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5-Serien

https://roberine.com
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Klippning av
högsta kvalitet

Roberine är en holländsk tillverkare med en historia som går 
tillbaka till 1951. Vi bygger maskiner som ger de högsta 
gräsklippnings-standarderna för professionella markskötare 
av idrottsplatser, golfbanor och parker. 

Roberine 5-serien finns tillgänglig  slag- eller 
cylinderk  för att ge högsta skärstandard.

Valet är ditt 

• F5 slagklippare eller R5
cylinderklippare

• Med  eller  komfort hytt• Varierande transportbredder• Klippbredd 75 till 345 cm
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Extremt 
pålitlig
Roberine F5 och R5 är resultatet av många års 
erfarenhet av att utveckla och konstruera 
gräsklippare. 5-serien uppfyller alla internationella 
krav (inkl. TÜV). Kort sagt, den erbjuder det allra 
senaste och bästa inom klippning.

Fördelar

• Oöverträffat klippresultat• Enkel att underhålla• Val av 6 eller 8 blads Jumbo 
cylinder klippenheter• Lätt justerbar klipphöjd (15 till 
85 mm)
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Perfekt ergonomi
Du kommer genast att känna dig som hemma när du sätter dig bakom ratten i 5-serien. Reglagen 
manövreras enkelt via det ergonomiska kontrollarmstödet. 

Resultatet blir mindre trötthet för föraren under långa arbetsdagar.
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Perfect ergonomics, 
more enjoyable work

Allmänt om säkerhet• Hytt med standard LED-belysningssats 
inklusive H7 helljus spotlights

• Förbättrad belysning med större tillförlitlighet• Bromsljus• Blinkande varningsljus

• Störtbäge (ROPS) och säkerhetsbälte• Bra sikt runtom

Maximal komfort

• Arbetskomfort• Avslappnad arbetsställning

• Ergonomiskt justerbart kommandocenter• Fram/ backkörnings pedaler• Hastighets automatik i transportläge• Standard luftfjädrat Grammer komfortstol

• Automatisk vikt- och höjdjusteringJ• Justerbar ratt i höjd och vinkel
Mycket låg ljudnivå• Dubbel körpedal
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Robust konstruktion 

• Låg servicekostnad• Stark bärarm för
klippaggregaten• Utmärkt tillgänglighet vid
underhåll

Den ultimata 
klippmaskinen
Roberine F5 är en allroundmaskin. Slagklipparen 
har en robust slagenhet, med en effektiv design 
för perfekta klippresultat. Roberine F5 kan 
användas för en mängd olika ändamål, inklusive 
parker, sportplaner och allmänna gräsytor.
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Roberine slagklippenheter

• Perfekt fördelning av klippt gräs• Mindre och därmed billigare
underhåll

• Lämpligt för både kort och
långt gräs

Effektiv klippning med 
hydraulisk kolvpump

• Förbättrad klippkraft med
kolvpump och kolvmotor

• Lång livslängd• Högsta nivå av hydraulisk
effektivitet

• Mindre slitage
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Upplev riktig komfort
5-serien med hytt maximerar arbetsmiljön. När du väl satt dig bakom ratten kommer du att bli
positivt överraskad av rymligtheten, takhöjden och de riktigt låga ljudnivåerna.
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Get inside and you’re sold

• Vindrutetorkare med intervallinställning

• Luftkonditionering med klimatkontroll (tillval)

• Radioanslutningsportar

• Många ventilationsmöjligheter

• Belysning som standard

• Rymlig hytt med mycket takhöjd

• Tonat glas, solskydd och 3 speglar

• Två dörrar och öppningsbar bakre vindruta

• Utmärkt utsikt över klippaggregat och hjul

Komforthytt med alla funktioner
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Pålitlig kraftkälla

• Yanmar 4 cylindrig Turbo
Diesel 2.0 intercooler

• 2091 CC• 46 kW/63 HP

• Permanent 4WD

• Vändbar kylarfläkt
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Ett nytt sätt att tänka underhåll!

Maskiner som levererar högsta prestanda dag 
ut och dag in behöver också underhåll. 

