého 
provozu.

PRO PERFEKTNÍ TRÁVNÍK

ROBOCUT2 RC28

SILNÝ 
Spolehlivý a výkonný 

motor  o výkonu  
28 koní.

ÚSPORNÝ
Malá spotřeba
paliva a nízké

emise.

VÝKONNÝ 
Vysoká efektivita

práce díky
obousměrné seči. 

BEZPEČNÝ 
Rychlé zastavení

rotorů během
3 vteřin.

STOUPAVÝ
Schopnost jízdy

ve svahu se sklonem 
až 55°.

OVLADATELNÝ
Plně proporcionální

přesné dálkové 
ovládání.

PŘESNÝ
GPS navigace zajišťuje 
maximální produktivitu 

a bezpečnost.



KLÍČOVÉ 
VLASTNOSTI

KRYTÁ 
KAPOTA
Kompletně uzavřená 

kapota udrží trávu  
a nepořádek vně  

stroje.
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ROZLOŽENÍ  
HMOTNOSTI

Zajišťuje maximální
stabilitu a optimální 

chování při práci 
ve svahu.

PLYNULÝ 
ELEKTRICKÝ 
MOTOR
Poskytuje přesné

ovládání a variabilní
rychlost.

BEZ POTŘEBY OTÁČENÍ

OBOUSMĚRNÝ PROVOZ
Obousměrné mulčování bez nutnosti otáčení výrazně 

zvyšuje produktivitu práce a zárověň minimalizuje  
nebezpečí narušení povrchu.

28HP 
BENZÍNOVÝ  

MOTOR
Benzínový motor Vanguard 

Commercial Power  
s vysoce efektivním  

elektronickým vstřikováním 
 paliva.

Navržený pro precizní práci s dokonalým 
výsledkem, který majitel jistě ocení.

NÍZKÝ 
TLAK 

NA PŮDU
Minimální utužování  

a poškození půdy.

SNADNÉ 
OVLÁDÁNÍ
Dálkové ovládání všech  
funkcí včetně zapnutí  
i vypnutí a nastavení  

výšky mulčování.



KOMPAKTNÍ 
LEHKÝ

Umožňuje rychlou 
 a pohodlnou 

přepravu.

 
GPS 

ROZŠÍŘENÍ
Maximalizuje 

účinnost během 
mulčování.

Přesné proporcionální dálkové 
ovládání s dosahem až 150m.

MULTIFUNKČNÍ 
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

NÍZKÝ 
STŘED 

TĚŽIŠTĚ
A široký rozchod pásů
umožňuje pracovat na

svazích se sklonem 
 až 55º.

ROBOCUT2 - LEPŠÍ VE VŠECH OHLEDECH

 

 
ROBOCUT2 RC28 

 

MOTOR
Výrobce Vanguard 810cc  

Elektronické vstřikování (EFI) 
Výkon 28hp (21kw)
Palivo Benzín
Kapacita palivové nádrže 2x10 litrů, vyjímatelné nádrže
Pohon pásů 48V AC elektrický motor
Hlučnost 98dB(A)
Pojezdová rychlost 0-7 km/h
Bezpečnostní předpisy ANSI B71.4

MULČOVACÍ KAPACITA
Pracovní záběr 1.1m
Výška mulčování 25mm – 150mm 
Programovatelné nastavení min. výšky V základní výbavě
Obousměrné mulčování V základní výbavě
Mulčovací nože s ventilačním účinkem V základní výbavě
Typ pohonu Přímý pohon hřídelí s elektronickou spojkou
Rychlost otáčení na špičce nožů Variabilní až do max. 5500m/min
Nouzové rychlé zastavení rotoru V základní výbavě (3 vteřiny)

PÁSY
Univerzální V základní výbavě  ~  max. sklon až 55°
Automatické dopínání Pružinové podložky
Styčná délka pásů 1200mm

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Dosah 150m
Frekvence 434MHz (CE certifikace)
Baterie 2 x nabíjecí baterie
Proporcionální joysticky V základní výbavě

ROZMĚRY
Celková šířka 1500mm
Celková délka (bez přidavných zařízení) 1510mm
Celková výška 765 – 915mm

HMOTNOST
ROBOCUT2 535kg

SPECIFIKACE

Upozornění:  
Vzhledem k neustálému vývoji produktů jsou informace v této brožuře předmětem možných 
změn. McConnel Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo 
opomenutí a vyhrazuje si právo změnu specifikace bez předchozího upozornění.
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