
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

    PELLENC RASION BASIC

KIVÁLÓ KEZELHETŐSÉG

A kevesebb mint 25 kg súlyú RASION BASIC fűnyírógép forradal-
masítja a munkakörülményeket a professzionális zöldterület-kar-
bantartók számára. A rendkívül fordulékony, könnyen szállítható 
és páratlan teljesítménnyel rendelkező RASION BASIC csúcs 
szintű nyírásminőséget nyújt a zöldterület karbantartók és önkor-
mányzatok által végzett bármilyen típusú fűnyírás során.

PROFESSZIONÁLIS

 ˇ 1100 Wattos teljesítmény.

 ˇ Akár 3600 m2-es karbantartónyírás egyetlen 
ULiB 1100-as akkumulátorral.

 ˇ A kések elektronikus fordulatszám-szabályozása 
3000 és 5000 min-1 között.

 ˇ Munkaszélesség: 60 cm.

 ˇ Automata betömődés-megszüntetés.

 ˇ Egyenletes nyírás keréknyomok nélkül.

 ˇ 70 literes fűgyűjtő térfogat, ami több mint 10 kg 
apróra vágott fűnyesedéket jelent.

 ˇ IP55-ös érintésvédelmi szint.

KÖRNYEZETBARÁT

 ˇ Kisebb a zajszintje, így Ön bármikor dolgozhat 
vele üzleti vagy lakónegyedekben is.

 ˇ Nem kell üzemanyagot töltögetni, és megvásá-
rolni sem.

 ˇ Nulla a CO2 kibocsátása.

 ˇ Újrahasznosítható anyagokból készül.

 ˇ Kis karbantartási igény jellemzi.

 ˇ ULiB 1100-as és 700-as akkumulátorokat hasz-
nál.

GAZDASÁGOS

 ˇ Kevesebb mint 25 kg-os súly.

 ˇ Tökéletes kezelhetőség a súlyának és a két első 
önbeálló kerekének köszönhetően.

 ˇ Egyetlen személy képes járműre rakni és onnan 
levenni.

 ˇ Becsukott tolókarral és függőleges helyzetbe 
állítva megkönnyíti a szállítást és optimalizálja a 
tároláshoz szükséges helyet.

 ˇ Helyben forduló funkció a két első önbeálló 
keréknek köszönhetően, így a fűnyíró szabadon 
és könnyedén képes fordulni.

 ˇ Biztonságos tisztítási helyzet.

 ˇ A nyírásmagasság központilag állítható  
25 és 75 mm között.

KÖLTSÉGHATÉKONY

 ˇ Új, nagy, 93%-os hatékonyságú villanymotor a 
kisebb energiafogyasztás érdekében.

 ˇ Kétkéses technológia a szebb tarlóhoz és fűnye-
sedék jobb összetömörítéséhez a fűgyűjtőben.

 ˇ Kis járművekben is szállítható.

 ˇ 30%-kal nagyobb munkateljesítmény a hagyo-
mányos akkumulátoros fűnyírókhoz viszonyítva.



További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

    PELLENC RASION SMART

 KÖNNYŰ FŰNYÍRÁS,
DE NAGY TELJESÍTMÉNNYEL

A professzionális fűnyírógép-sorozat változtatható sebességű modellje a  
dizájnjával legalább akkora meglepetést okoz, mint a műszaki jellemzőivel. Ez a 
legkönnyebb professzionális fűnyírógép a kategóriájában, 60 cm munkaszé-
lességgel és két fűnyírókéssel. A RASION SMART azzal az egyetlen céllal lett 
kifejlesztve, hogy javítsa a felhasználóinak munkakörülményeit.

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ 1100 Wattos teljesítmény.

 ˇ Akár 3600 m2-es karbantartó nyírás egyetlen 
ULiB 1100-as akkumulátorral.

 ˇ A kések elektronikus fordulatszám szabályozása 
3000 és 5000 min-1 között.

 ˇ A nyírásmagasság elektromos szabályozása  
25 mm és 75 mm között.

 ˇ Munkaszélesség: 60 cm.

 ˇ Szinkronizált két késes rendszer.

 ˇ Egyenletes nyírás keréknyomok nélkül.

 ˇ 70 literes fűgyűjtőtérfogat, ami több mint 10 kg 
apróra vágott fűnyesedéket jelent.

 ˇ Automata betömődés-megszüntetés.

 ˇ Mulcskészlet.

 ˇ IP54-es érintésvédelmi szint.

ERGONOMIKUS
 ˇ Kevesebb, mint 30 kg-os súly.

 ˇ A sebesség automata szabályozása.

 ˇ Tökéletes kezelhetőség a súlyának és a két első 
önbeálló kerekének köszönhetően.

 ˇ Becsukott tolókarral és függőleges helyzetbe 
állítva megkönnyíti a szállítást és optimalizálja a 
tároláshoz szükséges helyet.

 ˇ Helyben forduló funkció a két első önbeálló 
keréknek köszönhetően, így a fűnyíró szabadon 
és könnyedén képes fordulni.

 ˇ Bal-jobb irányváltó kezelőszerve.

 ˇ Biztonságos tisztítási helyzet.

 ˇ Az összes funkció működtetése az LCD kijelzőn.

 ˇ Egykezes tolókar a fűgyűjtő könnyű kezelésé-
hez.

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Kisebb a zajszintje, így Ön bármikor dolgozhat 

vele üzleti-, vagy lakónegyedekben is.

 ˇ Nem kell üzemanyagot töltögetni, és megvásá-
rolni sem.

 ˇ Nulla a CO2 kibocsátása.

 ˇ Újrahasznosítható anyagokból készül.

 ˇ Kis karbantartási igény jellemzi.

 ˇ ULiB 1100-as és 700-as akkumulátorokat hasz-
nál.

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ Új, nagy, 93%-os hatékonyságú villanymotor a 

kisebb energiafogyasztás érdekében.

 ˇ Kétkéses technológia a szebb tarlóhoz és fű- 
nyesedék jobb összetömörítéséhez a fűgyűjtő-
ben.

 ˇ Kis járművekben is szállítható.

 ˇ 30%-kal nagyobb munkateljesítmény a hagyo-
mányos akkumulátoros fűnyírókhoz viszonyítva.


