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Unsere Grundwerte garantieren Mehrwert 
 
 
 
 

   

Rapid Geräte werden in der Schweiz entwi-
ckelt und hergestellt. Von der Konstruktion 
über Produktion, Montage und Qualitätssiche-
rung bis hin zum Kunden- und Ersatzteildienst 
stehen wir täglich für die typisch schweizeri-
schen hohen Qualitätswerte ein. 

 Arbeitssicherheit ist uns wichtig. Deswegen ver-
wenden wir intelligente Systeme, die Sicherheit 
und effizientes Arbeiten vereinen. Das Sicher-
heitsdenken beginnt bereits in der Konstrukti-
onsphase und geht mit dem Gerät, für uns eine 
Selbstverständlichkeit, an die Bedienperson 
über. 

   

   

Alle Rapid Geräteträger sind ohne Kuppeln 
und Schalten stufenlos vor- und rückwärts 
fahrbar. Aktive Lenksysteme erlauben selbst 
in steilstem und unwegsamem Gelände bes-
tes Handling. Die Bedienperson gibt am Holm 
über den Drehgriff die Steuerbefehle und das 
Gerät führt die Arbeit präzise aus. 

 Rapid geht mit natürlichen wie humanen Res-
sourcen schonend um. Wir verwenden wo mög-
lich umweltfreundliche Stoffe und arbeiten mit 
modernen, effizienten Einrichtungen. Das Er-
gebnis sind hochwertige Produkte, die mit 
Mensch und Umwelt im Einklang stehen. 

   

   

Hohe Leistungsfähigkeit und ausgezeichnete 
Qualität machen unsere Geräte und deren 
Kombinationen hocheffizient. Dies für den ein-
zelnen Einsatz wie auch über viele Betriebs-
jahre hinweg. Sofortige Einsatzbereitschaft 
und Langlebigkeit gehören zu unseren Kern-
werten. 

 Jeder Rapid Geräteträger ist für viele verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten über alle Jahreszei-
ten einsetzbar. Eine Mehrzweckverwendung 
senkt Anschaffungs- und Betriebskosten massiv. 
Dazu wird der Platzbedarf für die Gerätelage-
rung gegenüber von Einzweckgeräten geringer. 
Das schont Ihr Budget bei maximalem Nutzen. 
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Rapid maskiner og utstyr er utviklet og 
produsert i Sveits. Fra design til produksjon, 
montering og kvalitetssikring til kunde- og 
reservedelsservice, representerer vi de typisk 
sveitsiske verdiene med høy kvalitet hver dag.

Arbeidssikkerhet er viktig for oss. Derfor 
bruker vi intelligente systemer som 
kombinerer sikkerhet og effektivt arbeid. 
Sikkerhetsforståelse begynner i designfasen og 
følger med hver enhet, som vi igjen overfører 
til brukeren.

Alle Rapid redskapsbærere kan beveges 
trinnløst forover og bakover uten kløtsjing 
og giring. Aktive styringssystemer gir optimal 
håndtering av maskinen selv i bratt og ulendt 
terreng. Maskinføreren gir kommandoene 
ved hjelp av det svingbare styret, og maskinen 
og det aktuelle redskapet utfører arbeidet 
nøyaktig.

Rapid behandler naturlige og menneskelige 
ressurser med omhu. Vi bruker miljøvennlige 
materialer der det er mulig og jobber med 
moderne, effektive innretninger. Resultatet er 
produkter av høy kvalitet som er i harmoni med 
mennesker og miljøet.

Høy ytelse og utmerket kvalitet gjør maskinene 
og utstyret vårt og kombinasjoner av disse 
svært effektive. Dette er ment for individuell og 
allsidig bruk i mange år fremover. Umiddelbar 
driftsklar kombinert med lang levetid er blant 
våre kjerneverdier.

Hver Rapid redskapsbærer kan brukes til 
mange forskjellige formål hele året. Fleksibel 
anvendelse reduserer anskaffelses- og 
driftskostnader massivt. I tillegg reduseres 
plassen som kreves for lagring av slike 
universale maskiner sammenlignet med 
spesialmaskiner. Dette beskytter investeringene 
dine med maksimal utnyttelse.

Våre grunnleggende verdier garanterer merverdi



Rapid REX
Uslåelig lett og smidig, trygg selv 
i de bratteste skråningene

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner
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Suksessfaktorer for Rex

•  Trygt arbeid i de bratteste skråninger 
med helling opp mot 120 %

•  Hydrostatisk drift for trinnløs kjøring 
forover og bakover

•  Aktiv styring for enkel og presis 
manøvrering

•  Maksimal trekkraft da begge hjul har 
drift i alle situasjoner

•  Skånsom mot underlaget under arbeid 
takket være lav totalvekt

•  Avhengig av bruksområde kan ulike 
typer og kombinasjoner av dekk velges

•  Stegjern til skoene dine følger med slik 
at du kan følge Rapid Rex trygt overalt

Anton Oester, Adelboden

«Drift av vårt gårdsbruk i alpene uten 
Rapid REX er utenkelig. Jeg slår effektivt i 
bratte skråninger som tidligere kun 
kunne slås med tidkrevende og hardt 
manuelt arbeid. Piggtrommelhjulene fra 
Rapid byr på den beste trekkraften. 
Dette gjør arbeidet trygt og skånsomt 
mot underlaget i de bratte skråningene 
og engene, som igjen har en langsiktig 
positiv effekt på naturen og utbyttet. 
Ytelsen til denne lille maskinen er bare 
fantastisk.»

Rapid REX - verdens letteste, aktivt styrte, 
hydrostatisk drevne tohjulstraktor

Tekniske data

Motor Robin EX21

Type 4-takts OHV bensinmotor, luftkjølt

Slagvolum 211 cm³

Sylinder 1

maksimal effekt 7 hk/5,1 kW

Start av motoren manuell snorstart

Vekt 85 kg (uten hjul)

Maks. helling opp mot 120 %

Fremdrift hydrostatisk, trinnløs hastighetsregulering forover og bakover

Hastighet forover 0–7 km/t, bakover 0–4 km/t

Kraftuttak 645 o/min med motorturtall på 3600 o/min 

Kraftuttakskløtsj elektromagnetisk betjent kløtsj (på/av)

Styring aktiv hydraulisk styring, kan kobles ut

Redskapstilkobling verktøyfritt hurtigkoblingssystem Ø 52/54

Styrehåndtak Styre og styrehåndtakender kan justeres i høyden

Parkeringsbrems mekanisk, virker på begge hjul

Tilleggsutstyr Stegjern

Med Rapid Rex kan du jobbe effektivt der det tidligere bare ble brukt 
ljå. Takket være en vekt på kun 85 kg og et lavt tyngdepunkt, er det 
trygt å arbeide i skråninger opp mot 120 % stigning. Med aktiv 
styring er presis manøvrering enkelt og trygt, selv i ulendt terreng.
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AS 4.00-8

Styring med styrehåndtak

Den aktive styringen betjenes ved å trekke 
styrehåndtaket sideveis. Dette resulterer i at 
drivhjulene dreier med forskjellige hastighet, 
og presise styremanøvrer kan utføres enkelt. 
Dette beskytter både føreren og underlaget. 

Hurtigkoblingssystem

Muliggjør meget rask 
bytting av redskap uten bruk 
av verktøy.

Justering av styrehåndtakendene

Klemskruene på styrehåndtaket gjør 
det mulig å raskt justere 
styrehåndtakendene slik at de 
fungerer sikkert og ergonomisk selv i 
vanskelig terreng.

Løftepunkt  

For sikker løfting og festing.

Dreibart håndtak for 
fremdrift

Trinnløs kjøring forover 
eller bakover, uten behov 
for kløtsjing og giring.

Gasshendel

For justere 
motorens turtall.

Motor

Sterk bensinmotor som er 
enkel å starte, med ytelser 
og utslipp som gjenspeiler 
den siste tilgjengelige 
teknologien. 

Inn- og utkobling av 
kraftuttak

Kraftuttaket, som er mekanisk 
koblet til motorens turtall, kan 
slås på og av ved et enkelt 
trykk på en knapp.

Dødmannsbryter

Dersom dødmannsbryteren av en 
eller annen grunn slippes og 
utløses, kobles for førerens 
sikkerhet fremdrift og kraftuttaket 
straks ut mens motoren fortsetter 
å gå.

Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen 
fungerer mekanisk på 
begge hjul og gir dermed 
full sikkerhet.

Høyderegulering for 
styrehåndtak

Justering av den ideelle 
høyden på styret til 
individuelle behov.

Dekk

Fleksibelt dekkvalg tilpasset dine behov og 
mulige kombinasjoner for optimal trekkraft 
for alle bruksområder.

Spak for låsing av 
styrehåndtak

Om nødvendig kan den 
aktive styringen kobles ut.

Hjul og eksempler på hjulkombinasjoner

Hjul- 
kombinasjon

Hjul- 
kombinasjon

Hjul- 
kombinasjon

Hjul- 
kombinasjon

Piggtrommelhjul,
3 rader

Hjul- 
kombinasjon

Pigghjul,
smale

Pigghjul,
brede

7



8

TOHJULSTRAKTORMODELL REX

Betegnelse redskap Kjennetegn

Mellomsnitt slåttebjelker 130, 145, 160 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med slepesko ytterst •

Mellomsnitt slåttebjelker 130, 145, 160 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med fingerløse felt ytterst •

Normalsnitt slåttebjelker 130, 145, 160 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med slepesko ytterst •

Normalsnitt slåttebjelker 130, 145, 160 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med fingerløse felt ytterst •

Kommunalbjelker 102, 122, 142 cm fingerløs, blokkeringsfri, fjærbelastet/justerbar holder •

Twister høyrive 140 Arbeidsbredde 140 cm •

Bioklipper 70 cm Stubbhøyde trinnløst justerbar, styrt av meier •

Kombi feiemaskin 90 cm Universal feiebørste Ø 35 cm •

Avfallsbeholder 55, 65 l til kombi feiemaskin 90, 110 cm •

Sidekoster Kost Ø 42 cm, til kombi feiemaskiner •

Snøskjær 100 cm fjæret, justerbart sideveis fra styrehåndtak •

Rapid REX
Redskap

SLÅMASKINER GRASHÅNDTERING BEITEPUSSERE RENHOLD KULTIVERING VINTERVEDLIKEHOLD TRANSPORT SPESIALMASKINER



Rapid SWISS
kompakt, egnet for bratte 
bakker, smidig og kraftig 

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer for Swiss

•  Enkel og presis styring også i bratt 

terreng ved hjelp av styrehåndtaket med 

aktiv styring

•  Kjør trinnløst forover og bakover med 

Rapid sin velprøvde hydrostatiske drift 

med aktiv styring

•  Med sitt lave tyngdepunkt og motor 

med bensinpumpe er det optimale 

egenskaper for arbeid i bratte bakker

•  For manøvrering og sleping, enkel 

frikobling uten bruk av verktøy

•  Dekkvarianter kan kombineres for alle 

bruksområder

•  Imponerer i sin effektklasse på grunn av 

lav vekt

Heidi Jucker-Schwegler, Direktorat for 
landskap og naturvern, Pfäffikon

«For å vedlikeholde det flotte landskapet 

vårt, arbeider jeg flere timer daglig med 

Rapid Swiss. Slåttearbeid med den 

smidige tohjulstraktoren er effektiv og 

morsomt fordi det hydrostatisk drevne og 

aktivt styrte redskapet er veldig enkelt å 

bruke. Selv under snumanøvrer i vanskelig 

terreng føler jeg meg alltid sikker med 

Rapid Swiss.»

Rapid SWISS – begeistrer hver dag med sitt  
kompakte design i bratte fjell og på flate 
sletter

Tekniske data

Motor Robin EX 27

Type 4-takts OHV bensinmotor, luftkjølt

Slagvolum 265 cm3

Sylinder 1

maksimal effekt 9 hk/6,6 kW

Start av motoren manuell snorstart

Vekt 116 kg (uten hjul)

Anvendelig i skråning opp mot 100%

Fremdrift hydrostatisk, trinnløs hastighetsregulering forover og bakover

Hastighet forover 0 – 7 km/t, bakover 0 – 4 km/t

Kraftuttak 850 o/min ved motorturtall på 3600 o/min

Kraftuttakskløtsj Elektromagnetisk betjent kløtsj

Styring aktiv hydraulisk styring, kan kobles ut

Frikobling ja, kan slepes

Redskapstilkobling verktøyfritt hurtigkoblingssystem Ø 78/80

Styrehåndtak kan justeres uten bruk av verktøy

Parkeringsbrems mekanisk, virker på begge hjul

Høyderegulering for 

styrehåndtak
3 stillinger

Rapid Swiss er en lett, kompakt og spesielt manøvrerbar tohjulstraktor. 
Den trinnløse hydrostatiske fremdriften og styrehåndtaket med aktiv 
styring sikrer enkel manøvrering selv i de vanskeligste 
arbeidsområdene. Det lave tyngdepunktet og de mangfoldige 
hjulalternativene gjør Rapid Swiss til et effektivt og sikkert 
arbeidsutstyr selv i de bratteste bakkene.
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AS 4.00-10

BR 18x9.50-8RB 18x7.00-8

RB 4.00-10

Oppbevaringsrom

Oppbevaringsrommet 
(tilleggsutstyr) gir plass til 
verktøy og utstyr til daglig 
vedlikehold.

