RO-GO

MOWE R

RO-GO Mower, Lage kosten,
Hoge bedrijfszekerheid

Onze RO-GO klepelmaaier is speciaal ontwikkeld
voor middelgrote en grote oppervlakten waar
hoge eisen worden gesteld aan een egaal maaibeeld, met hoge capaciteit en weinig
onderhoud.
Toepasbaar voor graszodenteelt, sportvelden,
grote tuinen, vliegvelden, voetbalvelden,
fabrieksterreinen.

De RO-GO valt op door:
lage aanschafprijs				
is inzetbaar onder alle weersomstandigheden
mooie verdeling van maaiafval (geen propjes)
hoge capaciteit, vergt laag vermogen van uw tractor
hoge maaisnelheid is geen probleem,
geen “wasbordeffect”

De RO-GO kan geleverd worden als
gedragen of getrokken uitvoering
Door de modulaire bouw is de capaciteit uit te breiden.
De breedte per module kan variëren van 225 cm-300 cm.
Het aantal modules is uiteraard afhankelijk van de
toepassing en gebruik.
Maximale werkbreedte tot 15 m ( 5 modules)
Gewicht per module 700 kg
Opklapbaar, makkelijk transporteerbaar over de weg
(afhankelijk van aantal modules)

Technische informatie:
Gebouwd met universele onderdelen, snel leverbaar, dus
hoge bedrijfszekerheid.
33 klepels per meter, met een perfecte scherpstelling
voor een egaal maaibeeld.
Lage onderhoudskosten.
Aftakasaandrijving.
In verschillende aftak- as toerentallen leverbaar.
Traploos in hoogte verstelbaar.
RVS verwisselbare binnen plaat.
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RO-GO Mower, Low cost,
High reliability

Our RO-GO rotary mower is specially developed for maintenance of medium and large
areas, where high demands are set for a smooth
mowing, together with high capacity and low
maintenance.
Applicable to grass seedling, sports fields, large
gardens, airports, soccer fields, manufacturing
sites.

The RO-GO unique
selling points are:
Low purchase price
Suitable for all weather conditions
Even distribution of mowed grass
High capacity, requires low power of your tractor
High mowing speeds

The RO-GO can be delivered
as a push or pull version
The modular construction can be expanded
The width per module varies from 225 cm-300 cm.
Maximum working width up to 15 metres (5 modules)
Weight per module 700 kg
Foldable system, easy to transport by road

Technical information:
Built with commercial off-the-shelf parts
for short lead time and high reliability.
33 Heavy duty cutting blades per meter:
perfect for smooth mowing.
Low maintenance costs
Output shaft interface
Available for different output shafts
and different gearings
Adjustable cutting height
Stainless steel interchangeable inner plate

THE BEST-IN-CLASS MOWING SOLUTION!
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