RM34
Stadion Cirkelmaaier
Allett heeft zorgvuldig geluisterd naar de onderhoudsmensen van stadions voor
de ontwikkeling van de nieuwe RM34 86cm ("34 inch") brede cirkelmaaier.
Deze met twee hoogliftende messen uitgevoerde cirkelmaaier maait en zuigt
met een enorme capaciteit om de drukke onderhouds-teams snel en efficiënt te
laten maaien en opruimen na wedstrijden of hoog te maaien tijdens de
ingroeiperiode na het zaaien.	
  

5 versnellingskeuze
Micro hoogteverstelling tussen
15 mm en 75 mm voor een
exacte maaiafstelling

90 liter
grasvangbak

Uitzonderlijk sterke vacuümwerking voor een perfecte
maaiafval-verwerking
34”

Optioneel over de volle
breedte leverbare
borstelstrip

(86

cm)
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Hoge snelheid van de
hooglift-messen voor
een superafsnijding

Dubbele contra-roterende
messen voor centrale collectie

Achterrol over de volle breedte
voor duidelijke strepen

ALLETT RM34 SPECIFICATIES
Type
Maaibreedte
Maaihoogte
Maaihoogte
afstelling
Achterrol
Aandrijving
Grasopvang
capaciteit
Motor
Mes systeem
Mes aandrijving
Rembeveiliging
Maaidek
constructie
Droog gewicht
Max. breedte
Start
mechanisme
Geluidswaarde
Snelheden
Benzinetank
capaciteit
Voorwielen
Stuurbeugel

Met 2 messen uitgevoerde cirkemaaier met achterrol
860mm ("34 inch")
15-75mm HOC variabel instelbaar
Voor en achter micro hoogte verstelling
3-delig uitgevoerde, aangedreven stalen achterrol met differentieel
Zwaar uitgevoerde aluminium versnellingsbakhuis met 5 versnellingen in staal
90 liter
223cc Briggs and Stratton® 950E motor met verticale krukas voorzien van
“ReadyStart” ® . 1-cilinder, 4-takt, luchtgekoeld, OHV (Overhead Valve)
2 x 18” hoogliftende messen, contra roterend getimed voor het produceren
van een hoog volume luchtstroom
Afzonderlijke beugel voor achterrol- en mesaandrijving heeft 3 instellingen:
1) alleen achterrol, 2) alleen messen of 3) achterrol en messen.
Riemaandrijving naar as. Mesremkoppeling.
Ja
gefabriceerd van staal
117 kg
940 mm

Hoogte

950-1080 mm

Lengte

2000 mm

door middel van trekkoord
100 db maximaal gegarandeerd geluidsniveau
5 versnellingen: 1e 1.9 km/h (1.2mph); 2e 3.0 km/h (1.9mph);
3e 4.5 km/h (2.8mph); 4e 5.7 km/h (3.6mph); 5e 6.7 km/h (4.2mph)
1.1 liter
220 mm diameter luchtbanden draaiende in bronzen bussen
instelbaar voor het bedienigsgemak van de operator

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

Ontworpen en vervaardigd in
Groot-Brittannië.
Voor meer informatie of een vrijblijvende
demonstratie van elke Allett machine op uw
gras of in uw stadion, neem dan contact op
met uw lokale benoemde Allett dealer.
Volledige contactgegevens voor
aangestelde Allett dealers is te vinden door
even een mailtje te sturen naar hieronder
vermeld adres of ons even te bellen.