Høydejustering 
av styret

Justering av den 
ideelle høyden på 
styret til 
individuelle behov.

Dekk

Fleksibelt dekkvalg tilpasset dine behov og 
mulige kombinasjoner for optimal trekkraft 
for alle bruksområder.

Frikobling

Muliggjør flytting og sleping av 
tohjulstraktoren uten at motoren er i 
gang.

Motor

Kraftig bensinmotor som 
er enkel å starte, med 
ytelser og utslipp som 
gjenspeiler den siste 
tilgjengelige teknologien.

Dødmannsbryter

Dersom dødmannsbryteren av en 
eller annen grunn slippes og 
utløses, kobles for førerens 
sikkerhet fremdrift og 
kraftuttaket straks ut mens 
motoren fortsetter å gå.

Styring med styrehåndtak

Den aktive styringen betjenes ved å 
trekke styrehåndtaket sideveis. Dette 
resulterer i at drivhjulene dreier med 
forskjellige hastighet, og presise 
styremanøvrer kan utføres enkelt. 
Dette beskytter både føreren og 
underlaget.

Inn- og utkobling av 
kraftuttak

Kraftuttaket, som er 
mekanisk koblet til motorens 
turtall, kan slås på og av 
enkelt med en hendel.

Justering av 
styrehåndtakendene

Klemskruene på 
styrehåndtakene gjør det 
mulig å raskt justere 
styrehåndtakendene uten 
bruk av verktøy, slik at de 
fungerer sikkert og 
ergonomisk selv i vanskelig 
terreng.

Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen 
fungerer mekanisk på 
begge hjul og gir dermed 
full sikkerhet.

Spak for låsing av 
styrehåndtak

Om nødvendig kan den 
aktive styringen kobles ut.

Løftepunkt

For sikker løfting og 
festing.

Hurtigkoblingssystem 

Muliggjør rask bytting av 
redskap uten bruk av 
verktøy.

Hjul og eksempler på hjulkombinasjoner

Dreibart håndtak for 
fremdrift

Trinnløs kjøring fremover 
eller bakover, uten behov 
for kløtsjing og giring.

Gasshendel

For justere 
motorens turtall.

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon Hjulkombinasjon

HjulkombinasjonPigghjul, 
smale

Pigghjul, 
brede

Piggtrommelhjul,  
3 rader

Trykkbryter for kobling

Bryter for kontroll av den 
elektromagnetiske kløtsjen 
som ved aktivering kobler 
fremdrift og kraftuttaket på 
og av.
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TOHJULSTRAKTORMODELL SWISS

Betegnelse redskap Kjennetegn

Klippepanne 105 cm Klippehøyde 40–70 mm, med sideutkast •

Mellomsnitt slåttebjelker 130, 145, 160, 190 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med slepesko ytterst •

Mellomsnitt slåttebjelker 130, 145, 160, 190 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med fingerløse felt ytterst •

Normalsnitt slåttebjelker 130, 145, 160, 190 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med slepesko ytterst •

Normalsnitt slåttebjelker 130, 145, 160, 190 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med fingerløse felt ytterst •

Kommunalbjelker 122, 142, 162 cm fingerløs, blokkeringsfri, fjærbelastet/justerbar holder •

Dobbelkniv slåttebjelker 132, 146, 181 cm System Bidux, knivdeling 70/70 mm, blokkeringsfri •

Rundballepakker inkl. folierull •

Twister høyrive 180 Arbeidsbredde 180 cm •

Beitepusser 70cm Stubbhøyde 20-100 mm, y-kniver •

Bioklipper 80 cm Stubbhøyde trinnløst justerbar med glidemeier •

Kombi feiemaskin 110 cm Universal trommelkost Ø 35 cm •

Avfallsbeholder 55, 65 l til kombi feiemaskin 90, 110 cm •

Sidekoster Kost Ø 42 cm, til kombi feiemaskiner •

Snøskjær 100, 125 cm Avfjæret, skråstilling fra styrehåndtak •

Kombi snøskjær 125 cm Kan brukes som skråskjær eller V-plog •

Snøfreser 70 cm Utkastertut og ledeklaff justerbar fra styrehåndtak •

Kombi-strømaskin til sand, salt, grus osv. •

Vertikalfres for vedlikehold av gangveger 90 cm for jord-, sand- og grusdekker •

Roterende ugrasbørste WKB 60 Kersten •

Rapid SWISS
Redskap 

SLÅMASKINER GRASHÅNDTERING BEITEPUSSERE RENHOLD KULTIVERING VINTERVEDLIKEHOLD TRANSPORT SPESIALMASKINER
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Rapid MONDO
kompakt og allsidig proff for 
by og land

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vinterarbeid 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer for Mondo

•  På grunn av det svingbare 
styrehåndtaket (230°) er det mulig å 
arbeide med redskap montert både 
foran og bak hjulakselen

•  Rapid sitt velprøvde, svingbare styre og 
trinnløs hydrostatisk drift forover og 
bakover uten kløtsjing og giring

• Differensialsperre med enkel betjening

•  Bredt utvalg av forskjellige redskaper er 
tilgjengelig

•  Passende hjul for alle bruksområder

Rafael Schulte, handelspartner, Wien

«Mer enn 1350 Rapid Mondo’er brukes  
allerede daglig til vedlikehold av 
eiendommer i Wien. Fremfor alt verdsettes 
de forskjellige bruksmulighetene, enkel 
håndtering og høy kvalitet. Rapid Mondo 
er en uunnværlig og en integrert del av 
Wien. »

Rapid MONDO - enkel, kompakt,  
universell og spesielt fleksibel,  
anvendelig tohjulstraktor

Tekniske data

Motor Robin EX 27

Type 4-takts OHV bensinmotor, luftkjølt

Slagvolum 265 cm3

Sylinder 1

maksimal effekt 9 hk/6,6 kW

Start av motoren manuell snorstart, elektrisk start som tilleggsutstyr

Vekt 125 kg (uten hjul)

Maks. helling opp mot 100 %

Fremdrift hydrostatisk, trinnløs hastighetsregulering forover og bakover

Hastighet forover 0 – 6 km/t, bakover 0 – 4 km/t

Kraftuttak 900 o/min ved motorturtall på 3600 o/min

Kraftuttakskløtsj Elektromagnetisk betjent kløtsj (på/av)

Differensial mekanisk låsbar

Frikobling Maskinen er manøvrerbar (må ikke slepes)

Redskapstilkobling verktøyfritt hurtigkoblingssystem Ø 52/54

Styrehåndtak

verktøyfri svingbart (230°), kan låses i 6 posisjoner,  

verktøyfri høydejustering (9 posisjoner), vibrasjonsdemping,  

med Wendematic®

Parkeringsbrems mekanisk

Rapid Mondo begeistrer gartnere, kommunale tjenesteleverandører, 
bønder og vaktmestre på samme måte. Et omfattende utvalg av 
redskaper gjør den svært allsidig og anvendbar. Avhengig av påmontert 
redskap kan styret på Rapid Mondo svinges ut til sidene eller vendes 
230°. I likhet med justering av håndtakene på enden av styret, kan dette 
gjøres uten bruk av verktøy. Takket være Rapid Wendematic® forblir 
funksjonen til betjeningsorganene alltid den samme.
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AS 4.00-10

BR 18x9.50-8

RB 18x7.00-8

RB 4.00-10

AS 05.00-10

RB 20x8.00-10

Hurtigkoblingssystem

Muliggjør meget rask 
bytting av redskap uten 
bruk av verktøy. Dekk 

Fleksibelt dekkvalg tilpasset dine behov og 
mulige kombinasjoner for optimal trekkraft 
for alle bruksområder.

Dødmannsbryter

Ved å trykke ned dødmannsbryter 
frigjøres den mekaniske bremsen 
på hjulakselen og maskinen er klar 
for igangkjøring. Dersom 
dødmannsbryteren løses ut under 
drift, kobles kraftuttaket og 
fremdriften ut øyeblikkelig. 
Samtidig stopper bremsen enheten 
umiddelbart.

Differensialsperre

Om nødvendig kan 
differensialsperren kobles 
inn for å øke trekkraften.

Motor

Kraftig bensinmotor som er 
enkel å starte, med effektivitet 
og utslipp som gjenspeiler den 
siste tilgjengelige teknologien.

Inn- og utkobling av kraftuttak

Kraftuttaket, som er mekanisk koblet til 
motorens turtall, kan slås på og av ved et 
enkelt trykk på en knapp.

Hydraulisk frikobling

Muliggjør manøvrering av 
tohjulstraktoren uten at 
motoren er i gang.

Dreibart håndtak for 

fremdrift

Trinnløs kjøring forover eller 
bakover, uten behov for 
kløtsjing og giring.

Sving av styret og justering sideveis

Ved å betjene hendlene kan styrehåndtaket 
svinges 230° og låses i seks forskjellige 
stillinger. Takket være Rapid Wendematic® 
forblir betjeningsorganenes funksjon 
uendret.

Høyderegulering av 
styrehåndtak

Verktøyfri justering av den 
ideelle høyden på styrehåndtak 
til individuelle behov.

Ekstra vekter

Valgfrie vekter kan 
monteres eller demonteres 
med et enkelt håndgrep for 
å øke trekkraft eller for å 
balansere tunge redskaper.

Hjul og eksempler på hjulkombinasjoner

Gasshendel

For justere motorens turtall.

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon
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TOHJULSTRAKTORMODELL MONDO

Betegnelse redskap Kjennetegn

Mellomsnitt slåttebjelker 130, 145, 160 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med slepesko ytterst •

Mellomsnitt slåttebjelker 130, 145, 160 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med fingerløse felt ytterst •

Kommunalbjelker 102, 122, 142, 162 cm fingerløs, blokkeringsfri, fjærbelastet/justerbar holder •

Dobbelkniv slåttebjelker 132, 146 cm System Bidux, knivdeling 70/70 mm, blokkeringsfri •

Klippepanne 105 cm Klippehøyde Ø 40/-70 cm, med sideutkast •

Høyvender Arbeidsbredde 125 cm, total bredde 180 cm •

Bioklipper 80 cm Klippehøyde trinnløst justerbar med glidemeier •

Beitepusser 68 cm Klippehøyde 10-100 mm, Y-kniver •

Kombi feiemaskin 90, 110 cm Universal feiekost Ø 35 cm •

Avfallsbeholder 55, 65 l til kombi feiemaskin 90, 110 cm •

Sidekoster Kost Ø 42 cm, til kombi feiemaskiner •

Jordfres 70 cm Regulerbar rotasjonsretning for fres •

Steinbegraverfres 70 cm Sidedrift, fresedybde 12 cm •

Uni-rotorharv 75 cm Justerbar arbeidsdybde •

Snøskjær 100, 125 cm fjæret, justerbart sideveis fra styrehåndtak •

Kombi snøskjær 125 cm Kan brukes som skråskjær eller V-plog •

Snøfres 70 cm Utkastertut og ledeklaff justerbar fra styrehåndtak •

Kombi-strømaskin til sand, salt, grus osv. •

Mini Cargo Transportkasse kan tippes fremover •

Tilhenger Parkeringsbrems, manuell tippemekanisme •

Såkasse 37 l for montering på en uni horisontal rotorharv 75 cm •

Vertikalfres for vedlikehold av gangveger 90 cm for jord-, sand- og grusdekker •

Roterende ugrasbørste WKB 60 Kersten •

Rapid MONDO
Redskap

SLÅMASKINER GRASHÅNDTERING BEITEPUSSERE RENHOLD KULTIVERING VINTERVEDLIKEHOLD TRANSPORT SPESIALMASKINER
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Rapid MONTA
kraftig slåmaskin
for ekstremt bratte bakker

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer
•  Trinnløs fremdrift, ingen kløtsjing og 

giring er nødvendig

•  Aktiv styring med hendler eller 
styrehåndtak, valgbart, for enkelt og 
presist arbeid

•  Zero-Turn funksjon for snuing på minst 
mulig plass 

•  Verktøyfritt hurtigkoblingssystem for 
redskap

•  Lavt tyngdepunkt og bred sporvidde  
sikrer høy stabilitet mot velting

•  Spesielt for slått i bratt terreng byr 
konstruksjonen på stor bæreevne for 
slåttebjelker uten bruk av tilleggsvekter

Modell M og S
Modellene skilles ved mekanisk 
og sensorstyrt kontroll av 
pumpene.

Nødvendig kraft for betjening av det 
dreibare fremdriftshåndtaket er lavere på 
S-modellene, og kjøreoppførselen kan 
også påvirkes av styreprogrammet.

