
De ROBOCUT T600 en T800 zijn ontworpen voor de meest uitdagende 
omstandigheden en is op elk terrein en elk niveau superieur. Een opwindend 
nieuw ontwerp met de allernieuwste technologische ontwikkelingen. 
De nieuwe modellen hebben meer vermogen, geavanceerde functies  
en GPS zelfsturing optie voor meer vermogen, veiligheid en controle.  

KRACHT 
Krachtiger  
dan ooit - 

toename van  
40% (T600)  

en 75% (T800)

ZUINIG MET 
BRANDSTOF

20% efficiënter  
met brandstof,  

dus meerwaarde  
bij elke klus

CAPACITEIT
Meer dekking -  

haal bijna de dubbele 
productie per dag

VEILIGHEID
Nieuw veiligheids-
controlesysteem 
voor maairotor 

HELLING
Werk op hellingen  

tot 55° 
(waarschuwing  

bij 50° en 
automatische 

uitschakeling bij 70°)

PRECISIE 
& CONTROLE
28° toename van 

de aandrijfdruk 
van de rupsbanden 

plus verbeterde 
hydraulische 
zweefstand

GPS  
ZELFSTURING
Zorgt voor maximale 

productiviteit, 
verbeterde veiligheid 
en efficiënter werken

INTELLIGENT ONTWERP 

ROBOCUT T600 & T800
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INTELLIGENT ONTWERP 

ROBOCUT T600 & T800
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PRODUCT- 
KENMERKEN
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De McConnel ROBOCUT T600 en T800 maken gebruik van de 
nieuwste technologische ontwikkelingen en biedt hiermee het ultieme 
in afstand bediende machines.

NIEUW 
ONTWERP
Volledig afgesloten  

motorkappen houden 
gras en puin buiten.

VERBETERDE  
 EFFICIËNTIE

En grotere brandstofcapaciteit
maakt maximaal 6 uur

mogelijk tussen
tankbeurten.

HYDRAULISCHE 
ZWEEFSTAND  
MAAIROTOR

De revolutionaire nieuwe 
hydraulische zweefstand kan 

geprogrammeerd worden voor 
aanpassing aan verschillende 

werktuigen en condities.

NIEUWE DIGITALE  
AFSTANDSBEDIENING 

MET ACCULADER IN MACHINE
De nieuwe Digitale Afstandsbediening wordt  

geleverd met twee accu's die kunnen  
worden opgeladen aan boord  

van ROBOCUT.
UITGEBREIDE 

ROLL-BARS
Versterkt en blootgestelde 
dubbele rollen voor meer 

bescherming.MAAIROTOR 
VEILIGHEIDS-  

CONTROLE- 
SYSTEEM

Veiligheidssysteem voor  
hydraulische kop met  
melding op scherm.



50/50 GEWICHTSVERDELING
Een nieuw gemeenschappelijk chassisontwerp zorgt voor een 
lager zwaartepunt en een perfecte 50/50 gewichtsverdeling voor 
maximale stabiliteit en wendbaarheid op uitdagend terrein.

50       50
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ROBOCUT - SUPERIEUR OP ELK NIVEAU

HATZ DIESEL  
MOTOREN 

 (60PK & 75PK)
OEM aangepast  

en getest speciaal  
voor ROBOCUT.

PERFECTE 50/50  
GEWICHTS- 
VERDELING

Maximale stabiliteit op  
elk terrein met ROBOCUT
dankzij de perfecte 50/50

gewichtsverdeling.

LED 
VERLICHTING

Geïntegreerde 
programmeerbare vierhoekige 

LED-signaalverlichting  
en dagrijverlichting.

MOGELIJKHEID VOOR 
GPS ZELFSTURING
REVOLUTIONAIRE AFSTANDSBEGELEIDING
ROBOCUT kan worden uitgerust met GPS zelfsturingstechnologie, 
ontwikkeld in samenwerking met Trimble, waarmee deze automatisch 
langs de maairoute kan sturen met een nauwkeurigheid van 25mm, 
met grote voordelen qua capaciteit en efficiëntie.

BIJKOMENDE 
INDELING 

VERBETERD
Belangrijke motoronderdelen 
verplaatst voor eenvoudiger 

onderhoud.

