Allett UPLIFT 86 Evolution
86 cm brede stadion cirkelmaaier
Ontworpen voor een snelle en efficiënte opruiming na wedstrijden.
Stil en met extreem lage vibraties.

De Allett Uplift86E is een spannende toevoeging aan het Allett Evolution accu-aangedreven assortiment. De machine is
ontworpen om snel en efficient te maaien en op te zuigen en toch een sterk contrasterende striping te produceren met
een zo groot mogelijk bedieningsgemak voor de gebruiker. Aangedreven door 4 stuks 82V Lithium Ion accu’s beschikt de
Allett 86 Evolution over traploze variabele voorwaartse snelheden die een comfortabele loopsnelheid mogelijk maken
waardoor de machine eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken is op sportvelden en aanverwante trainingsvelden.
De machine biedt een maaihoogte van 20-50 mm en is een groener en stiller alternatief om uw sportveld perfect gestreept
en in perfecte staat te houden. De Allett 86 Evolution heeft contra-roterende hef-maaimessen en een brede doorvoer
naar een efficiënte opvang. Hand-arm trillingsniveaus zijn laag waardoor veilig langdurig gebruik mogelijk is.
Verwisselbare accu’s kunnen ook worden gebruikt in de Allett C34 Evolution en andere accu-producten. De accu’s
kunnen verbinding maken met een telefoon-app via Bluetooth, zodat de operator de levensduur van de accu’s, de
temperatuur van de accu’s en zelfs de locatie van de accu’s kan controleren.
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Allett UPLIFT 86 Evolution
ALLETT UPLIFT 86 E SPECIFICATIES
864 mm (34in)

Werkbreedte

Met 2 messen uitgevoerde cirkelmaaier

Type
Accu’s

4 stuks 82V 6Ah Lithium Ion Cramer Accu’s

Laadtijd

80-90 minuten – Bluetooth mogelijkheid. Kan in andere producten gebruikt worden. Accu’s
kunnen op telefoon-app via Bluetooth gecontroleerd worden op sterkte, temperatuur, en zelfs
locatie.

Maaihoogte

20 mm-50 mm

Snelheid

5 Speed Variabel
Via één enkele snelhoogte verstelling

Hoogte instelling

Brede duwboom met contactslot en intrumentarium voor snelheid en controle, reductie
snelheidsknop voor een betere bediening. Duwboom kan rechtop gezet worden voor betere opslag.
Tevens kan de machine hierdoor beter achterover gelegd worden voor een goede schoonmaak of
onderhoud.
Brede glijgoot voor ongehinderde grasafvoer naar grasvangzak

Duwboom

Grasafvoer

Dubbel bediende veiligheidsschakelaar en duwstang voor mesinschakeling

Messen aan/uit
Maaidek

Polypropyleen gegoten maaidek

Achterrol

3-delig stalen achterrol over de volle breedte met differentieel met rubber bekleed
Snelwissel voorrol frame – keuze in voorrol frame of voorwiel frame door middel van
snelwisselframe
90 Liter

Voorrol
Grasvangbak

170 kg

Gewicht

2 x 457 mm (18in) hoog lift messen, contra-roterend en overlappend

Messen

3 x 1000W Borstelloze motoren voor maximale efficiëncie en betrouwbaarheid – 1 motor voor elk
mes en de 3e motor voor aandrijving achterrol
Gladde voorrol 90 mm diameter – Vaste voorborstel op stalen strip
met keuze in zacht, medium of hard.
Opties/Garantie
- 24 maanden Garantie Voor meer informatie of vrijblijvende demonstratie van iedere Allett machine bij u op sportveld of trainingsveld vragen wij u

Motor

met ons contact op te nemen op het hieronder vermelde telefoonnummer of email adres. Voor overige informatie kunt u
onze website bezoeken.
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