Rapid MONTA – kompromissløs, kraftig slåmaskin 
med høy ytelse og sikkert arbeid i ekstremt 
bratte bakker

Tekniske data 

Modellbetegnelse MONTA M141 MONTA S141 MONTA M161 MONTA S161

Motor Robin EX40 Briggs & Stratton

Type 4-takts OHV bensinmotor, luftkjølt

Slagvolum 404 ccm 480 ccm

Sylinder 1 2

maksimal effekt 14 hk / 10,3 kW 16 hk / 11,8 kW

Start av motoren
Snorstarter  161 kan leveres med el-starter som  
  tilleggsutstyr

Vekt
179 kg  
(uten hjul)

187 kg  
(uten hjul)

188 kg  
(uten hjul)

196 kg  
(uten hjul)

Fremdrifts- og styrekontroll mekanisk sensorstyrt mekanisk sensorstyrt

Maks. helling opp mot 120 % opp mot 100 %

Fremdrift hydrostatisk, trinnløs

Kløtsj for fremdrift elektromagnetisk betjent kløtsj

Hastighet forover 8 km/t, bakover 4 km/t

 Kraftuttak 1000 o/min ved motorturtall på 3600 o/min

 Kraftuttakskløtsj elektromagnetisk betjent kløtsj 

Styring aktiv styrehåndtak- eller håndspakstyring, valgbart, med Zero-Turn funksjon

Frikobling mekanisk frikobling, kan slepes

Redskapstilkobling verktøyfritt hurtigkoblingssystem Ø 78/80

Styrehåndtak verktøyfri høydejustering med 11 posisjoner

Sideveis justering 
av styrehåndtak

verktøyfri sideveis justering, kan låses i 3 posisjoner (0 og ± 22°)  

Håndtak på styre kan justeres i høyden uten bruk av verktøy

Parkeringsbrems mekanisk, virker på begge hjul

Den kompakte Rapid MONTA er designet for høy ytelse ved slått på 
arealer i bratte skråninger. Et lavt tyngdepunkt, den store bæreevnen 
som er oppnådd ved akselens plassering og den nye Rapid Soft 
opplagringen av styret muliggjør energibesparende og effektivt arbeid 
selv ved lengre tids innsats.
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Hjul og eksempler på hjulkombinasjoner

Gasshendel

For justering av motorens 
turtall.

Frikobling

Muliggjør flytting og sleping 
av tohjulstraktoren uten at 
motoren er i gang.

Justering av 
styrehåndtakendene

Klemskruene på styrehåndtaket 
gjør det mulig å raskt justere 
endene på styret uten bruk av 
verktøy, slik at de fungerer 
sikkert og ergonomisk selv i 
vanskelig terreng. 

Styring med styrehåndtak 
eller hendler

Avhengig av arbeidssituasjone  
kan styring utføres med 
styrehåndtaket eller 
styrehendlene slik at presise 
styremanøvrer enkelt kan 
utføres

Dekk

Fleksibelt hjulvalg tilpasset dine 
behov og mulige 
kombinasjoner for optimal 
trekkraft for alle bruksområder.

Styreenhet1

Styreenheten er beskyttet i 
batterikassen.

Motor

Kraftig bensinmotor som er 
enkel å starte, med ytelser og 
utslipp som gjenspeiler den 
siste tilgjengelige teknologien.

Snuing (Zero-Turn)

Motsatt roterende hjul 
muliggjør 180 graders 
skånsom vending på minst 
mulig plass.

Hurtigkoblingssystem

Muliggjør meget rask bytting 
av redskap uten bruk av 
verktøy.

Løftepunkt

For sikker løfting og festing.

Inn- og utkobling av 
kraftuttak

Kraftuttaket, som er mekanisk 
koblet til motorens turtall, kan 
slås på og av ved et enkelt 
trykk på en knapp.

Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen fungerer 
mekanisk på begge hjul og gir 
dermed full sikkerhet.

Styreposisjon 
M-modeller

Dødmannsbryter (nr. 2) 1

Den andre dødmannsbryteren 
som er integrert i det dreibare 
fremdriftshåndtaket tillater 
betjening med én hånd.

Styreposisjon S-Modell1

1 Gjelder kun for  
 Rapid Monta S

Hjulkombinasjon BR 21x11.00-10 Piggtrommelhjul 
4 rader

Pigghjul, bredeAS 05.00-10 Hjulkombinasjon
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TOHJULSTRAKTORMODELL MONTA MONTA MONTA MONTA

Betegnelse redskap Kjennetegn M141 S141 M161 S161

Mellomsnitt slåttebjelker  
130, 145, 160, 190, 220, 250 cm

Fingeravstand 2"/50,8 mm,  
med slepesko eller fingerløse felt ytterst

• • • •

Mellomsnitt slåttebjelke 280 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med fingerløse felt ytterst - - • •

Normalsnitt slåttebjelker  
130, 145, 160, 190, 220, 250 cm

Fingeravstand 3"/76,2 mm,  
med slepesko eller fingerløse felt ytterst

• • • •

Normalsnitt slåttebjelke 280 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med fingerløse felt ytterst - - • •

Kommunalbjelker 122, 142, 162 cm
fingerløs, blokkeringsfri, 
fjærbelastet/justerbar holder

- - • •

Diamant slåttebjelker 174, 197, 220 cm Fingeravstand 58 mm, med slepesko ytterst • • • •

Diamant slåttebjelker 174, 197, 220, 244 cm Fingeravstand 58 mm, med fingerløse felt ytterst • • • •

Dobbelkniv slåttebjelker  
132, 146, 181, 204 cm

System Bidux, fra ESM • • • •

Portalslåmaskin 160 cm Dobbelkniv slåttebjelker system Bidux, blokkeringsfri • • • •

Portalslåmaskin 200 cm Dobbelkniv slåttebjelker system Bidux, blokkeringsfri • • • •

Portalslåmaskin 230 cm Dobbelkniv slåttebjelker system Bidux, blokkeringsfri - - • •

Twister høyrive 180, 220 cm Sideveis grassamling nedover helling • • • •

Slåmaskin med skårlegger 203, 206 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm eller58 mm • • • •

Multi-twister 190, 220 cm Aktiv sideveis grassamling til begge sider - - • •

Bioklipper 80 cm Stubbhøyde trinnløs 27–57 mm • • • •

Beitepusser 90 cm Stubbhøyde 20 – 100 mm, y-kniver • • • •

Beitepusser 110 cm Stubbhøyde 20 – 100 mm, y-kniver - - • •

Kombi feiemaskin 110 cm Universal feiebørste ø 42 cm • • • •

Snøskjær 125 cm fjæret, justerbart sideveis fra styrehåndtak • • • •

Snøskjær 150 cm fjæret, justerbart sideveis fra styrehåndtak - - • •

Rapid MONTA
Redskap

SLÅMASKINER GRASHÅNDTERING BEITEPUSSERE RENHOLD KULTIVERING VINTERVEDLIKEHOLD TRANSPORT SPESIALMASKINER

Sideveis justering av 
styrehåndtak
Styrehåndtaket kan justeres 
sideveis på alle modeller 
uten bruk av verktøy. Dette 
gjør det enkelt å utføre 
arbeid langs hindringer eller 
under busker.

Rapid Soft styreopplagring
Den revolusjonerende Rapid Soft 
styreopplagringen er isolert fra 
enheten, reduserer vibrasjoner og 
svingninger på en fremragende måte 
og tilbyr maksimal brukervennlighet 
spesielt med bevegelige redskaper.
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Rapid VAREA
multifunksjonell allrounder for 
fire årstider

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Modell M og S
Modellene skilles ved mekanisk og sensorstyrt 
kontroll av pumpene. Nødvendig kraft for 
betjening av det dreibare fremdriftshåndtaket er 
lavere på S-modellene, og kjøreoppførselen kan 
også endres i programvaren.

Suksessfaktorer
•  Trinnløs fremdrift, ingen kløtsjing og giring nødvendig

•  Aktiv styring med hendler eller styrehåndtak, valgbart, 
for enkelt og presist arbeid

•  Zero-Turn funksjon for skånsom snuing på minst mulig 
plass 

•  Optimal maskinbalanse for uanstrengt arbeid med 
tunge redskaper

•  Anvendelse med smale redskaper er mulig  
med små flensdimensjoner

Rapid VAREA – kompakt, enkelt betjenbar 
tohjulstraktor for kommuner, parkvedlikehold, 
landbruk, hage og landskapspleie.

Tekniske data 

Modellbetegnelse VAREA M141 VAREA S141 VAREA M161 VAREA S161 VAREA M231 VAREA S231

Motor Subaru Robin EX40 Briggs & Stratton

Type 4-takts OHV bensinmotor, luftkjølt

Slagvolum 404 ccm 480 ccm 627 ccm

Sylinder 1 2 2

maksimal effekt 14 hk / 10,3 kW 16 hk / 11,8 kW 23 hk / 16,9 kW

Start av motoren Snorstarter   161 og 231 kan leveres med el-start som tilleggsutstyr

Vekt
180 kg  
(uten hjul)

188 kg  
(uten hjul)

189 kg  
(uten hjul)

197 kg  
(uten hjul)

205 kg  
(uten hjul)

214 kg  
(uten hjul)

Fremdrifts- og styre-
kontroll

mekanisk sensorstyrt mekanisk sensorstyrt mekanisk sensorstyrt

Maks. helling opp mot 100%

Fremdrift hydrostatisk, trinnløs

Kløtsj for fremdrift elektromagnetisk betjent kløtsj 

Hastighet forover 8 km/t, bakover 4 km/t

Kraftuttak 1000 o/min ved motorturtall på 3600 o/min

Kraftuttakskløtsj elektromagnetisk betjent kløtsj

Styring aktiv styrehåndtak- eller håndspakstyring, valgbart, med Zero-Turn funksjon

Frikobling mekanisk frikobling, kan slepes

Redskapstilkobling verktøyfritt hurtigkoblingssystem Ø78/80

Styrehåndtak verktøyfri høydejustering med 11 posisjoner

Styrehåndtak sidejus-
tering/ -svinging

verktøyfri  
sideveis justering,  
(0 og ± 22°), 
kan låses i 3  
posisjoner

verktøyfri sideveis 
justering og sving-
bart i 232°, kan 
låses i 6 posisjoner

verktøyfri  
sideveis justering (0 
og ± 22°), 
kan låses i 3  
posisjoner

verktøyfri sideveis 
justering og sving-
bart i 232°, kan 
låses i 6 posisjoner

verktøyfri  
sideveis justering,  
(0 og ± 22°), 
kan låses i 3  
posisjoner

verktøyfri sideveis 
justering og sving-
bart i 232°, kan 
låses i 6 posisjoner

Styrehåndtakender kan justeres i høyden uten bruk av verktøy

Parkeringsbrems mekanisk, virker på begge hjul

Den effektive Rapid VAREA er designet for anvendelse ved forskjellige typer arbeid. Takket være det 
sideveis svingbare og dreibare styrehåndtaket, utføres arbeidet enkelt selv langs hindringer.  
Rapid sitt Soft-styreopplagring tilbyr fører maksimal komfort og dermed også skånsomt og lite 
utmattende arbeide selv ved lange arbeidsøkter.
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VAREA M141 og M161

VAREA S141 og S161

Modelloversikt VAREA M141, S141,  
M161 og S161

Basismaskinen er egnet for forskjellige bruksområder innen kommunal drift, parkvedlikehold, hage 
og landskapspleie.

Tohjulstraktoren skiller seg hovedsakelig ut på grunn av mindre sporvidde for smale redskaper og 
en sentralt plassert hjulaksel for enklere løfting av tunge redskaper. Modellene M141 og S141, 
samt M161 og S161, skiller seg først og fremst i ytelsen til motoren og i den mekaniske eller 
sensorstyrte betjeningen. 

Suksessfaktorer
• Lave krefter på betjeningsorganene takket 

være elektronisk styring (sensorer)
• Reaksjonsatferd kan justeres 

(kalibreringsprosess)
• Sving- og dreibart styrehåndtak for  

forenklet tilkoblingsprosess eller  
anvendelse

• Det dreibare fremdriftshåndtaket forblir i 
innstilt stilling når du kjører forover

• Ingen følelse av omvendt styring ved bruk av 
styrehendler ved  
kjøring bakover

Suksessfaktorer
• Pålitelige betjeningsorganer med mekanisk 

kontroll (wirekoblinger)
• Svingbart styrehåndtak for arbeid langs 

hindringer
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VAREA M231 VAREA S231

 

Modelloversikt VAREA M231 og S231

Suksessfaktorer
• Enkelt og praktisk arbeid takket være en sekundær, uavhengig valgbar elektromagnetisk 

kobling for kraftuttaket
• Ubetydelige vibrasjoner og svingninger for fører takket være Rapid Soft styreopplagring
• Verktøyfritt hurtigkoblingssystem for redskap
• Høydejustering av styrehåndtak og håndtakendene for individuelle innstillinger og ergonomisk 

arbeid
• God motorisering for effektkrevende arbeid
• Bredt utvalg av redskaper for universell og helårs bruk

Rapid VAREA er utstyrt med en 23 HK motor, og er ideell for anvendelse i kommunale og universelle 
oppgaver, landbruk, hage og landskapspleie.

Rapid VAREA 231 har innebygde funksjoner som sidejustering og rotasjon av styrehåndtak i tillegg til 
valgfri aktiv styring med hendler eller styrehåndtak som standard. 
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Hjul og eksempler på hjulkombinasjoner

Gasshendel

For motorens turtall.

Frikobling

Muliggjør flytting og sleping 
av tohjulstraktoren uten at 
motoren er i gang.