VERLAAGD 
ZWAARTE-

PUNT
Groter hellingsvermogen 

en dubbele rolbeugels.
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TECHNISCHE  
SPECIFICATIE

3130mm

Breedte van maairotor
1,3m maairotor - totale breedte 1433mm 
1,6m maairotor - totale breedte 1733mm 
1,9m maairotor - totale breedte 2043mm

1050mm

2285mm

1112mm

1300mm
(spoorbreedte)



Let op: vanwege voortdurende productontwikkeling kan de informatie in deze brochure op elk moment worden gewijzigd. McConnel 
Limited aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen en behoudt zich het recht voor 
specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Oktober 2022
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ROBOCUT T600  

 
ROBOCUT T800

ENGINE
Fabricaat HATZ, Stage V, 3 cilinder, turbo HATZ, Stage V, 4 cilinder, turbo

Vermogen 60pk (45kw) bij 2800tpm 75pk (56kw) bij 2800tpm 

Koppel 185Nm 240Nm

Brandstof Diesel Diesel

Inhoud brandstoftank 38 liter 38 liter 

Watergekoelde radiateur 3-voudig zware belasting 3-voudig zware belasting

Zelfreinigend (omkeerbare ventilator) Standaard handmatig en automatisch Standaard handmatig en automatisch

Transmissie Hydrostatisch met fijnregeling Hydrostatisch met fijnregeling

Maximale geluidsniveaus 77dB(A) 77dB(A) 

HYDRAULICA

Onafhankelijk maairotorcircuit
Plunjerpomp met gesloten circuit 
Max. 59 l/min bij 2800tpm 350 bar

Plunjerpomp met gesloten circuit 
Max. 95 l/min bij 2800tpm 350 bar

Onafhankelijk spooraandrijfcircuit 2 x plunjerpomp met gesloten circuit 
Max 57 l/min bij 2800tpm 300Bar

2 x plunjerpomp met gesloten circuit 
Max 62 l/min bij 2800tpm 300Bar

Aux-service
2 dubbelwerkend hulpsysteem 
voor extra werking, 16 l/min bij 210 bar

2 dubbelwerkend hulpsysteem 
voor extra werking, 16 l/min bij 210 bar

Onafhankelijke intercooler Standaard Standaard

Inhoud olietank 20 liter (40 liter bewaard in het systeem) 20 liter (40 liter bewaard in het systeem) 

Hefvermogen van aanbouwwerktuigen 550kg 550kg

TRACKS
Standaard rubber tracks Standaard ~ maximale werkhoek 40° Standaard ~ maximale werkhoek 40°
Super rubber tracks Standaard ~ maximale werkhoek 55° Standaard ~ maximale werkhoek 55°
Tracks met stijgijzers (optioneel spike kit) Standaard ~ maximale werkhoek 55° Standaard ~ maximale werkhoek 55°
Zelfspannend Standaard Standaard
Lengte (van as tot as) 1192mm 1192mm

AFSTANDSBEDIENINGEN
Werkbereik 150m 150m

Frequentie 434MHz (CE-gecertificeerd) 434MHz (CE-gecertificeerd)

Accu
Uitwisselbaar, oplaadbaar, twee stuks met 
beide units oplaadbaar op de machine

Uitwisselbaar, oplaadbaar, twee stuks met 
beide units oplaadbaar op de machine

Proportionele joysticks Nauwkeurige proportionele regeling Nauwkeurige proportionele regeling
GPS zelfsturing Ingeschakeld Ingeschakeld

AFMETINGEN
Totale breedte 1310mm 1310mm
Totale hoogte (zonder aanbouwwerktuig) 2285mm 2285mm
Totale hoogte 1125mm 1125mm

GEWICHT
ROBOCUT 1200kg 1300kg
Maairotor Afhankelijk van grootte Afhankelijk van grootte

 
ROBOCUT T600  

 
ROBOCUT T800

PRESTATIE
 
Potmeter snelheidsregeling  
(0 tot 100%)

