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RoboFlail one

RoboFlail miniRoboFlail vario

RoboFlail plus

fra side 4

fra side 8 fra side 14

fra side 12

Nummer 1 til fjernstyret slåning på skrå-
ninger. Ingen anden maskine er så skån-
som overfor jordbunden og så suveræn til 
skråninger. Nu også med dieselmotor og 
klassisk slagleklipper.

Kraftkarlen med en Yanmar 38-hk-
dieselmotor. Alligevel kompakt næppe 
som nogen anden maskine. Takket 
være supereffektiv krafthydraulik 
hurtig reversering af slagleklipperen. 
Til slåning forlæns og baglæns; natur-
ligvis termisk optimeret.

I kraft af sit standard-redskabsophæng 
i kategori 1 med sideforskydning og 
variabel indstilling i forbindelse med en 
klassisk kraftudtagsaksel byder vario-
modellen på maksimal omstillingsevne 
selv ved arbejde indenfor skovbruget 
eller på naturbiotoper.

Den lille, men vågne professionelle slå-
maskine med hybridmotor til intensiv 
pleje af mindre græsarealer på skrånin-
ger omkring huse og slotte.

NEW
DIESEL
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Takket være den drejelige tank kan du altid med-
bringe en reservebeholdning af benzin, så du om 
nødvendigt kan nå tilbage til optankningsstedet.

Indvendigt anbragte hydraulikslanger og et pro-
fessionelt udført ledningsnet sikrer lang holdbar-
hed.

Takket være pendulrullechassiset får kæden et 
større kontaktareal i forhold til jorden, hvilket 
sikrer optimalt træk.

Det brede spor sørger for stabil kørsel på skrå-
ningen, ligesom der er mulighed for slåning både 
forlæns og baglæns.

Til jordbundsskånsom pleje af 
grønne arealer. Og med intensivt 
klippebord også egnet til græs-
plæner anlagt i repræsentations-
øjemed.

RoboFlail one giver hidtil uanede frihedsgrader indenfor plejen af grønne arealer. Ved at frakoble 
maskinen fra operatøren har denne altid et sikkert ståsted. Det er kun maskinen, der arbejder i 
risikoområder - og det på skråninger med en hældning op til 55°. 

Fordi RoboFlail kan foretage slåning både forlæns og baglæns efterlader den praktisk taget ikke 
nogen spor i underlaget, da tidsrøvende vendemanøvrer bortfalder. På grund af det brede spor 
og systemets lave tyngdepunkt kan den manøvreres igennem enhver form for terræn. Larve-
båndstrækket, der kører via pendulruller, sikrer i den forbindelse et sikkert fæste på al slags 
jordbund - også, når det går hurtigt.

Fremdriften sørger en hæderkronet Kawasaki benzinmotor med 25 hk effekt for. Det er nok til 
udover køreevnen også at sikre optimal kraftoverføring til det udskiftelige klippebord.

Tekniske data
Motor 19 kW (25 hk) Kawasaki firetakts-benzinmotor, V-motor

Køremotor Hydrostatisk via to pumper med to hjulmotorer (fjederbremse)

Tank 30 liter, drejelig

Hastighed Trinløs hastighedsregulering, maks. 8 km/t

Klippeteknik ESM vertikal-slagleklipper eller STM klippebord med præcisionsklipning

Vægt Maskine: 730 kg inkl. klippebord

Længde/bredde/højde 170/180/110 cm

Skråningshældning maks. 55° (alt efter underlag)
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730 kg 122 cm 5.000 m² 55°
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Trinløs regulering af klippehøjde via fjernstyring. 
En bøjle beskytter systemet mod påkørsel for og 
bag.

Enkel åbning af dækpladerne sikrer enkel adgang 
til komponenterne.

Bred, flad, stærk - og alligevel med en vandkølet 
3-cylinders-dieselmotor med 25 hk.

30-liters-tank med reservefunktion til mindst 6 
timers arbejde uden optankning.

Med RoboFlail one Diesel får du en 
endnu kraftigere udgave af det vel-
kendte Roboflail one system.

one Diesel

b
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I sammenligning med den benzindrevne model har denne med sin vandkølede og robuste Yanmar 
25-hk-dieselmotor endnu mere effekt til krævende opgaver. I udstyret til RoboFlail one Diesel 
indgår et slaglefindelerbor. Med dette kraftige klippebor findeles afklippet maksimalt. Også her er 
der mulighed for at skåne jordbunden ved at klippe både forlæns og baglæns. 