Justering av endene på 
styrehåndtak

Klemskruene på styrehåndtaket 
gjør det mulig å raskt justere 
endene på styret uten bruk av 
verktøy, slik at de fungerer 
sikkert og ergonomisk selv i 
vanskelig terreng. 

Styring med styrehåndtak 
eller hendler

Avhengig av 
arbeidssituasjonen kan styring 
utføres med styrehåndtaket 
eller styrehendlene og presise 
styremanøvrer kan enkelt 
utføres.

Dekk

Fleksibelt hjulvalg tilpasset dine 
behov og mulige 
kombinasjoner for optimal 
trekkraft for alle bruksområder.

Styring1

Styringen er beskyttet i 
batterikassen.

Motor

Kraftig bensinmotor som er 
enkel å starte, med ytelser og 
utslipp som gjenspeiler den 
siste tilgjengelige teknologien.

Snuing

Motsatt roterende hjul muliggjør 
skånsom 180° snuing på minst mulig 
plass.

Hurtigkoblingssystem

Muliggjør utskifting av redskap 
uten bruk av verktøy.

Løftepunkt

For sikker løfting og festing.

Inn- og utkobling av 
kraftuttak

Kraftuttaket, som er mekanisk 
koblet til motorens turtall, kan 
slås på og av ved et enkelt 
trykk på en knapp.

Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen fungerer 
mekanisk på begge hjul og gir 
dermed full sikkerhet.

Styreposisjon 
M-modeller

Dreibart fremdriftshåndtak

Trinnløs kjøring forover eller 
bakover, uten kløtsjing og 
giring.

Sekundær dødmannsbryter 1

Den andre dødmannsbryteren 
som er integrert i det dreibare 
fremdriftshåndtaket tillater 
midlertidig betjening med en 
hånd.

Styreposisjon 
S-modell1

1 Gjelder kun for  
 Rapid Varea S

Hjulkombinasjon BR 21x11.00-10 RB 20x8.00-10RB 23x8.50-12AS 05.00-10 Hjulkombinasjon
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Rapid VAREA
Redskap

Styrehåndtak sidejustering/ -rotasjon
For alle modellene kan styrehåndtaket 
justeres sideveis uten bruk av verktøy. Dette 
gjør det enkelt å utføre arbeid langs  
hindringer eller under busker. 

I tillegg kan styrehåndtaket  
på S-modellene rotere  
232° og låses i 6 posisjoner. 

Rapid Soft-styrelager
Det revolusjonerende Rapid 
Soft-styreopplagring er isolert fra 
enheten, reduserer vibrasjoner og 
svingninger på en fremragende 
måte og tilbyr spesielt med 
bevegelige redskaper maksimal 
brukervennlighet.

TOHJULSTRAKTORMODELL VAREA VAREA VAREA VAREA VAREA VAREA

Betegnelse redskap Kjennetegn M141 S141 M161 S161 M231 S231

Middels slåttebjelke 190 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med slepesko eller fingerløse felt ytterst • • - - - -

Mellomsnitt slåttebjelker 220, 250 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med slepesko eller fingerløse felt ytterst • • • • • •

Middels slåttebjelke 280 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med slepesko eller fingerløse felt ytterst - - • • • •

Normalsnitt slåttebjelke 190 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med slepesko eller fingerløse felt ytterst • • - - - -

Normalsnitt slåttebjelker 220, 250 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med slepesko eller fingerløse felt ytterst • • • • • •

Normalsnitt slåttebjelke 280 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med slepesko eller fingerløse felt ytterst - - • • • •

Kommunalbjelker 122, 142 cm fingerløs, blokkeringsfri, fjærbelastet/justerbar holder - - - - • •

Kommunalbjelke 162 cm fingerløs, blokkeringsfri, fjærbelastet/justerbar holder • • • • • •

Diamant slåttebjelker 220 cm Fingeravstand 58 mm, med slepesko eller fingerløse felt ytterst • • • • - -

Diamant slåttebjelker 244 cm Fingeravstand 58 mm, med slepesko eller fingerløse felt ytterst - - - - • •

Portalslåmaskin 200 cm Dobbelkniv slåttebjelker system Bidux, blokkeringsfri • • • • • •

Portalslåmaskin 230 cm Dobbelkniv slåttebjelker system Bidux, blokkeringsfri - - • • • •

Portalslåmaskin 260 cm Dobbelkniv slåttebjelker system Bidux, blokkeringsfri - - - - • •

Kompakt sidevenderive 203, 206 cm Fingeravstand 2"/ 50,8 mm eller fingeravstand 3"/ 76,2 mm - - - - • •

Twister høyrive 180, 220 cm Sideveis grassamling nedover helling • • • • • •

Multi-twister 190 cm Aktiv sideveis grassamling til begge sider • • • • • •

Multi-twister 220 cm Aktiv sideveis grassamling til begge sider - - • • • •

Rundballepresse CAEB Arbeidsbredde 100cm, ballediameter 55cm, ballebredde 52cm - - - - • •

Bioklipper 80 cm Stubbhøyde trinnløs 27–57 mm • • • • • •

Beitepusser 70cm Stubbhøyde 20 – 100 mm, y-kniver • • - - - -

Beitepusser 90 cm Stubbhøyde 20 – 100 mm, y-kniver • • • • • •

Beitepusser 110 cm Stubbhøyde 20 – 100 mm, y-kniver - - • • • •

Beitepusser 130 cm Stubbhøyde 20 – 100 mm, y-kniver - - - - • •

Kombi feiemaskin 110 cm Universal feiebørste ø 42 cm • • • • • •

Planeringsskjær Arbeidsbredde 150 cm • • • • • •

Steinbegraverfres 90 cm Sidedrift, fresedybde 14 cm • • • • • •

Uni horisontal rotorharv 100 cm Justerbar arbeidsdybde • • • • • •

Uni horisontal rotorharv 125 cm Justerbar arbeidsdybde - - - - • •

Jordfres 90 cm Regulerbar rotasjonsretning for fres - • - • - •

Snøskjær 125 cm fjæret, justerbart sideveis fra styrehåndtak • • • • • •

Snøskjær 150 cm fjæret, justerbart sideveis fra styrehåndtak - - • • • •

Snøfres 70 cm Utkastertut og ledeklaff justerbar fra styrehåndtak • • • • - -

Snøfres 87 cm Utkastertut og ledeklaff justerbar fra styrehåndtak • • • • • •

Snøfres 105 cm Utkastertut og ledeklaff justerbar fra styrehåndtak - - - - • •

Vertikalfres for vedlikehold av 
gangveger 90 cm 

for jord-, sand- og grusdekker • • • • • •

Roterende ugrasbørste 90 cm for faste underlag - - • • • •

Roterende ugrasbørste WKB 60 cm Sider, kanter og faste underlag • • • • • •

Såkasse 44 l. for montering på en uni horisontal rotorharv 100 cm • • • • • •
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Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 

Rapid ORBITO
for enkelt arbeid med  
tunge redskaper
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Suksessfaktorer
•  Trinnløs fremdrift, ingen kløtsjing og 

giring er nødvendig

•  Aktiv styring med hendler eller 
styrehåndtak, for enkelt og presist 
arbeid

•  Perfekt balanse mellom tohjulstraktor og 
redskap, takket være akselen som kan 
justeres ved stillstand og under kjøring

•  180° snuing (Zero-Turn) for skånsom 
snuing på minst mulig plass

•  Verktøyfritt hurtigkoblingssystem for 
redskap

•  Alle relevante betjeningsorganer kan 
benyttes uten å slippe styrehåndtaket

Rapid ORBITO – effektiv og kraftig  
tohjulstraktor med hydraulisk justering av 
aksel

Tekniske  
data ORBITO 660 ORBITO 640 ORBITO 620

Motor Briggs & Stratton Vanguard Subaru Robin EX40

Type 4-takts OHV bensinmotor, luftkjølt

Slagvolum 627 ccm 404 ccm

Sylinder 2 1

maksimal effekt 23 hk / 16,9 kW 14 hk / 10,3 kW

Start av motoren
Elektrisk start (i tillegg til 
manuell snorstarter)

Snorstarter

Vekt 255 kg (uten hjul) 238 kg (uten hjul) 224 kg (uten hjul)

Maks. helling 100%

Fremdrift hydrostatisk, trinnløs hastighetsregulering forover og bakover

Hastighet forover 0 – 8 km/t, bakover 0 – 4 km/t

Kraftuttak 700 og 1000 o/min

Kløtsj elektromagnetisk betjent kløtsj

Styring hydraulisk med styrehåndtak eller hendler, valgbart

Redskapstilkobling verktøyfritt hurtigkoblingssystem Ø 78/80

Styrehåndtak
verktøyfritt svingbart (232°), kan låses i 6 posisjoner,  
høydejustering (11 posisjoner), vibrasjonsdempet

Frikobling mekanisk frikobling, kan slepes

Akseljustering 150 mm, hydraulisk justering, endestilling stillbar

Parkeringsbrems mekanisk, virker på begge hjul

Tilleggshydraulikk tilleggsutstyr, to dobbeltvirkende hydraulikkventiler

Rapid ORBITO setter førerens behov i sentrum når det skal utføres arbeid med 
tunge redskaper. Den justerbare akselen som beveges med et enkelt tastetrykk, 
justerer balansen mellom traktoren og redskapet. Tohjulstraktoren er enkel og 
intuitiv å bruke takket være de ergonomisk tilpassede betjeningsorganene. 

Herr Janko, teknisk avdeling, DARS 
d.d. Celje, Slovenia

«Vi vedlikeholder grøntområdene langs 
hele det slovenske motorveinettet uten å 
hindre trafikken. Jeg setter pris på 
effektiviteten, komforten og 
brukervennligheten til Rapid ORBITO.»

28



Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

Hjulkombinasjon

BR 23x10.50-12

Hjulkombinasjon

BR 23x8.50-12

Piggtrommelhjul 
12” 5 rader

BR 23x8.50-12

Piggtrommelhjul 
12” 3 rader

AS 05.00-10

Pigghjul, brede

AS 06.00-12

Piggtrommelhjul 
10” 4 rader

Løfteøre og festepunkt 

For sikker løfting og lastsikring.

Gasshendel

For justering av motorens turtall.

Brytere

For betjening av 
tilleggshydraulikken.

Dreibart fremdriftshåndtak

Trinnløs kjøring forover eller 
bakover, uten behov for kløtsjing 
og giring. Med integrert ekstra 
dødmannsfunksjon.

Justering av 
styrehåndtakendene

Rask justering av 
styrehåndtakendene uten bruk av 
verktøy, slik at arbeid utføres 
sikkert og ergonomisk selv i 
vanskelig terreng.

Brytere
For veksling mellom styring med 
styrehåndtak eller hendler samt 
innstilling av akselposisjon. 

Styring med styrehåndtak

Den aktive styringen betjenes 
ved å trekke styret sideveis med 
varierende kraft på den 
vibrasjonsdempede 
opplagringen. 
Dette resulterer i at drivhjulene 
roterer med forskjellige 
hastighet. Presise styremanøvrer 
kan enkelt utføres.

Styring med styrehendlene

Ved å betjene styrehendlene 
aktiveres den aktive styringen 
og manøvrering kan utføres 
nøyaktig selv i vanskelige 
situasjoner.

Høyderegulering for 
styrehåndtak

Høyden på styrehåndtaket kan 
justeres i elleve posisjoner.

Dekk

Fleksibelt hjulvalg tilpasset dine 
behov og mulige 
kombinasjoner for optimal 
trekkraft for alle bruksområder.

Dødmannsbryter

Dersom dødmannsbryteren av 
en eller annen grunn slippes, 
kobles fremdrift og kraftuttak 
ut umiddelbart for førerens 
sikkerhet.

Frikobling

Muliggjør flytting og sleping av 
tohjulstraktoren uten at 
motoren er i gang.

Hurtigkoblingssystem

For hurtig bytting av redskap 
uten bruk av verktøy.

Tilleggshydraulikk

Takket være tilleggshydraulikk 
(tilleggsutstyr), kan f.eks. 
snøploger eller kraftige 
redskaper for jordkultivering 
betjenes fra styreposisjonen 
mens du kjører.

Timeteller

Standardutstyr, display for 
driftstimer og motorturtall.

Sikringer 

Lett tilgjengelig, beskyttet av 
deksel.

Sving av styret og  
justering sideveis

Ved å betjene hendlene kan 
styret svinges og låses i seks 
forskjellige stillinger.

LED-lys

Valgfritt tilleggsutstyr.

Hjul og eksempler på hjulkombinasjoner
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Komfortabelt arbeid uten sammenligning

Takket være det svingbare og sidejusterbare styret og den 
stillbare akselen som enkelt justeres med en bryter, er det 
enkelt, trygt og effektivt å jobbe selv i vanskelig terreng 
og rundt hindringer.