1e versnelling (laag bereik) 
Vooruit en achteruit 0 - 4 km / uur

1e versnelling (laag bereik) 
Vooruit en achteruit 0 - 4 km / uur

2e versnelling (laag bereik) 
Vooruit en achteruit 0 - 7 km / uur

2e versnelling (laag bereik) 
Vooruit en achteruit 0 - 7 km / uur

MAAIROTOR / AANBOUWWERKTUIGEN
Oliestroom 59 l/min 95 l/min

Druk 350 bar 350 bar

Rotorsnelheid 3300 tpm 3300 tpm

Voor en achter flappen Standaard Standaard

 
 
Klepels

Y - Klepels voor het maaien van gras  
en licht hout tot een diameter van 30mm

Y - Klepels voor het maaien van gras  
en licht hout tot een diameter van 30mm

J (hamer) - Klepels voor het maaien van dik 
gras en hout tot een diameter van 50mm

J (hamer) - Klepels voor het maaien van dik 
gras en hout tot een diameter van 50mm

Rotorbreedte 1.3 tot 1.9m 1.3 tot 1.9m

Diameter roller 100mm 100mm

Maaihoogtebereik  
(door aanpassing roller)

20mm - 85mm (5 standen) 
Maairotor kan worden opgetild om hoger 
te maaien

20mm - 85mm (5 standen) 
Maairotor kan worden opgetild om hoger 
te maaien

Hydraulische lift -300mm tot +400mm -300mm tot +400mm

Zweefstand (hoek) 14° op en neer (+/-) 14° op en neer (+/-)

ATTACHMENT OPTIONS (Zie pagina 39-43) (Zie pagina 39-43)
ROBO-FLAILHEAD 1.3m (51") , 1.6m (63") &1.9m (75")  maairotor 1.3m (51") , 1.6m (63") &1.9m (75")  maairotor

ROBO-MULCHER 1.3m en 1.6m bowbouwkop 1.3m en 1.6m forestry bowbouwkop

ROBO-FOREST 1.3m en 1.6m krachtige bowbouwkop 1.3m en 1.6m krachtige bowbouwkop

ROBO-ROTARY TURF MOWER 1.5m maaibreedte Niet van toepassing

ROBO-RAKE 1.6m werkbreedte Niet van toepassing

ROBO-CUTTERBAR HD 1.7m maaibreedte Niet van toepassing

ROBO-STUMP GRINDER HD 370-400mm diameter freedwiel (incl. tanden) 370-400mm diameter freedwiel (incl. tanden)

ROBO-CHIPPER 90mm diameter snijcapaciteit Niet van toepassing

ROBO-TRENCHER Graaft 0.9m diep en 200mm breed Niet van toepassing

ROBO-SNOW BLADE 1.7m werkbreedte 1.7m werkbreedte

ROBO-LAND BLADE 1.7m werkbreedte 1.7m werkbreedte

ROBO-SNOW BLOWER 1.42m werkbreedte Niet van toepassing

ROBO-BRUSH 1.5m werkbreedte Niet van toepassing

ROBO-ROTARY TILLER 1.45m werkbreedte Niet van toepassing

ROBO-FORK Verstelbare werkbreedte Verstelbare werkbreedte

ROBO-HOOGKIPBAK 1.3m werkbreedte 1.3m werkbreedte

ROBO-KROKODILLENBEK 1.3m werkbreedte 1.3m werkbreedte

SPECIFICATIE
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REEKS AANBOUWWERKTUIGEN

AANBOUW- 
WERKTUIGEN 
ROBOCUT is veel meer dan alleen een maaimachine voor 
alle terreinen, want met een keuze aan aanbouwwerktuigen, 
verandert het in een afstand bediend werkplatform dat  
de veiligheid, productiviteit en efficiëntie verhoogt.



*  Alleen bij ROBOCUT T600 / T800

ROBO-FLAILHEAD HD ROBO-FLAILHEAD
Een krachtige maairotor met een keuze uit verschillende hamer- of  
Y-klepels voor gras. Het werktuig wordt aangedreven door een 3000-toeren 
spiraalrotor en kan alles aan, van gras tot brem en licht houtopslag.

