Allett Rover Stand-On Tractor
De Allett Rover Stand On tractor is een uiterst wendbare, veelzijdige strooiunit
aangedreven door een Honda GX160 motor. Door het gewicht op de voorwielen wordt het
zwaartepunt effectief verlaagd en geeft dit verbeterde klim en rij-mogelijkheden op
ongelijkheden als heuvels en zandduinen en rondom bunkers op golfbanen. Deze “must
have” machine is bij uitstek geschikt voor stadions, scholen/universiteiten, landgoederen,
parken en golfbanen etc. De extra capaciteit van de Allett Rover Stand On tractor maakt
het een uitstekend te gebruiken machine voor grotere objecten en sportvelden. De
machine halveert de tijd voor degene die op dit moment nog gebruik maken van een duwstrooier. En ook de mogelijkheid voor opbouw van additionele opties zoals een dauwborstel maakt de machine zeer aantrekkelijk. Overige opties zijn in ontwikkeling
• Het draaien met de machine vergt weinig kracht door het unieke ontwerp van de bevestiging
sulky-aan-frame.
• De ergonomische positie van het stuur ontlast de gebruiker.
• De aandrijflijn is uitgevoerd met commerciële en bekende componenten, zoals een Honda
GX160 motor en een Peerless transmissie.

Knikbesturing voor minimale grasbeschadiging

2 Versnellingen
Laag - 5,6 km/u
(3,5mph)
Hoog - 8 km/u (5mph)
Honda GX160 viertakt
benzine

- 220lb(100 kg)
capaciteit
voorraadbak
- 4 zakken
granulaat
capaciteit
4,3 meter (14ft)
strooibreedte

4 grofprofiel banden
voor stabiliteit en tractie,
laag zwaartepunt
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ALLETT ROVER STAND-ON TRACTOR SPECIFICATIES:
Motor

Honda GX160-URH2, Toerental voluit: 3750tpm Stationair: 1400tpm, 2:1 versnellingsreductie
met natte koppelingsplaten.

Brandstof

3,1 liter tankinhoud. Standard ongelode benzine 87 octaan of hoger, inclusief benzinekraan.

Transmissie

Peerless 855 Series. Versnelling: 2 vooruit/1 achteruit/1 neutraal.

Snelheid

Lage versnelling: 5,6 km/u, Hoge versnelling: 8 km/u

Banden

Voorbanden: 18" x 950-8. Water/antivries toegevoegd voor tractie, Achterbanden: 13" x 650

Strooier

Strooier model: Spyker 220 uitvoering. Capaciteit: 100 kg (4 zakken granulaat)

Afmetingen

Lengte: 137cm (54.0") Breedte: 90cm (35.5") Hoogte: 124cm (49.0")
Gewicht: 150 kg, Inclusief strooiinhoud: 250 kg, inclusief inhoud en rijder (100 kg): 350 kg.

Electrisch
Systeem

-

Oplaadsysteem niet aanwezig, Oplaadcapaciteit niet benodigd
Veiligheidsvergrendelingssysteem: Machine is uitgerust met een neutraal veiligheids start
module. Om de machine te starten moet deze eerst in neutraal gezet worden.

Optioneel: opvouwbare 3,3 mtr dauwborstel (andere opties in ontwikkeling).

De Allett Rover Stand On is toepasbaar:
* in en om stadions
* rond landgoederen
* op kunstgrasvelden/sportvelden
* bij scholen/universiteiten
* op parken en golfbanen

Allett voert een beleid van voortdurende ontwikkeling en behoudt zich het recht voor de specificatie van elke Allett
machine te wijzigen zonder aankondiging of verplichting.

Zie onze website voor meer informatie: WWW.MILATI.NL
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