TOHJULSTRAKTORMODELL ORBITO

Betegnelse redskap Kjennetegn

Mellomsnitt slåttebjelker 220, 250 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med slepesko ytterst •

Mellomsnitt slåttebjelker 220, 250, 280, 310 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm, med fingerløse felt ytterst •

Normalsnitt slåttebjelker 220, 250 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med slepesko ytterst •

Normalsnitt slåttebjelker 220, 250, 280, 310 cm Fingeravstand 3"/76,2 mm, med fingerløse felt ytterst •

Portalslåmaskin 200, 230, 260 cm Dobbelkniv slåttebjelker system Bidux, blokkeringsfri •

Twister høyrive 220 cm Sideveis grassamling nedover helling •

Multi-twister 190, 220 cm Aktiv sideveis grassamling til begge sider •

Slåmaskin med skårlegger 203, 206 cm Fingeravstand 2"/50,8 mm eller 58 mm •

Høyvender Arbeidsbredde 150, 180 cm, total bredde 210, 240 cm •

Beitepusser 90, 110, 130 cm Stubbhøyde 20 – 100 mm, y-kniver •

Kombi feiemaskin 110 cm Universal feiebørste Ø 42 cm •

Sidekoster Kost Ø 52 cm, til kombi feiemaskiner •

Planeringsskjær Arbeidsbredde 150 cm •

Steinbegraverfres 90 cm Sidedrift, fresedybde 14 cm •

Uni horisontal rotorharv 100, 125 cm Justerbar arbeidsdybde •

Snøskjær 125, 150 cm fjæret, justerbart sideveis fra styrehåndtak •

Snøfres 87, 105 cm Utkastertut og ledeklaff justerbar fra styrehåndtak •

Såkasse 44 l for montering på en uni horisontal rotorharv 100 cm •

Sandrensemaskin Avfall tas opp i byttbar beholder •

Roterende ugrasbørste 90 cm for faste underlag •

Vertikalfres for vedlikehold av gangveger 90 cm for jord-, sand- og grusdekker •

Rapid ORBITO
Redskap

SLÅMASKINER GRASHÅNDTERING BEITEPUSSERE RENHOLD KULTIVERING VINTERVEDLIKEHOLD TRANSPORT SPESIALMASKINER

Svingbart og stillbart styre                   Hydraulisk justerbar hjulaksel
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Slåmaskiner
Det perfekte profesjonelle 
systemet for enhver anvendelse

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Generelle suksessfaktorer for knivbjelkene

•  Opptil fem ganger mindre energiforbruk 

enn systemer med roterende 

kutteteknologi

•  Mulig med trinnløs justering til ideell 

stubbhøyde

•  Markvennlig bearbeiding takket være 

lavt marktrykk og lav totalvekt på 

tohjulstraktoren

•  God kapasitet i bratt terreng, siden lavt 

kraftbehov til drift av redskap muliggjør 

en lett tohjulstraktor med svært lavt 

tyngdepunkt

•  Mer skånsom for smådyr og insekter 

enn roterende slåttesystemer – dette er 

grunnen til at tradisjonelle knivbjelker 

kreves i miljøfinansierte programmer

Pålitelig slåtteteknologi med moderne 
materialer for optimal slått

Rapid oppfant den en-akslede motorslåmaskinen i 1926. Gjennom 
generasjoner har den tilhørende teknologien blitt suksessfullt 
videreutviklet. For å imøtekomme forskjellige brukeres behov, er et 
bredt spekter av slåmaskiner tilgjengelig i dag. Hver av disse 
modellene har sine spesielle egenskaper og er designet for maksimal 
ytelse for et bestemt bruksområde, og med lite vedlikeholdsbehov.

System

Egenskaper
Finger-
bjelker

Kommunal-
bjelker

ESM

Dobbel- 
kniv-

bjelker ESM
Portal-

slåmaskin

Bruk til grashåndtering ***** ** ***** *****

Bruk til vedlikehold av grøntområdet *** ***** **** **

Fremmer rask gjenvekst av gras ***** *** ***** *****

Ufølsom for forurensning *** ***** ***** ****

Lavt vibrasjonsnivå under drift **** *** ***** *****

Ingen midtmontert snutedel, graset 
ligger ideelt for tørking etter kutting *** *** *** *****

Fin inndeling av bjelkebredder ***** *** ***  ***

Forskjellig fingeravstand kan velges ja nei nei nei

Mulighet for skårbrett ja nei nei nei

Mulighet for fingerløst felt ytterst ja nei nei nei

Justering av stubbhøyde  
(slepesko som tilleggsutstyr)

ja ja ja ja

Tilleggsvekter (tilleggsutstyr) ja ja ja ja

MODELLOVERSIKT OG EGENSKAPER
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Rapid snutedeler – opplagret i  
oljebad, robuste og slitesterke med lang 
levetid

Snutedel, drivgaffel og slåttebjelke

Vekter (tilleggsutstyr)
Er det ønskelig med høyere vekt på 

slåttebjelken, kan det monteres 

vekter på snutedel (tilleggsutstyr).

Grasdeling
Ved større mengder gras, gjør 

grasdeleren (tilleggsutstyr) det 

enkelt å skille det kuttede graset 

over fordelerdekselet på 

snutedelen. Dette reduserer risikoen 

for forstoppelser og øker dermed 

effektiviteten.

System med snutedel og 
slåttebjelker

Det er nødvendig å kombinere 

slåttebjelker med en snutedel. Snutedelen 

omdanner bevegelsen fra det roterende 

mekaniske kraftuttaket til horisontalt frem 

og tilbakegående klippebevegelser som 

driver slåttebjelken på midten.

Unntaket er portalslåmaskinene, der 

drivkraften overføres til sideveis bevegelser 

ved hjelp av vippearmer.

Suksessfaktorer

•  Enkel, slitesterk konstruksjon som krever 

lite vedlikehold

•  Bredt sortiment, en passende modell for 

alle tohjulstraktorer uansett hvilke 

hjuldimensjoner som er valgt

•  Utstyrt med overbelastningsvern 

Overbelastningsvernet 
beskytter mot følgeskader

 Dersom fremmedlegemer som  

 f.eks. steiner, jern osv. kommer  

 inn i slåttebjelken eller den frem 

og tilbakegående kniven kommer i kontakt 

med en fast hindring på siden, beskytter 

den integrerte slurekoblingen (bortsett fra 

slåttebjelker til Rapid Mondo) mot 

følgeskader.

Snutedeler med lite 
vedlikeholdsbehov

 Drivverket hos alle Rapid  

 snutedeler går i oljebad. Dette  

 garanterer minimalt friksjonstap 

og liten slitasje. Vedlikeholdsutgiftene til 

det lukkede systemet minimeres med 

maksimal levetid.
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Rapid fingerbjelker – effektiv innhøsting 
for alle grastyper 

Type

Mellomsnitt
slåttebjelke

Diamant
slåttebjelke

Normalsnitt
slåttebjelke

Fingeravstand

Egenskaper/bruksområder 2''/50,8 mm 58 mm 3''/76,2 mm

Svært eksakt kutt ***** **** ****

Fin bestand / fjellområde ***** ** *

Tørre områder ***** *** ***

Våte områder *** **** *****

Blokkeringsfri ved mange jordrottehull * **** *****

Gammelt gras eller sent slåtte enger ** **** *****

Tungt gjødslet, tykt og tett gras ** **** *****

Liggende gras grunnet pøsregn, hagl, snø 
osv. ** **** *****

EGENSKAPER OG BRUKSOMRÅDER FOR DE FORSKJELLIGE TYPENE FINGERBJELKER

Presis kutting betyr rask 
tilvekst for graset

Rapid slåmaskiner med fingerbjelker 
brukes fortrinnsvis i landbruket, hvor det 
kreves et nøyaktig kutt. Sammenlignet 
med skiveslåmaskiner, kan tradisjonelle 
knivslåmaskiner gi opptil ti dager tidligere 
gjenvekst av graset, noe som øker 
mengden gras pr. areal.

Fingeravstander tilpasset gras 
og markforhold

 Rapid tilbyr tre typer fingerbjelker; 
 mellomsnitt, diamant og  
 normalsnitt. De skiller seg 
hovedsakelig ved forskjellig fingeravstand. 
Hver av disse bjelkene har egne fordeler 
avhengig av grasmengde, tetthet og 
markforhold.

Slepesko med skårbrett kontra 
fingerløse felt ytterst

 Slepesko med skårbrett eller  
 fingerløse felt ytterst garanterer  
 problemfri slått ytterst på 
slåttebjelken. I det fingerløse feltet ytterst 
kan gras som allerede er kuttet kjøres 
igjennom uten tilstopping. Slepeskoen 
med skårbrett, leder på sin side det slåtte 
graset innover og bort. Dette brukes 
hovedsakelig i ujevnt, steinete terreng eller 
ved lite gras. Den ytre slepeskoen stikker 
ut foran fingrene på slåttebjelken og 
hindrer at den hekter seg fast på ujevn 
mark.

Mellomsnitt slåttebjelker 

Fingeravstand 2” / 50,8 mm

Fingeravstand 58 mm

Fingeravstand 3” / 76,2 mm

Diamant slåttebjelker

Normalsnitt slåttebjelke

Slepesko med skårbrett

Fingerløse felt ytterst
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Tips til den profesjonelle

For å kunne arbeide med maksimal effektivitet 

ved enhver slått, kan det lønne seg å investere 

i både en 2'' og 3'' fingerbjelke. Dermed har 

den profesjonelle tilgjengelig en slåttebjelke 

ideell for alle typer slått. Knivene til disse to 

typene slåttebjelker er identiske og kan byttes 

om hverandre.

Tips og triks

Sofistikert og individuelt tilpasset 
slåtteteknologi maksimerer resultatet

Sofistikert geometri  
Gjennom generasjoner har Rapid 

utviklet detaljer i fingergeometrien 

med maksimal optimalisering som 

mål. Trinnene under produksjon og 

smiing så vel som de endelige, 

nøyaktige dimensjonene, er en 

bedriftshemmelighet. Brukere drar 

nytte av at fingrene i kombinasjon 

med knivene styrer knivbjelken 

optimalt og etterlater et perfekt 

kutt.

Tannete kniver, maksimal levetid

Tilleggsvekter for bjelker med 
fingerløse felt ytterst
Ved å øke vekten på slåttebjelken 

oppnås større komfort, spesielt når 

du arbeider i bratte skråninger.

Justerbar stubbhøyde
Ved bruk av slepesko (tilleggsutstyr) 

kan stubbhøyden tilpasses trinnløst til 

de rådende forhold.

Tannete kniver for høyeste krav

 Rapid fingerskjæreplater og  

 knivblad produsert med tannete  

 knivegger. Dette garanterer 

maksimal levetid og minimerer 

vedlikeholdskostnader til knivsliping 

enormt.

Suksessfaktorer

•  Tre forskjellige fingeravstander – den 

ideelle slåttebjelken for enhver veksttype

•  Trinnløs justering av klippehøyde

•  Rask gjenvekst av graset etter rene snitt

•  Komponenter av høy kvalitet garanterer 

maksimal levetid

•  Ideell for renslig grashøsting i landbruket

•  Lett konstruksjon gjør slått mulig selv i 

ekstremt bratt terreng

•  Stort utvalg av fint tilpassede 

bjelkebredder

Materialer og fabrikasjon av 
høyeste kvalitet

 Rapid fingre er smidd fra  

 kvalitetslegeringer og i tillegg  

 herdet. Dette gir fingrene en seig 

kjerne og en hard, motstandsdyktig 

overflate. De ekstremt harde, tannete 

kniveggene som er klinket på fingrene, byr 

på maksimal effektivitet ved kutting, lavt 

energiforbruk og lang levetid. Selve 

bjelken er i henhold til Rapid sine 

spesifikasjoner laget av spesielt seigt, 

rustfritt stål. Den tilpasser seg ideelt til 

ujevn mark og har samtidig høy 

motstandsevne mot krefter eller støt i 

kjøreretningen.
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ESM-kommunalbjelker –  
blokkeringsfri, effektiv slått for kommunal 
drift

Lite følsom, ingen blokkering

 ESM-kommunalbjelker egner  
 seg spesielt for slått av  
 forurensede og sterkt gjengrodde 
grasarealer. De er lite følsomme for 
fremmedlegemer og klipper uten 
problemer råttent gras som ikke tidligere 
er fjernet. Denne bjelketypen er derfor 
høyt verdsatt av fagfolk innen hagearbeid 
og landskapspleie så vel som av 
kommuner. Slåttearbeid langs veikanter, 
på voller eller i grøfter kan dermed utføres 
effektivt.

Suksessfaktorer

•  Ingen tilstopping/blokkering

•  Ufølsomme for råttent gras eller gras 

som ikke er fjernet tidligere

•  Ufølsomme for fremmedlegemer

•  Perfekt knivføring takket være 

bevegelige knivholdere

•  Justering av stubbhøyde

•  Enkelt vedlikehold

Raskere og enklere skifting av 
kniver

 Ved hjelp av en spesialnøkkel kan  
 knivholderne svinges til siden. 
 Kniven med knivhodet kan 
dermed lett demonteres ved å trekke den 
forover. Dette gjør det mulig å skifte kniver 
raskt og enkelt.

Skånsom mot insekter

Prinsippet med knivbjelke regnes som det 
mest skånsomme systemet for insekter. 
Dette fordi insektene har frie 
rømningsveier og ikke blir fanget opp i 
luftbevegelser som ved skive-/
rotorslåmaskiner.