Technische specificaties
• 1.3m, 1.6m maaibreedte
• Hydraulische beschermkap voorzijde
• Keuze uit grasmaaiklepels of hamerklepels
• Achterrol met volledige breedte
• Maaicapaciteit van 30mm
• 20-85mm maaihoogte
• +/- 14o kophoek en zweefstand
• Rotatiesnelheid 3000tpm
• 240kg gewicht

Een krachtige Heavy-Duty maairotor met een keuze uit verschillende hamer- 
of Y-klepels voor gras. Het werktuig wordt aangedreven door een 2350-toeren 
spiraalrotor en kan alles aan, van gras tot brem en lichte tot middelzware 
houtopslag.

Technische specificaties
• 1.6m, 1.9m maaibreedte
• Hydraulische beschermkap voorzijde
• Keuze uit grasmaaiklepels  

of hamerklepels
• Achterrol met volledige breedte
• Maaicapaciteit van 30mm
• 20-85mm maaihoogte
• +/- 14o kophoek en zweefstand
• Rotatiesnelheid 2350tpm
• 340kg gewicht

Ultra zwaar uitgevoerde bosbouwkop van 1,3 m en 1,6 m die ideaal 
is om alles aan te pakken, van zware begroeiing tot kleine boompjes.

Technische specificaties
• 1.3m, 1.6m maaibreedte
• Ultra zwaar uitgevoerde hamerklepels
•  Door de unieke krachtige rotor kunnen klepels  

360 graden draaien
• Hydraulische beschermkap voorzijde
• Versterkte stalen duwstang 
• 100mm snijcapaciteit 
• 3000 rpm rotor snelheid
• +/- 14o kophoek en zweefstand 
• 315kg gewicht

ROBO-MULCHER ROBO-FOREST 
Een krachtige bosbouwklepel met vaste tanden van 1,3 m en 1,6 m die 
de kracht heeft om alles aan te pakken, van begroeiing tot kleine bomen.

Technische specificaties
• 1,3m en 1,6m* snijbreedte
• Slijtvast hardmetaal vaste tanden 
• Hydraulische beschermkap voorzijde
• Versterkte stalen duwstang 
• 100mm snijcapaciteit 
• 3000 rpm rotor snelheid 
• +/- 14o kophoek en drijfvermogen
• 355kg gewicht

5

5

Compatibel met:

Compatibel met:

Compatibel met:

5

Compatibel met:
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*  ROBO-STUMP Grinder (voor ROBOCUT T400 & T500) 
    ROBO-STUMP Grinder HD (voor ROBOCUT T600 & T800)

ROBO-STUMP GRINDER 5

5ROBO-CHIPPER 
De ROBO-Chipper wordt aangedreven door een krachtige 
hydraulische motor, en kan kleine takken met een 
diameter tot 90mm versnipperen om het verwijderen 
van begroeiing eenvoudig te maken.

Technische specificaties
• Snijcapaciteit van 90mm
• Krachtige motor
• Veiligheidsbalk  

voor ontkoppeling
• Verstelbare en draaibare afvoer
• Brede invoeropening voor  

eenvoudig invoeren van materiaal
• 2 messen en 8 hamers
• Inklapbaar voor makkelijk vervoer
• 215kg gewicht

Compatibel met:

ROBO-STUMP GRINDER 
Een professionele stobbenfrees met 400mm snijwiel en 16 zware 
wolfraam tanden. Met een oscillerende boogbeweging en een 
werkbreedte van 1,1m kan dit krachtige apparaat een hele stronk 
of stam verwijderen. De veiligheidsvoorzieningen omvatten een 
versterkte stalen beschermkap en beschermflap.

Technische specificaties
• 1,10m werkbreedte
• 16 slijtvaste wolfraamcarbide tanden 
• Freeswiel van 400mm diameter  

(incl. tanden)
• Hoogwaardige rotor
• Automatisch schommelende kop
• Versterkt stalen beschermkap
• Beschermende flap
• 200kg gewicht

ROBO-STUMP GRINDER
Een professionele stobbenfrees met 400mm snijwiel en 16 zware 
wolfraam tanden. Met een oscillerende boogbeweging en een 
werkbreedte van 1,1m kan dit krachtige apparaat een hele stronk 
of stam verwijderen. De veiligheidsvoorzieningen omvatten een 
versterkte stalen beschermkap en beschermflap.