Et bredt spor er garant for ubesværet arbejde på skråninger, ligesom det går legende let at styre 
med fintfølende millimeternøjagtighed ved de to one’s. Den grovrippede gummikæde sørger for 
maksimalt greb og let kørsel på veje og skråninger. Der er ikke brug for Spiks.

Takket være ny software byder RoboFlail one systemerne nu på endnu bedre køreegenskaber i 
vanskeligt terræn. Dermed overføres driftkraften også ved RoboFlail one Diesel optimalt til de 
larvebånd, der er lejret på pendulrullerne.

Tekniske data
Motor Vandkølet Yanmar dieselmotor med 19 kW (25 hk)

Køremotor Hydrostatisk via to pumper med to hjulmotorer (fjederbremse)

Tank 30-liter

Hastighed Trinløs hastighedsregulering, maks. 8 km/t

Klippeteknik Klassisk slagle-findeler

Vægt Maskine: 890 kg inkl. klippebord

Længde/bredde/højde 160/180/95 cm

Skråningshældning maks. 50° (alt efter underlag)

890 kg 112 cm 5.000 m² 50°

NEW
DIESEL
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Liften har en ekstremt stor løftehøjde og kan løfte 
op til 450 kg.

40 cm hydraulisk sideforskydning til regulært 
kantnært arbejde ved hegn, trapper og mure.

Redskabsophæng i kategori 1 - Trepunktsophæng 
til påmontering af dit liftophængte grej.

Yanmar dieselmotoren med Cleanfix reverserer via 
en timer. Dette sikre altid max køle effekt.

Ved at kombinere standardred-
skabsophæng og klassisk kraftud-
tagsaksel er modellen den optimale 
medhjælper ved arbejde med på-
monterede redskaber ude i terrænet.

vario
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1.200 kg 45°5.000 m²variabel

Tekniske data
Motor Vandkølet Yanmar dieselmotor med 28 kW (38 hk), drejelig

Køremotor Hydrostatisk via to pumper med to hjulmotorer (fjederbremse)

Tank 30-liter

Hastighed Trinløs hastighedsregulering, maks. 8 km/t

Klippeteknik Alt efter det påmonterede redskabs art

Vægt 1.200 kg

Længde/bredde/højde 265/125/120 cm

Skråningshældning maks. 45° (alt efter underlag)

En kraftig Yanmar 38-hk-dieselmotor sikrer ved RoboFlail vario en kraftoverføring på 330 NM til kraft-
udtagsakslen (1.000 o/min, venstre). Denne effekt kommer næsten ubeskåret det påmonterede redskab 
til gode.

Der kan påmonteres alt grej i kategori 1 til og med 450 kg. Som standard er der mulighed for op til 40 
cm hydraulisk sideforskydning. Denne samt den meget store løftefrihøjde er en uovertruffen egenskab. 
Den trinløse vægtoverføring ved RoboFlail vario kan indstilles på fjernbetjeningen til stor eller lav vægt 
mod terræn.

I kraft af denne fleksibilitet kan systemet for eksempel også udmærket bruges indenfor skovbruget. Ud-
styret med et bagskjold kan den komme ind i selv de værste krinkelkroge i skoven. I den forbindelse er 
vario også nyttig som hjælp ved træfældning. Motoren på RoboFlail vario har indbygget drejefunktion, 
idet tyngdepunktet altid orienterer sig mod skråningen, så systemet er optimalt tilpasset til hældningen.



Side 10 Side 11

vario

Opdag hele paletten af anvendelsesmuligheden:

Fandt du ikke det, du skulle bruge?

Spørg vores kundeservice om yderli-
gere grej til påmontering.

Sammen finder vi også en påmonte-
ringsløsning til din arbejdsopgave.

Humus Safety-Slagleklipper Stubfræser

Brug i vådområder

Snitter

Skærebjælke

Rotorharve med såmaskine

Løvblæser

Tallerkenslåmaskine

Lette oprykningsarbejder

RoboFlail vario lever helt op til sit navn. Grænseløs ydelse og maksimal fleksibilitet ved ud-
vælgelse af grej til påmontering. Du bestemmer selv og er ikke henvist til at bruge den teknik, 
som basisredskabsleverandøren har at byde på.