Stimulering av biologisk 
mangfold

 I motsetning til ved bioklipping av 
 mye brukte grøntområder, blir  
  nitrogen fjernet fra jorden ved 
klipping og påfølgende fjerning av graset, 
noe som fremmer biologisk mangfold.

Slepesko
Stubbhøyden på kommunalbjelken 
kan enkelt justeres med slepesko 
(tilleggsutstyr).

Kommunalbjelker

Maksimal komfort med slepesko 
som tilleggsvekt
Ved å montere spesielle slepesko 
som også fungerer som 
tilleggsvekter, oppnås en høyere vekt 
på slåttebjelken som er å foretrekke 
ved arbeid i bratt terreng.

Spesialnøkkel for å fjerne knivene på ESM 
kommunalbjelke
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Dobbelknivbjelker – eksakte kutt, 
blokkeringsfri og med lite vibrasjoner

Lite vibrasjoner og 
blokkeringsfri

 Dobbelknivbjelker arbeider med  
 lave vibrasjoner på grunn av  
 gjensidig vektbalansering fra de 
frem og tilbakegående knivene. Den 
fingerløse slåttebjelken slår alle grastyper 
og er blokkeringsfri. Dobbelknivbjelker 
brukes i landbruket til grasslått eller i 
kommuner og i hagearbeid og 
landskapspleie for vedlikehold av 
grøntarealer. De har høyere kapasitet og 
et mer presist kutt enn kommunebjelker.

Suksessfaktorer

•  Komfortabel håndtering på grunn av lite 

vibrasjoner

•  Ingen tilstopping/blokkering

•  Kutter alle typer gras

•  Høy slåttehastighet

•  Ikke nødvendig med etterjustering av 

føringene under bjelken

•  Lang levetid takket være patenterte ESM 

Carbodux® knivklinger

•  Innhøsting av rent grovfôr

Lang levetid, ingen 
etterjustering av knivføringer

Takket være den patenterte ESM 
Carbodux® herdeprosessen, har knivene 
lang levetid. 

Skånsom mot miljøet

 Prinsippet med dobbelknivbjelker 
 anses som et skånsomt  
 slåttesystem. På den ene siden er 
energibehovet lavt, på den andre siden blir 
insektene skånet sammenlignet med 
roterende skive-/rotorslåmaskiner.

Dobbelknivbjelker

System ”Bidux”
I system Bidux blir knivene styrt 
ved hjelp av øvre og undre 
knivholdere

Dobbelknivbjelker er utstyrt med 
tilleggsvekter og slepesko fra fabrikk
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Rapid portalslåmaskin – høyeste  
effektivitet i slått, renslig behandling av 
graset uten blokkering

Største arealkapasitet

Med den robuste rammekonstruksjonen 
kan portalslåmaskiner leveres opp til 2,60 
m bredde som muliggjør meget høy 
kapasitet på store arealer. Derfor 
foretrekkes portalslåmaskiner spesielt i 
landbruket. Men de er også gjerne i bruk 
til kommunale arbeidsoppgaver så vel som 
i hagearbeid og landskapspleie. 

Suksessfaktorer

•  Høy kapasitet for store arealer takket 

være høy slåttehastighet og stor 

slåttebredde

•  Komfortabel håndtering på grunn av lite 

vibrasjoner

•  Ingen tilstopping/blokkering

•  Lang levetid takket være patenterte ESM 

Carbodux® knivklinger

•  Innhøsting av rent grovfôr

Maksimal komfort

 Etter samme prinsipp som  
 dobbelknivbjelker arbeider  
 portalslå maskiner med lite 
vibrasjoner takket være gjensidig 
vektbalansering fra de frem og 
tilbakegående knivene.

Ren håndtering av graset

 Takket være sidedriften av  
 knivene, sikres det at det slåtte  
 graset legges jevnt over hele 
slåmaskinens bredde. Dette garanterer en 
jevn og derfor hurtig tørking av den 
liggende avlingen.

Enkel transport
Transporthjul (tilleggsutstyr) 
beskytter slepeskoene når du kjører 
på vei og i terreng og muliggjør 
enkel transport og manøvrering.

Portalslåmaskin, System Bidux

Sidedrift for portalslåmaskiner
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Kjør enda brattere med 
piggtrommelhjul

 Dersom AS-hjul utelates og  

 monteringsflenser med  

 viklingsbeskyttelse brukes, kan 

tohjulstraktoren kjøre og arbeide i betydelig 

brattere terreng. Årsaken er at uten AS-hjul 

kan piggene trenge dypere ned i bakken og 

dermed generere maksimal trekkraft. 

Tips og triks

Beskyttelse mot oppvikling

 Dersom Rapid Rex eller Swiss  
 benyttes med piggtrommelhjul 
 med akselbredding uten 
gummidekk, kan viklingsbeskyttelsen 
redusere oppviklingen av kuttet gras. 
Viklingsbeskyttelsen monteres over 
tilkoblingsflensen. Effekten forsterkes 
dersom dekk med traktormønster i tillegg 
utelates: 

Sikkerhet med doble reflekser
Takket være de to refleksene er 
tohjulstraktoren mer synlige for 
andre trafikanter også i mørket. 
Avhengig av veitrafikkforskriften i 
de enkelte land, kan disse til og 
med være påkrevet for kjøring på 
offentlige veier.

Viklingsbeskyttelse reduserer oppvikling av 
gras 

Pigghjul sikrer maksimal trekkraft og 
sikkerhet i bratte bakker

Tilleggsutstyr og tilbehør hjelper deg 
å utføre arbeidet mer komfortabelt og 
effektivt

Tilleggsutstyr spesifikt tilpasset Rapid sine slåmaskiner til spesielle 
behov eller for å øke komforten. Effektivitet og sikkerhet kan dermed 
økes maksimalt selv under ekstraordinære forhold.

Øking av sporvidde

 Takket være akselforlengerne som 
 er lett å montere, kan  
 tyngdepunktet på maskinen 
senkes ytterligere, noe som har en positiv 
innvirkning på arbeid i bratte skråninger.
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Rapid slåmaskin med skårlegger – 
velprøvd teknologi for markbeskyttende og 
effektiv grashåndtering

Rent gras samlet i ranker fra 
dobbeltskårer egnet for 
lessevogn

 Med den velprøvde Rapid 
 Compakt skårlegger blir  
 håndtering av avlingen enkel, 
effektiv og skånsom mot underlaget. Den 
kompakte oppbyggingen med optimal 
vektfordeling muliggjør et perfekt kutt og 
ren avling selv under vanskelige forhold. 
Etter to motgående arbeidsturer dannes 
en dobbel ranke egnet for lasting med 
lessevogn.

Suksessfaktorer

•  Perfekt snitt, rask gjenvekst av graset

•  Rent og friskt gras i dobbel ranke egnet 

for lessevogn

•  Kan brukes under vanskelige forhold 

f.eks. på våt mark

•  Skånsom mot underlaget takket være 

lav totalvekt 

•  Problemfri bruk også i bratte skråninger

Presenning

Den robuste presenningen beskytter 
maskinen mot været og sikrer lang levetid.

Enkel transport over lange 
avstander
Uten å løfte slåttebjelken, kan 
slepestaget raskt og enkelt 
monteres på slåmaskin med 
skårleggerutstyr. Koblet etter en 
traktor eller en lessevogn, kan 
slåmaskinen trekkes med høyere 
hastigheter takket være 
tohjulstraktorens frihjulskobling.

Praktisk smøring
 Fettpressen (tilleggsutstyr)  
 som er montert på styre- 
 håndtaket muliggjør 
bekvem smøring av knivstangen selv 
under kjøring.
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Hydraulisk justerbar 

hjulaksel på Rapid 

Orbito

Perfekt balanse for 
redskapskombinasjonen,
takket være akselen som 
kan justeres både ved 
stillestående maskin og 
under kjøring.

Justerbar skårduk

Avhengig av grasmengde 
oppnås optimalisert skår, ved 
at skårduken kan justeres 
sideveis og i høyden uten 
bruk av verktøy.

Glideplate

Leder graset effektivt og rent 
ut på høyre side i en ranke.

Fingerløse felt ytterst

Forhindrer blokkering dersom 
du kjører i allerede slått 
avling.

Kraftoverføring uten slark

Den kompakte kraftoverføringen med 
kardangaksel og vinkeldrev garanterer at 
kraftoverføringen foregår uten slark.

Lav medbringer

Takket være en byggehøyde på kun 
4 mm sikres en kontinuerlig grasflyt 
over medbringerplaten.

Sidetransportør

Sidetransportørens lave posisjon muliggjør 
optimal og effektiv sideveis transport av 
alle typer grovfôr for samling i en ranke på 
høyre side av maskinen.

To typer knivbjelker å velge mellom

Den 203 cm brede Rapid Diamant 
slåtteknivbjelke eller den 206 cm brede Rapid 
mellomsnitt slåttebjelke kan leveres. 

Overbelastningsvern

Kompakt konstruksjon utviklet for maksimal 
driftssikkerhet og holdbarhet. Slurekoblingen 
som er integrert i oljebadet virker bare på 
kniven og kan derfor justeres veldig fint og 
presist. Dette forhindrer knivbrudd.

Originalen –  
kompakt, effektiv, pålitelig
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap

Mellomsnitt slåttebjelke 130 cm, fingeravstand 2’’ / 50,8 mm *1 • • • • • • • - - - - - - -

Mellomsnitt slåttebjelke 145 cm, fingeravstand 2’’ / 50,8 mm *1 • • • • • • • - - - - - - -

Mellomsnitt slåttebjelke 160 cm, fingeravstand 2’’ / 50,8 mm *1 • • • • • • • - - - - - - -

Mellomsnitt slåttebjelke 190 cm, fingeravstand 2’’ / 50,8 mm *1 - - • • • • • • • - - - - -

Mellomsnitt slåttebjelke 220 cm, fingeravstand 2’’ / 50,8 mm *1 - - - • • • • • • • • • • •

Mellomsnitt slåttebjelke 250 cm, fingeravstand 2’’ / 50,8 mm *2 - - - • • • • • • • • • • •

Mellomsnitt slåttebjelke 280 cm, fingeravstand 2’’ / 50,8 mm *2 - - - - - • • - - • • • • •

Mellomsnitt slåttebjelke 310 cm, fingeravstand 2’’ / 50,8 mm *2 - - - - - - - - - - - - - •

Normalsnitt slåttebjelke 130 cm, fingeravstand 3’’ / 76,2 mm *1 • - • • • • • - - - - - - -

Normalsnitt slåttebjelke 145 cm, fingeravstand 3’’ / 76,2 mm *1 • - • • • • • - - - - - - -

Normalsnitt slåttebjelke 160 cm, fingeravstand 3’’ / 76,2 mm *1 • - • • • • • - - - - - - -

Normalsnitt slåttebjelke 190 cm, fingeravstand 3’’ / 76,2 mm *1 - - • • • • • • • - - - - -

Normalsnitt slåttebjelke 220 cm, fingeravstand 3’’ / 76,2 mm *1 - - - • • • • • • • • • • •

Normalsnitt slåttebjelke 250 cm, fingeravstand 3’’ / 76,2 mm *2 - - - • • • • • • • • • • •

Normalsnitt slåttebjelke 280 cm, fingeravstand 3’’ / 76,2 mm *2 - - - - - • • - - • • • • •

Normalsnitt slåttebjelke 310 cm, fingeravstand 3’’ / 76,2 mm *2 - - - - - - - - - - - - - •

Diamant slåttebjelke 174 cm, fingeravstand 58 mm *1 - - - • • • • - - - - - - -

Diamant slåttebjelke 197 cm, fingeravstand 58 mm *1 - - - • • • • - - - - - - -

Diamant slåttebjelke 220 cm, fingeravstand 58 mm *1 - - - • • • • • • • • - - -

Diamant slåttebjelke 244 cm, fingeravstand 58 mm *2 - - - • • • • • • • • • • -

Kommunalbjelke 122 cm, fingerløs, blokkeringsfri • • • • • • • - - - - • • -

Kommunalbjelke 142 cm, fingerløs, blokkeringsfri • • • • • • • - - - - • • -

Kommunalbjelke 162 cm, fingerløs, blokkeringsfri - • • • • • • • • • • • • -

Dobbelknivbjelke 132 cm, System Bidux, inkl. vektsko - • • • • • • - - - - - - -

Dobbelknivbjelke 146 cm, System Bidux, inkl. vektsko - • • • • • • - - - - - - -

Dobbelknivbjelke 181 cm, System Bidux, inkl. vektsko - - • • • • • • • • • • • -

Dobbelknivbjelke 204 cm, System Bidux, inkl. vektsko - - - • • • • • • • • • • -

Portalslåmaskin 160 cm, System Bidux - - - • • • • - - - - - - -

Portalslåmaskin 200 cm, System Bidux - - - • • • • • • • • • • •

Portalslåmaskin 230 cm, System Bidux - - - - - • • - - • • • • •

Portalslåmaskin 260 cm, System Bidux - - - - - - - - - - - • • •

Skårlegger - - - • • • • - - - - • • •

                     *1 med slepesko med skårbrett eller fingerløse felt ytterst     *2 med fingerløse felt ytterst

Slåttebjelker 
Typeoversikt og kompatibilitet  
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Twister høyrive
Raking av høy i meget bratt 
terreng

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer

•  Lav vekt muliggjør  

arbeid som er enkelt, trygt og skånsom 

mot jorda selv i ekstremt bratte 

skråninger

•  Fleksible plasttinder muliggjør ren og 

skånsom håndtering av avlingen

•  Ved gjentagende arbeidsturer frem og 

tilbake transporteres høyet nedover ved 

hjelp av tyngdekraften

•  Kan i enkelte tilfeller brukes som 

høysvans

• Skånsom mot høyet 

• Stillegående

Miljøvennlig anvendelse og 
skånsom behandling av 
avlingen

 Både mot jorda og grastorva er 

 arbeidsvekten og oppsamlings- 

 retningen svært kånsom.  