Technische specificaties
• 1,10m werkbreedte
• 16 slijtvaste wolfraamcarbide tanden 
• Freeswiel van 400mm diameter  

(incl. tanden)
• Hoogwaardige rotor
• Automatisch schommelende kop
• Versterkt stalen beschermkap
• Beschermende flap
• 250kg gewicht

Compatibel met:

Een robuuste stobbenfrees met een snel draaiend freeswiel  
met zware wolfraam tanden. De machine kan boom- en struikwortels  
aan en is ideaal voor het verwijderen van ongewenste stronken  
in voorheen ontoegankelijke gebieden.

Technische specificaties
• 12 slijtvaste wolfraamcarbide tanden
• Hoogwaardige rotor
• Freeswiel van 370mm diameter  

(incl. tanden)
• Automatisch schommelende kop
• Versterkt stalen beschermkap
• Beschermende flap
• 92kg gewicht

Compatibel met: Compatibel met:
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Let op: vanwege voortdurende productontwikkeling kan de informatie in deze brochure op elk moment worden gewijzigd. McConnel Limited aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen en behoudt zich het recht voor 
specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Oktober 2022

ROBO-TRENCHER   
De Trencher is ideaal voor het leggen van buizen of kabels en stelt 
machinisten in staat om smalle sleuven te graven met minimale schade 
aan de grond.

Technische specificaties
• Keuze uit standaard en heavy-duty 

wolfraamcarbide tanden
• Graaft tot een diepte van 0,9m 

en een breedte van 100-200mm
• Instelbare hoek 

regelt de diepte van de sleuf
• Versterkt stalen 

beveiliging
• Krachtige hydraulische motor
• 240 bar druk
• 260 kg gewicht

ROBO-RAKE   
Een mobiele en manoeuvreerbare aanbouwhark ontworpen voor 
steile terreinen, ROBO-rake is ideaal voor het verwijderen van 
gemaaid gras van rivieroevers.

Technische specificaties
• 1,6m werkbreedte 
• 40 roterende 250mm stalen tanden
• +/- 13o kophoek en zweefstand
• Krachtige dubbele riemaandrijving
• Wendbare zwenkwielen
• Verstelbare hoogte
• 126kg gewicht

5 5

Compatibel met:Compatibel met:

ROBO-CUTTERBAR HD 
Een lichte en manoeuvreerbare 1,8m messenbalk die 
ideaal is voor het onderhoud van gras en riet, waarbij een 
scherpe snede belangrijk is.

Technische specificaties
• 1.7m maaibreedte
• 24 slijtvaste wolfraamcarbide tanden
• Verstelbare dubbele messenkop 
• 13o kophoek en zweefstand
• 50cc hydraulische motor
• Soepele snijwerking
• 100 bar druk
• Vlakke knipactie
• Versterkte glijsloffen
• 218kg gewicht

ROBO-ROTARY MOWER  
Krachtige 1,5m cirkelmaaier. Het dek heeft een achterwaartse afvoer 
en drie rotoren met zes snijmessen die hydraulisch bij 2200tpm 
worden aangedreven door een zware riem. Dit zorgt voor een fijn 
gesneden afwerking die perfect is voor de sectoren tuinbouw, 
landschapsarchitectuur en voorzieningen.

Technische specificaties
• 1,5m maaibreedte
• Drie rotoren snijmessen
• 10 - 70mm maaihoogte
• Schijfdiameter van 540mm 
• Robuuste stalen constructie
• 21cc hydraulische motor
• 290 bar druk
• 210kg gewicht

55

Compatibel met:Compatibel met:

41



ROBO-ROTARY TILLER  
De Rotary Tiller is uitgerust met een krachtige rotor met 
4 schoffels per flens en ontworpen voor het bewerken en 
sorteren van grond.

Technische specificaties
• 1,45m werkbreedte
• 1,6m totale breedte
• 28 schoffels
• Verstelbare glijsloffen
• 150mm max 

werkdiepte
• 16,5pk motor
• 175kg gewicht

5

Compatibel met:

5

Compatibel met:

ROBO-BRUSH  
Robo-Brush helpt machinisten snel en eenvoudig puin op te ruimen. 
Met een werkbreedte van 1,5m is hij snel en effectief, zelfs op het 
meest uitdagende terrein.