Har du i forvejen liftophængte redskaber fra din kompakttraktor? I så fald kan disse for det 
meste bruges og skal således ikke anskaffes to gange. Gennemført genialt; genialt gennemført!

Snefræser Jordfræser i digeområde
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Kompakt og alligevel stærk - med reverserbar 
omdrejningsretning på Slagleklipper.

Takket være den store løftehøjde af redskab kan 
der uden problemer køres ind i skråninger eller 
grøfter.

Ekstra stort dimensionerede hydraulikslanger og 
-forbindelser tjener til termisk optimering.

En stor køler udstyret med Cleanfix-systemet sør-
ger for tilstrækkelig køling selv på meget varme 
dage.

Med RoboFlail plus får brugeren 
en mobil redskabsbærer, der 
tilmed kan arbejde på meget 
lidt plads.

plus
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Via et nykonstrueret redskabsophæng kan der påmonteres diverse liftophængte redskaber. Driften 
af redskaberne sker hydraulisk. Takket være denne tilslutningsmulighed kan også denne model 
bruges til en meget bred palet af opgaver. 

Den kraftige 38-hk-dieselmotor sørger for optimal kraft til hver en tid både ved kørsel i terræn og 
arbejde med påmonteret grej. Fremdriften via grovrippede gummikæder gør, at hverken mudder 
eller sten i underlaget kan forhindre maskinen i at komme frem til det sted, hvor den skal bruges. 
I den forbindelse er stigninger på op til 45° overhovedet ikke noget problem for RoboFlail plus. - 
Spiks frabedes!

Takket være den hurtige vending af omdrejningsretningen kan slåning med såvel RoboFlail plus 
som med one ske både forlæns og baglæns. Det er en stor fordel, når det gælder om at skåne 
jordbunden ved arbejdet især i relation til erosionsbeskyttelse af skråninger.

Tekniske data
Motor Vandkølet Yanmar dieselmotor med 28 kW (38 hk)

Køremotor Hydrostatisk via to pumper med to hjulmotorer (fjederbremse)

Tank 30-liter

Hastighed Trinløs hastighedsregulering, maks. 8 km/t

Klippeteknik Slagle-findeler med skift af omdrejningsretning

Vægt Maskine: 980 kg inkl. klippebord

Længde/bredde/højde 230/120/100 cm

Skråningshældning maks. 45° (alt efter underlag)

980 kg 45°5.000m²/h112 cm
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Rotorklipper med stor sugevirkning for optimal 
klipning også af græs, der allerede har været kørt 
henover.

Trækhjul og spændhjul i professionel udførelse 
med stort dimensionerede lejer og afstryger.

Kompakt, stabil og beregnet til vedvarende brug. 
Naturligvis med godkendt professionelt udformet 
fjernstyring.

Klippehøjdeindstilling med integreret flydestilling.

RoboFlail mini er udviklet spe-
cielt med henblik på pleje af 
stærkt skrånende haveanlæg 
omkring huse og slotte.

mini
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Som et egern piler denne lille sag med hybridmotor afsted henover grønsværen. På grund af sin 
meget kompakte konstruktion er den især ideel til brug på små og stejlt beliggende grønne arealer 
samt i bymæssig bebyggelse. 

RoboFlail mini har et driftssikkert Rotorklippebord med en arbejdsbredde på 51 cm. I den forbin-
delse findeler den afklippet i bittesmå dele, der kan blive liggende på grønsværen som gødning. 
Slåmaskinens minimale terræntryk (kun omtrent en femtedel af et menneskes) efterlader ingen 
spor, hvorfor den også er ideel til brug på følsomme arealer.

Via en professionelt udformet fjernbetjening styres de to effektive elmotorer med en varighedsydel-
se på 600 watt. Motorerne har en meget stor virkningsgrad, så at minimodellen arbejder med en 
utrolig energieffekt. Med henblik på længerevarende arbejde også efter solnedgang leverer Komm-
Tek som ekstraudstyr en ekstra tank samt et belysningssæt.