Prosessen gir lav støy og påvirker ikke det 

biologiske mangfoldet.

Sikker betjening

 Den lave egenvekten og  

 stabiliteten sideveis med  

 støttehjulene i kjøreretningen, 

muliggjør et komfortabelt og trygt arbeid.

Enorm tidsbesparelse

 Ved bruk av Twister høyrive  

 oppnås en enorm tidsbesparelse.  

 Avhengig av terreng, grasart og 

arbeidsmetode, kan dette redskapet 

erstatte manuelt arbeid utført av flere 

personer, og det på mye kortere tid.

Enkel, sikker og skånsom grashåndtering i 
meget bratt terreng

Artikkelnr. 1551 1552 1553

Arbeidsbredde 140 cm 180 cm 220 cm

Høydejustering høydejusterbare støttehjul høydejusterbare støttehjul høydejusterbare støttehjul

Avstand mellom 

tinder
35 mm 35 mm 35 mm

Vekt 85 kg 110 kg 135 kg

Tilkobling 52/54 mm 78/80 mm 78/80 mm

Twister høyrive er utviklet for å arbeide i bratte skråninger og erstatter 
det arbeidskrevende manuelle arbeidet som tidligere måtte gjøres av 
flere personer med rive og høygafler.  

MODELLOVERSIKT OG EGENSKAPER
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Renslig grashåndtering takket 
være plasttinder 

De elastiske plasttindene tilpasser seg i 

kupert terreng og plukker derfor opp 

graset svært rent. I tillegg til å beskytte 

jorda og torva, er forurensningen av 

graset svært lav. Takket være den 

skånsomme oppsamlingen er også tap på 

grunn av oppsmuldring veldig lavt. 

Pålitelig høydestyring med 
støttehjul 

Støttehjulene med høydejustering er 

plassert i kort avstand fra oppsamleren. 

Ovenfor hindringer skal arbeid først 

og fremst utføres i transportstilling 

og det tørre graset skal flyttes til et 

mer praktisk sted. Betydelige 

mengder kan dermed enkelt hentes 

og transporteres ved kjøring frem 

og tilbake eller oppadgående 

arbeidsturer. Tilslutt kan du jobbe 

videre i kontinuerlig frem og 

tilbakegående arbeidsturer nedover 

skråningen.

Plasttindene består av et elastisk og 

ekstremt slitesterkt materiale. 

Slitasjen er liten, levetiden er 

tilsvarende lang.

Sidepaneler kan låses i 
transport- og avviserposisjon

Sidepanelene settes i 

avviserposisjon for samling av 

gress avhengig av skråningens 

retning. Oppsamlet gras holdes vekk fra 

tohjulstraktoren, sidepanelene støtter 

graset som ruller nedover på en roterende 

og pulserende måte.

Ved å stille sidepanelene i transportstilling 

blir transporten sideveis brutt. Graset blir 

tatt opp av oppsamleren, plassert på 

området mellom oppsamler og bakveggen, 

og kan dermed transporteres til 

bestemmelsesstedet. 

Arbeide uten å bli sliten

I konstruksjonen er det tatt 

hensyn til optimal sammenheng 

mellom tohjulstraktor og redskap 

med hensyn til egenvekt, balanse og 

motorkraft i forhold til arbeidsbredde. 

Derfor er det mulig å arbeide enkelt uten 

at en føler seg sliten. 

Enkel utskifting av plasttinder

Plasttindene har lang levetid, men kan om 

nødvendig (f.eks. slitasje eller skade) byttes 

uten å demontere andre komponenter. 

Manuell raking er praktisk talt ikke lenger 
nødvendig. 

En god tilpasning til terrengets form og 
stubbhøyde er mulig.
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Twister høyrive 140, arbeidsbredde 140 cm 1551 • - - - - - - - - - - - - -

Twister høyrive 180, arbeidsbredde 180 cm 1552 - - • • • • • • • • • • • -

Twister høyrive 220, arbeidsbredde 220 cm 1553 - - - • • • • • • • • • • •

Twister høyrive 
Typeoversikt og  
kompatibilitet

De forskjelligste  
bruksområder

 Twister høyrive fra Rapid kan  

 brukes effektivt til forskjellige 

 oppgaver. 

•  Oppsamling og transport av tørt gras 

nedover bratte skråninger i 

motgående arbeidsturer

•  Oppsamling og transport av tørt gras 

på tvers av eller oppover skråninger

Resultat: Oppsamling og transport av det tørkede graset uten svinn
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Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 

Multi-twister
Oppsamling og transport av 
gras i skråninger og på flater
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Suksessfaktorer

•  Oppsamling med pålitelige fleksible 
plasttinder

•  Aktiv sideveis transport med 
transportbånd

•  Transportbånd mot høyre og venstre 
samt nøytral

•  Vendegir kan brukes selv under 
belastning

•  Robust, lett høydejusterbart understell

•  Kan brukes til forskjellige typer fôr

•  Samling i ranker er også mulig

Tilleggsfunksjon: Samling i ranker

Med Multi-Twister kan graset 
legges i ranker for å forberede 
oppsamling og transport fra 

jordet med lessevogn, ballepresse eller 
fôrhøster/finsnitter.

Pressrull

Ved f.eks. spesielt kort gress, kan 
pressrullen (også kalt kortstrårull) 
gjøre opplukkingen lettere. Den 

forhindrer at gresset kan unnvike pickupen 
og at det skyves foran redskapet. Den blir 
plassert over pickupen direkte på 
transportbåndet.

Rapid Multi-Twister – skånsom grasoppsamling 
og effektiv innhøsting med aktiv sideveis 
transport

Artikkelnr. 1643 1644

Arbeidsbredde 190 cm 220 cm

Vekt 170 kg uten tilleggsutstyr 205 kg uten tilleggsutstyr

Tilkobling 78/80mm

Høydestyring Høydejusterbare støttehjul, 8 nivåer + parkeringsposisjon

Sidepaneler Tilleggsutstyr, for transport- eller avviserposisjon

Toppgitter Tilleggsutstyr, ved store grasmengder

Pressrull (kortstrårull)
Tilleggsutstyr, for bedre grasflyt på 
oppsamler og tverrtransportør

Rapid Multi-Twister har et transportbånd som aktivt transporterer 
graset til siden etter at pickupen har løftet opp graset. Dermed er det 
mulig å bruke den både i skråninger og på flater. I tillegg øker den 
aktive sidetransporten bruksområdene for innhøsting av grovfôr og 
surfôr. Likeså muliggjør transportbåndet i prinsippet legging av avlingen 
i ranker. 

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN
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Flytte graset i flere etapper

På grunn av den skånsomme 
oppsamlingen og lite forurensning, 
selv med små gressmengder om 
høsten, kan flere arbeidsbredder 
samles sammen i én ranke uten at 
kvaliteten på gresset forringes.

Sidepaneler 

I avviserstilling holder sidepanelene graset 
vekk fra bæremaskinen. I transportstilling 
er sidepanelene foldet forover, 
transportbåndet stoppes i nullstilling. 
Graset plukkes opp av pickup og blir 
lagret på det nå stillestående 
transportbåndet. 

Senterdrift for slank opplagring 
på sidene av pickupen
Takket være drift i senter på pickup, er 
opplagringene i endene ekstremt slanke i 
utforming. Spesielt for bruk i fôr til 
ensilering er det gunstig for avlingsflyten 
med minst mulig areal i fronten av 
oppsamleren. 

Toppgitter
Hvis større mengder gras skal 
flyttes kan toppgitter 
(tilleggsutstyr) monteres på 

bakveggen. Rørkonstruksjonen gir ideell 
sikt forover.

Sikker transport

Velegnede løfteører og festepunkter 
for vedlikehold og reparasjonsarbeid 
er integrert i konstruksjonen og 
muliggjør sikker transport.

Aktiv sideveis transport
Transportbåndet betjenes med en hendel 
montert på styrehåndtaket. Giret som 
enkelt kan benyttes under belastning 
muliggjør rotasjon mot høyre og venstre 
samt nullstilling.  
Transportbåndet har påmonterte ribber 
slik at graset transporteres effektivt. 
Stramming av transportbåndet skjer 
automatisk.

Robust understell
De stabile støttehjulene har en stor 
bæreflate. Innretningen med doble hjul 
forbedrer evnen til å holde arbeidshøyden. 

Enkelt justerbar arbeidshøyde
Arbeidshøyden styres av de to 
parene med justerbare støttehjul. 
Dette justeres uten verktøy på 

bakveggen. Den nederste av de 8 
innstillingene bremser hjulene og fungerer 
som parkeringsbrems.

Modell 1644 

Modell 1643

49



Resultat: Oppsamling og sideveis innsamling uten svinnBegrensede mengder gras kan transporteres oppover.

Multi-twister
Typeoversikt og 
kompatibilitet

TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Multi-twister 220 1644 - - - - - • • - - - - • • •

Multi-twister 190 1643 - - - • • • • - - - - • • •

Tilleggsutstyr

Sidepaneler MT220/190 283040 - - - • • • • - - - - • • •

Toppgitter MT220 282880 - - - - - • • - - • • • • -

Toppgitter MT190 283060 - - - • • • • • • • • • • •

Pressrull MT220 283050 - - - - - • • - - - - • • •
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Bioklipper
enkel, robust og effektiv,
for alle slags grøntområder

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer

•  Optimal kutte- og opphakkingskvalitet 

selv i høyt gras eller kratt

•  Ren avlegging av klippet materiale

•  Trinnløs justering av stubbhøyde

•  Robust og holdbar for profesjonelt bruk 

•  Kompakt med lite vedlikehold

•  Rent kutt og klart høyere 

arbeidseffektivitet sammenlignet med 

kantklippere

Skånsom

 Knivene på Rapid bioklipper er  

 plassert i god avstand over bak- 

 ken. Sammenlignet med andre 

beitepussere uten en definert kuttehøyde, 

har dette en skånende effekt på smådyr 

og insekter.

 

I tillegg er energiforbruket for å drive den 

horisontalt roterende kniven relativt lavt. 

Det gir et lavt drivstofforbruk i forhold til 

areakapasiteten, som igjen har en positiv 

innvirkning på miljøet og driftskostnadene.

Få arbeidet komfortabelt og effektivt utført 

Med Rapid bioklipper kan grøntområder enkelt pleies. Tohjulstraktorene som er 

utstyrt med hydrostatisk fremdrift muliggjør enkel og praktisk betjening av 

redskapet. Effektiviteten er, sammenlignet med kantklippere og ryddesager, 

betydelig større, og sluttresultatet er sammenlignbart (Wird ausgelassen)

Solid bioklipper for effektivt vedlikehold av 
forskjellige grøntområder 

Type 1477 Rapid 1475 Rapid 1775 Rapid

Arbeidsbredde 70 cm 80 cm 80 cm

Høydejustering trinnløs 35–65 mm trinnløs 27–57 mm trinnløs 27–57 mm

Antall kniver 2 2 2

Redskapsføring på glidemeier på glidemeier på glidemeier

Utkast bakover bakover bakover

Vekt 58 kg 67 kg 77 kg

Tilkobling 52/54 mm 52/54 mm 78/80 mm

Rapid bioklipper er perfekt for klipping av kratt og grønne områder. 
De horisontalt roterende, massive stålknivene har en høy 
klippekapasitet. Det fint oppkuttede materialet blir vanligvis liggende 
igjen på bakken. Denne arbeidsmåten muliggjør et raskt og rent 
vedlikehold av forskjellige grønne områder.

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN
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Kjøreretning

Vinkeldrev

Beskyttelsesklaffer

Drivaksel

Tilkobling / hurtigkobling uten verktøy

Beskyttelsesduk Kniver 
fritt roterende

Glidemeier
kan justeres i høyden

Rapid, kvalitet som lønner seg

 Fagfolk setter pris på kvaliteten,  

 effektiviteten, robustheten og 

 levetiden til Rapid sine redskaper. 

De lave vedlikeholds- og servicekostnadene 

i forhold til stort antall driftstimer gjør Rapid 

bioklipper også i mer vitenskapelig forstand 

til et perfekt, daglig arbeidsredskap.

Enkel håndtering  
Rapid bioklippere er enkle å bruke. 

Takket være den verktøyfrie 

hurtigkoblingen kan redskaper 

kobles til tohjulstraktoren i løpet av 

få sekunder. Kombinasjonen av 

tohjulstraktor og redskap viser sin 

styrke takket være intuitiv betjening 

av funksjonene. 