Men vi har tänkt på detta:

• Lätt att komma åt motorutrymmet från alla håll• Enkel att underhålla• Kostnadseffektiv

• Service via återförsäljarinloggning

Robust slaghuvudkonstruktion

Den unika konstruktionen av 
slagklippar enheterna låter dig klippa 
nära hinder, vilket minskar behovet av 
ytterligare manuellt arbete som 
trimning. Konstruktionen säkerställer 
också mindre skador på maskinen och 
andra föremål.
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Perfektion
De senaste kunskaperna inom driv- och 
motorteknik beaktades vid utvecklingen av 
5-serien. Kombinationen mellan hydrostatisk
drivning och permanent 4WD maximerar
greppet på alla ytor. Den robusta bakaxeln följer
underlaget och ger därmed bättre stabilitet. Det
elektroniska viktfördelningssystemet hjälper till

att uppnå bättre resultat.
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Hållbar investering

Motorutveckling för framtiden•
• Hydrostatisk 4-hjulsdrift

• Låg bränsleförbrukning• Låga underhållskostnader
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Specifikationer 5-serien

Motor

Motor 4 cylindrig vattenkyld Yanmar Turbo Diesel med intercooler. Steg 5

Effekt 46kW (63 hp) på 2600 rpm

Kapacitet 2091 cc

Bränsletank 70 liter

Hastighet 

Klippning Framåt: 13 km/h Backning: 9 km/h

Transporthastighet Framåt: 25 km/h Backning: 12 km/h

Köregenskaper

Drivning Automatisk hydrostatisk fyrhjulsdrift (elektrisk kontroll)

Klippningssystem 2 stycken Axiella kolvpumpar

Hydraultank 55 liters kapacitet med oljenivåglas

Däck, broms och styre

Främre däck Vredestein Greentrax Turf 320/55 - 12 (26x12-12 8 PR)

Bakre däck Vredestein Greentrax Turf 250/50 - 10 (20x10-10 6 PR)

Bromssystem Underhållsfritt hydrostatiskt bromssystem

Parkeringsbroms Underhållsfri, elmanövrerad handbroms på framhjulsmotorerna

Styrning Helhydraulisk bakhjulsstyrning, inklusive justerbar ratt

Säte

Säte Standard helt justerbar Grammer komfort luftfjädrad stol 
med automatisk viktjustering och kontrollarmstöd

Indikatorer

Varningslampor på 
instrumentbrädan

Digital skärm för alla nödvändiga kontroll- och varningsfunktioner, 
ergonomiskt placerad i kommandoarmen

Indikatorer Bränslemätare, hydraulolje nivå, timräknare
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Vikt och mått

Total längd 310 cm

Höjd Hytt version 226 cm, ROPS version 231 cm

Hjulbas 160 cm

Transportbredd 190 cm

Vikt med ROPS ROPS version med slagenheter 1960 kg

Vikt med hytt Hytt version med slagenheter 2168 kg

Godkännanden F5 och R5

Godkännanden CE Certified according to NEN ISO EN5395
ROPS according to ISO21299

Maskin (tillval) F5 and R5

Alternativ 6 eller 8 blads klippcylindrar, homologering för allmän väg med 
möjlighet till varningsljus, hytt med värme och tillval 
luftkonditionering, mekaniskt driven och temperaturstyrd 
reversibel kylfläkt

Klippaggregat Roberine F5

Antal enheter 5 oberoende upphängda 
slagenheter utrustade med 
hydrauliska kolvmotorer

Klippaggregat
konfiguration

Slagenhet med 12 slagor, Ø 
25 cm och rulle Ø 76 mm

Klippbredd Varierar från 75 - 345 cm

Höjd inställningar 25 mm - 85 mm

Viktöverförings-
system

Elektriskt manövrerad för 
mer dragkraft genom 
viktöverföring från 
klippenheterna till hjulen

Klippaggregat Roberine R5

Antal enheter 5 fristående cylinderklipp 

enheter med hydrauliska 
kugghjulsmotorer

Klippaggregat
konfiguration

Jumboenheter, 6 eller 8 blad,
Ø 25 mm och rulle 76 mm

Klippbredd Varierar från 75 - 345 cm

Höjd inställningar 15 mm - 85 mm

Viktöverförings-
system

Elektriskt manövrerad för 
mer dragkraft genom 
viktöverföring från 
klippenheterna till hjulen

https://www.youtube.com/channel/UC-LSRzsq0v_ZavZstJcOvYg
https://www.linkedin.com/company/roberine
https://www.facebook.com/roberinemachines
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