Technische specificaties
• 1,5m werkbreedte
• 400mm borsteldiameter 
• Hydraulisch verstelbare veeghoek
• Krachtige rotor met 650tpm
• +/- 20o kophoek  

en zweefstand
• Slijtvaste borstel
• Eenvoudige hoogte 

aanpassing via 
zwenkwielen

• 150kg gewicht

ROBO-LAND BLADE   
Ideaal voor het onderhoud van wegen, straten en ook voor het 
verwijderen of verplaatsen van vuil, bladeren en ander blad- of 
vegetatieafval. De ROBO-LAND BLADE heeft een zwaar stalen 
frame voorzien van een vervangbaar stalen schraapmes, 
schokbestendige veren, steunvoeten en wielen.

Technische specificaties
• 1,7m werkbreedte
•  Hydraulisch verstelbaar  

bladhoek 
• 350mm bladhoogte  
•  +/- 13⁰ blad oscillatie 
• +/- 20 hellingshoek
• Vervangbaar stalen blad
• 170kg gewicht

ROBO-SNOW BLADE   
Ideaal voor het ruimen van sneeuw langs wegen, pleinen,  
open ruimtes en parken. De ROBO-SNOW BLADE is hydraulisch 
verstelbaar en voorzien van een steunvoet en zwenkwielen voor 
een betere wendbaarheid. Het schraapblad is van staal of kunststof  
en gemakkelijk verwisselbaar.

Technische specificaties
• 1,7m werkbreedte 
•  Hydraulisch verstelbaar  

bladhoek 
• 600mm bladhoogte  
•  +/- 13⁰ blad oscillatie 
• +/- 20 hellingshoek
• Vervangbaar staal  

of kunststof blad
• 123kg gewicht

5 5

Compatibel met:Compatibel met:
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Let op: vanwege voortdurende productontwikkeling kan de informatie in deze brochure op elk moment worden gewijzigd. McConnel Limited aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen en behoudt zich het recht voor 
specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Oktober 2022

ROBO-KROKODILLENBEK  
Een zware bak met hydraulische grijper die het vallen van 
materiaal voorkomt en het een ideaal hulpmiddel maakt voor het 
verplaatsen van afval en los groen.

Technische specificaties
• 1,3mm werkbreedte
• 830mm bakdiepte
• 610mm uitlaadhoogte
• 47o kantelbaar
• Maximaal 300kg 

laadvermogen
• 0,15m2 inhoud
• 170kg gewicht

5

Compatibel met:

ROBO-HOOGKIPBAK
De hoogkipbak maakt veilig werken in afgesloten gebieden  
en gevaarlijke omgevingen mogelijk. Dit nieuwe aanbouwwerktuig 
is robuust en betrouwbaar en ideaal voor bouw- en 
sloopwerkzaamheden en militaire installaties.

Technische specificaties
• 1.3m werkbreedte
• 780mm bakdiepte
• 610mm loshoogte
• 47o kantelbaar
•   Maximaal 300kg laadvermogen
• 0,2 kubieke meter bak
• 170kg gewicht

5

Compatibel met:

ROBO-FORK  
Perfect voor het verplaatsen van materialen in de meest uitdagende 
omgevingen, maakt de vorkaanbouw veilig en effectief transport 
mogelijk: van bouwmaterialen tot zandzakken voor waterkering.

Technische specificaties
• 80cm lange robuuste stalen vorken
• Verstelbare werkbreedte
• 300kg hefvermogen
• Weinig onderhoud 
• Makkelijk te gebruiken
• 80kg gewicht

5

Compatibel met:

5

Compatibel met:

ROBO-SNOW BLOWER   
Gewapend met een snelle uitvoer-unit, biedt  
de Snow Blower een veilige en effectieve oplossing 
voor het schoonmaken van wegen en paden op 
moeilijk bereikbare en potentieel gevaarlijke locaties.

Technische specificaties
• 1,42m werkbreedte
•  Krachtige 400mm lange diameter snijring 
• Hydraulisch afbuiging van 0-45o

• Verstelbare schoorsteen +/- 100 graden 
• Uitvoerbescherming
• Krachtige 51cc motor
• 280kg gewicht
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