Tekniske data
Motor Briggs & Stratton 950 E; 1 cylinder; 5,5 hk, E-start

Køremotor 2x24 V; 600 W elmotorer med industrigear (nul vendecirkel)

Tank 1.1-liter

Hastighed Trinløs hastighedsregulering, maks. 3,4 km/t

Klippeteknik Segl-findeler

Vægt 153 kg

Længde/bredde/højde 115/90/50 cm

Skråningshældning maks. 45° (alt efter underlag)

153 kg 45°1.000m²/h51 cm
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Multifunktionel fjernbetjening
Styr på det hele på op til 300 meters afstand

5 6 7 8 9 10 11 12

1. 2. 3. 4.

1. styring forlæns/baglæns 7. hæve/sænke klippebord
2. maks. kørehastighed 8. motoromdrejningstal
3. hjælp ved skråningskørsel 9. nødstop-kontakt
4. styring højre/venstre 10. motor start/stop
5. digitalt display 11. klippebord on/off
6. forbindelsesopbygning og signalhorn 12. fartpilot (ej i EU)

Mere sikkerhed ved arbejdet 
Skær ned på de gængse arbejdssikkerhedstiltag

Udover den øgede effektivitet ved slåningen består yderligere en positiv sideeffekt i, at operatøren 
aflastes rent fysisk. På sikker afstand kan han således fra en vilkårligt valgt position behandle et 
stort areal uden selv at skulle flytte sig. Det er altså slut med ”hængeben” og overbelastning af 
hoften samt hørelsen. Det medfører udover større arbejdsglæde også færre sygedage hos perso-
nalet.

Der bruges kun komponenter af kvalitetsfa-
brikater fra køretøjsproduktion til RoboFlail. 
Nødstop-kontakten, der er let at komme til, 
samt batteriledningsadskilleren sørger for 
dobbelt sikkerhed.

Tjekliste
De vigtigste forberedelser forud for starten 
er vist i overskuelig form på selve RoboFlail. 
Således er det altid sikret, at systemet kører 
optimalt.

1. Brændstof nok?
2. Tjek oliestand
3. Tjek kileremspænding på klippemotor
4. Tjek kileremspænding på køremotor
5. Smør knivlejer
6. Tjek spænding på kørekæder
7. Mejeknive skruet godt fast?
8. Alle andre knive skruet godt fast?

RoboFlail-Systemernes meget lave tyngde-
punkt sikrer stabilt greb til hver en tid selv på 
ekstremt stejle skråninger. Alt efter underlagets 
art klares stigninger på op til 55° uden videre.

Takket være fjernstyringens positionsovervågning slås klippebordet og køremotoren straks fra, 
hvis styreenheden ryger ned på jorden eller der registreres for stærke bevægelser. - En ekstra sik-
kerhed ved RoboFlail.

Ingen vibrationer Ingen insekter Ingen fare for at snuble





KommTek Intelligente Lösungen GmbH
Postadresse:
Im Schlot 42
D-74219 Möckmühl/Tyskland

Fon.: +49 (0)6291 - 415959-0
Fax: +49 (0)6291 - 415959-9
Email: info@kommtek.de

Lager / værksted / salg:
Industriepark 5
D-74706 Osterburken /Tyskland

Reservedele

Finansiering

Samtlige bestillinger, som vi modtager senest kl. 15, ekspederes endnu samme dag, 
for så vidt de lagerføres, hvilket er tilfældet for 95 procents vedkommende.

Ved hjælp af det link, der automatisk fremsendes på mail, kan man følge, hvor pakken 
befinder sig på et givet tidspunkt. 

Reservedelslister og tekniske informationer har vores kunder adgang til online i dags-
aktuel opdateret stand.

Skulle der være uafklarede spørgsmål, kan du kontakte vores supporttelefon på hver-
dage mellem kl. 8 og kl. 17.

Indenfor finansiering samarbejder vi med flere kompetente partnere.

Udover leasing, leje med forkøbsret eller langtidsleje tilbyder vores partnere også for-
sikringer i forbindelse med maskinen, så at næsten alle skader er dækket ind.

Alt kan fås: ulykke / fuld kasko / maskinnedbrud til og med sikring mod fejlbetjening 
ved oplærte operatører.

Special Maskiner A/S

Lennart Ahlefeldt-Laurvig
Løkkeby Strandvej 10
5900 Rudkøbing

Tlf. +45 62561667
Mobil. +45 30341567
Fax. +45 62561607
Email mail@special-maskiner.com
Internet www.special-maskiner.com

Intelligente løsninger


