
De ROBOCUT S300 is een volledig nieuwe afstand bediende maaier en levert 
uitstekende prestaties en maairesultaten. De nieuwe en krachtige 28pk 
Vanguard-motor, met een laag brandstofverbruik en lage uitstoot,  
zorgt gecombineerd met een hybride elektrische aandrijving voor  
een soepele werking.

 KRACHTIG EN COMPACT  

ROBOCUT S300

KRACHT 
Krachtige

28pk motor

ZUINIG MET 
BRANDSTOF

Zuinig met brandstof 
en lage uitstoot

CAPACITEIT
Hoge capaciteit

dankzij intuïtieve
bi-directionele

maaimogelijkheden

VEILIGHEID 
Snel stoppende rotors 

(stil in 3 seconden)

HELLING
Werk op hellingen 

tot 55°

PRECISIE 
EN CONTROLE

Volledig proportionele 
afstandsbediening

GPS 
ZELFSTURING
Zorgt voor maximale 

productiviteit, 
verbeterde veiligheid 
en efficiënter werken
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PRODUCT- 
KENMERKEN
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BEPERK DRAAIEN MET 
BI-DIRECTIONEEL MAAIEN

Bi-directioneel maaien vermindert de noodzaak van draaien, 
verbetert de productiviteit dramatisch en minimaliseert  

de verstoring van het oppervlak.

28PK 
BENZINE  

MOTOR
Vanguard Commercial 
Power benzinemotor 

met efficiënte  
elektronische  

brandstofinjectie.

Ontworpen voor diverse toepassingen van 
fijn gazon tot extensief maaibeheer is de 
S300 kleiner, lichter en simpelweg efficiënter.

LAGE 
GROND-

DRUK
Creëert minimale  

oppervlaktestoring.

MOTOR- 
KAPPEN
Volledig afgesloten 

kappen houden gras  
en puin buiten.

50/50 
GEWICHTS- 
VERDELING

Voor maximale stabiliteit  
en optimale bediening  

op hellingen.

SOEPELE  
ELEKTRISCH 

AANGEDREVEN 
MOTOR

Biedt precieze
controle en variabele

snelheid.

MULCH-
CONTROLE

Volledige afstands-
bediening van mulchdek-

functies inclusief  
aan-uit en hoogte-

instelling.
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UITGERUST MET 

GPS
Voor ultieme  

maai-efficiëntie.

LAAG  
ZWAARTE- 

PUNT
En brede spoorbreedtes 
maakt werken mogelijk  

op hellingen tot 55°.

ROBOCUT - SUPERIEUR OP ELK NIVEAU

 
ROBOCUT S300 

 

MOTOR
Fabricaat Vanguard 810cc motor met 

elektronische brandstofinjectie(EFI)
Vermogen 28pk (21kw)
Brandstof Benzine
Inhoud brandstoftank 10 liter, verwijderbare tanks
Rijaandrijving 48V AC elektromotor
Maximale geluidsniveaus 98dB(A)
Snelheid 0-7 km/uur
Voldoet aan ANSI B71.4 veiligheidsvoorschriften

MULCHDEK
Maaibreedte 1,1m
Maaihoogte 25mm – 180mm 
Programmeerbare lage hoogteinstelling Standaard
Bi-directioneel maaien Standaard
Omhoog stuwende mulchmessen Standaard
Type aandrijving Directe cardanaandrijving met 

elektrische koppeling
Snelheid mes-tip 5653m/min
Snel stoppende rotors Standaard (3 seconden)

TRACKS
Universeel rubber Standaard  ~  maximale werkhoek 55°
Zelfspannend Veerring
Lengte (van as tot as) 1000mm

AFSTANDSBEDIENINGEN
Werkbereik 150m
Frequentie 434MHz (CE-gecertificeerd)
Accu 2 x oplaadbare batterijen
Proportionele joysticks Standaard

AFMETINGEN
Totale breedte 1500mm
Totale hoogte (zonder aanbouwwerktuig) 1510mm
Totale hoogte 765 – 915mm

GEWICHT
ROBOCUT 535kg

SPECIFICATIE

Let op: vanwege voortdurende productontwikkeling is de informatie in deze brochure 
onderwerp om op elk moment te veranderen. McConnel Limited is niet verantwoordelijk 
voor eventuele onjuistheden of fouten of weglatingen en behoudt zich het recht voor om 
specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Oktober 2022

LICHT EN 
COMPACT

Snel en gemakkelijk  
te vervoeren.
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Nauwkeurige proportionele afstandsbediening met  
een werkbereik van 150m, specifiek ontworpen voor de S300.

• Geïntegreerd scherm geeft machine-informatie weer
• Dubbele joystick voor intuïtieve  

bi-directionele bediening
• Compact en lichtgewicht 

• Fijne en nauwkeurige bediening

 MULTIFUNCTIONELE 
AFSTANDSBEDIENING