Etterpussing er ikke 
nødvendig

 Takket være den trinnløse frem- 

 driften hos Rapid sine tohjul- 

 straktorer, blir manuell 

etterpussing praktisk talt unødvendig. 

Dette fordi redskapet kan manøvreres 

med millimeterpresisjon mot hindringer 

uten å måtte koble ut fremdriften. Takket 

være det store utvalget av forskjellige 

hjulalternativer for tohjulstraktoren, kan til 

og med bratte skråninger pusses sikkert, 

effektivt og rent.

Bioklipping er økologisk 
fornuftig

 Ved bioklipping kan åpne grønne 

 områder holdes fri for busker og  

 kratt. Dersom rundkjøringer, 

rabatter eller voller skal pleies, er fordelene 

med Rapid sine redskapskombinasjoner at 

de utfører effektivt rene kutt og skaper 

visuelt tiltalende grønne områder. Dette 

oppnås uten bruk av kjemiske stoffer og 

dermed til fordel for miljøet.

Optimal pleie etter beiting

Bioklippere er godt egnet til beitepussing. 

Gras og kratt som ikke beites ned av dyr, 

kuttes opp og finhakkes. Dette fremmer 

jevn vekst og kvaliteten på graset.

Robust, 8 mm tykke stålkniver

Slik fungerer bioklipperen
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Bioklipper 70 cm 1477 • - - - - - - - - - - - - -

Bioklipper 80 cm 1475 - • - - - - - - - - - - - -

Bioklipper 80 cm 1775 - - • • • • • • • • • • • -

Bioklipper
Typeoversikt og kompatibilitet  

De forskjelligste bruksområder

Rapid bioklipper kan effektivt 

brukes til flere forskjellige 

arbeidsoppgaver. 

De viktigste anvendelsesområdene er:

•  Hagearbeid og landskapspleie

•  Landbruk og raddyrking

•  Kommunal drift

•  Veivedlikehold  
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Resultat: fint opphakket biomasse
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Beitepusser
kraftig og effektiv i kratt og på 
grøntområder

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer

•  Svært stor kuttekapasitet selv i tykt gras 

og kratt

•  Enkel trinnløs høydejustering

•  Meget smal drivkasse gir mulighet til å 

kjøre nær hindringer

•  Selvrensing av støtterullen under drift 

takket være kort avstand til knivene

•  Lite vibrasjoner takker være den 

balanserte knivakselen

•  Sikkerhet gjennom redskapsbrems, som 

stanser knivakselen i løpet av få 

sekunder etter at dødmannshendelen er 

utløst eller at kraftuttaket blir koblet ut

Høyeste kuttekapasitet med 
lite vedlikehold

 Funksjonsprinsippet for beitepus- 

 seren består av en roterende aksel  

 som er utstyrt med fritt 

opplagrede kniver. Disse knivene kutter og 

finhakker gras og kratt. De patenterte 

ESM-Y-knivene som brukes i Rapid 

beitepussere har høy ytelse. De utmerker 

seg ved svært høy kuttekapasitet og 

holdbarhet. Det muliggjør effektivt arbeid 

med lite vedlikehold og maksimal levetid.

Utfør arbeid komfortabelt og sikkert

Rapid beitepussere er svært robust konstruert. Dette gjelder fremdrift, platekonstruksjon 

og tilkoblingsdeler. Den massive knivakselen er nøye avbalansert. Dette reduserer 

vibrasjoner til et minimum og garanterer maksimal brukervennlighet. Rapid beitepusser 

danner sammen med en Rapid tohjulstraktor en perfekt enhet. Selv tungt arbeid kan 

gjøres komfortabelt og sikkert.

Robuste beitepussere for effektivt 
vedlikehold og stell av grøntområder

Type
1709
Rapid

1571, 1710 
Rapid

1572, 1711 
Rapid

1573, 1712 
Rapid

1574
 Rapid

Arbeidsbredde 68 cm 70 cm 90 cm 110 cm 130 cm

Total bredde 78 cm 75 cm 95 cm 115 cm 135 cm

Kuttehøyde 10 – 100 mm 20 – 100 mm 20 – 100 mm 20 – 100 mm 20 – 100 mm

Antall  
knivpar

16 18 24 30 36

Vekt 77 kg 110 kg 140 kg 156 kg 172 kg

Tilkobling  
(i mm)

52/54 78/80 78/80 78/80 78/80

Rapid beitepusser kutter og hakker gras og unge vekster fint og legger 
biomassen pent fra seg. De svært robuste Y-knivene, som er montert 
på en balansert aksel, muliggjør maksimal effektivitet med minimal 
vibrasjon. Resultatet er rene kutt på perfekt vedlikeholdte 
grøntområder.

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN
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Patenterte ESM-Y-kniver

Enkel styring av 
redskapskombinasjonen

 Til tross for Rapid beitepusser sin  

 kraftige konstruksjon, kan utsty- 

 ret manøvreres lett, enkelt og 

presist av brukeren. Den intuitive 

betjeningen av det svingbare styret gjør 

det mulig med trinnløs kjøring for- og 

bakover så vel som «finmanøvrering på 

millimeteren» rundt hindringer. Dersom 

beitepusseren kobles på en tohjulstraktor 

med aktiv styring og det velges optimal 

hjulvariant i forhold til underlaget, så kan 

redskapskombinasjonen enkelt styres selv 

under vanskelige forhold.

Kvalitet fra Rapid lønner seg
Fagfolk setter pris på kvaliteten, 

effektiviteten, robustheten og 

levetiden til Rapid sine redskaper. 

De lave vedlikeholds- og 

servicekostnadene i forhold til 

stort antall driftstimer gjør Rapid 

beitepusser til et solid redskap 

også i sammenheng med pris / 

kapasitet.

Beitepussing er økologisk 
fornuftig

 Ved beitepussing kan åpne 

  grønne områder holdes fri for  

 busker og kratt.

Dersom rundkjøringer, rabatter eller voller 

skal pleies, er fordelene med Rapid sine 

redskapskombinasjoner at de utfører 

effektivt rene snitt og skaper visuelt 

tiltalende grønne områder. Dette oppnås 

helt uten bruk av kjemiske stoffer og 

dermed til fordel for miljøet.

Optimal pleie etter beiting

Beitepussere er godt egnet til pussing av 

beiter. Gras og kratt som ikke beites ned av 

dyr, kuttes og finhakkes. Dette fremmer jevn 

vekst og dermed også kvaliteten på beite.

Kjøreretning

Justering av  
(justeringsskrue)

Robust
hus

Y-knivStøtterull Glidemeier

Tilkobling/ 
verktøyfri hurtigkobling

Motvektssystem

Funksjonsprinsipp for beitepusseren
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Beitepusser 68 cm 1709 - • - - - - - - - - - - - -

Beitepusser 70 cm 1571 - - • - - - - - - - - - - -

Beitepusser 70 cm 1710 - - • • • • • - - - - - - -

Beitepusser 90 cm 1572 - - - • • • • - - - - • • •

Beitepusser 90 cm 1711 - - - - - - - • • • • - - -

Beitepusser 110 cm 1573 - - - - - • • - - - - • • •

Beitepusser 110 cm 1712 - - - - - - - - - • • - - -

Beitepusser 130 cm 1574 - - - - - - - - - - - • • •

Tilleggsutstyr

Justeringsskrue for trinnløs høydejustering 281020 - - • • • • • • • • • • • •

Vektutjevningssystem for avbalansering av redskap 257410 - - • - - - - - - - - - - -

Vektutjevningssystem for avbalansering av redskap 266452 - - - • • • • • • • • • • •

Hydraulisk trinnløs høydejustering 281019 - - - - - - - • • • • • • •

Beitepusser
Typeoversikt og kompatibilitet  

De forskjelligste  
bruksområder

 Rapid beitepusser kan 

 effektivt brukes til flere  

 forskjellige arbeidsoppgaver. 

De viktigste anvendelsesområdene er:

•  Hagearbeid og landskapspleie

•  Landbruk og raddyrking

•  Kommunal drift

•  Veivedlikehold  

Resultat: fint opphakket biomasse 
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Jordfres
enkel og robust konstruksjon,
løsner alle typer jord

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Rengjøring 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
359



Suksessfaktorer

•  Genialt enkel, robust og kompakt 

konstruksjon

•  Valgbar freseretning

•  Selv i hard jord kan fresen trekkes 

automatisk nedover ved at knivene 

roterer mot kjøreretningen

•  Enkel rengjøring og vedlikehold takket 

være dekselet som kan åpnes uten 

verktøy

•  Enkel adkomst selv via smale hagestier, 

bratte skråninger, trapper m.m.

Lavt vedlikeholdsbehov med 
lang levetid

 Rapid jordfreser er bygget for pro 

 fesjonelt bruk, og når det gjelder  

 vedlikehold, er alle ønsker 

ivaretatt. Den enkle konstruksjonen, der 

alle komponentene er ekstremt robuste, 

reduserer vedlikeholdsarbeidet til et 

minimum. Dette resulterer i lang levetid 

for redskapet selv ved tøff daglig bruk. 

Dette blir verdsatt av profesjonelle og 

kravfulle hobbygartnere, og reduserer 

utgifter på lang sikt.

Jorda er raskt klart for såing eller planting

Knivene som er festet til den roterende freseakselen, er vinklet ytterst og freser opp 

underlaget. Knivene kutter ned jorda, harde klumper og røtter i jordlaget kastes mot 

den bakre dekkplaten. Dette løsner, smuldrer og blander jorda. Mer oksygen blandes 

ned i jorda og organiske materialer brytes raskere ned. Med én arbeidsoperasjon gjøres 

feltet raskt klar for såing eller planting.

Takket være den valgbare 
rotasjonsretningen kan til og med harde 
underlag freses enkelt og effektivt

Type 1465 Rapid 1464 Rapid

Arbeidsbredde 70 cm 90 cm

Antall knivpar 10 10

Deksel åpnes uten verktøy åpnes uten verktøy

Rotasjonsretning for fres valgbar valgbar

Vekt 55 kg 79 kg

Tilkobling 52/54 mm 78/80 mm

Rapid jordfreser smuldrer jorden effektivt for videre bearbeidelse. Den 
genialt enkle og robuste konstruksjonen imponerer med muligheten til 
å kunne endre fresens rotasjonsretning til mot kjøreretningen. Dette 
forenkler kjøring med jordfresen i kompakt og hard jord betydelig.

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN
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Funksjonsprinsipp for jordfreser

Kjøreretning

DybdeinnstillingHus

Bevegelig  
planeringsplate

Fresekniv (rotasjonsretning forover) Bunnkniv

Tilkobling med hurtigkobling uten verktøy

Kjøreretning

Maksimal sikkerhet under 
arbeid ved å kunne endre  
fresens rotasjonsretning

Konvensjonelle jordfresere er 

basert på prinsippet om at 

rotasjonsretningen for 

freseakselen er den samme som 

kjøreretningen. Dette gjør det enkelt å 

frese opp løs jord. Ved fresing av hard 

eller tung jord kan det oppstå uheldige 

situasjoner der føreren «blir hengende 

etter» redskapet. Dette stiller høye krav til 

brukeren.

Med Rapid jordfreser kan 

rotasjonsretningen endres mot 

kjøreretningen med bare noen få enkle 

grep. De nå motvirkende kreftene 

nøytraliserer hverandre og situasjonen 

med «å bli slept etter» forsvinner. Dette 

betyr at redskapet oppfører seg roligere 

og kan benyttes med mindre krefter. 

Effektiviteten og sikkerheten ved arbeidet 

økes enormt.

Ergonomisk arbeid takket 
være justering av styrehåndtak

Justeringsmulighetene for styrehåndtaket 

gjør kombinasjonen av Rapid 

tohjulstraktor sammen med Rapid 

jordfreser uslåelig.

Styrehåndtaket, som kan svinges opptil 

230°, kan låses rett bak maskinen, eller 

svinges litt mot høyre eller venstre for 

fresesporet. Dette lar deg gå trygt ved 

siden av jordfresen uten å etterlate 

uønskede fotavtrykk. Kjøring langs 

hindringer som f.eks murer er også mulig 

uten problemer.

Med den likeledes verktøyfrie 

høydejusteringen, kan redskapet raskt og 

enkelt tilpasses til førerens høyde eller til 

terrengforholdene. Dette gjør det mulig 

med ergonomisk perfekt og effektivt 

arbeid i alle situasjoner. 

Åpne hoveddeksel uten verktøy
Dekselet over jordfreseren åpnes 

uten verktøy og vippes forover. 

Dette gir rask tilgang til 

freseakselen. Dersom tau, røtter 

eller til og med store steiner vikles 

rundt/setter seg fast i freseakselen, 

kan rengjøring utføres raskt og 

enkelt. Dette sparer unødvendige 

lange tidsavbrudd i arbeidet og øker 

effektiviteten.

Rotasjonsretning for fres mot kjøreretning Styrehåndtaket kan svinges sideveis
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Redskap Artikkelnr.

Jordfres 70 cm, Rapid 1465 - • - - - - - - - - - - - -

Jordfres 90 cm, Rapid 1464 - - - - - - - - • - • • • -

Jordfres
Typeoversikt og kompatibilitet  

De forskjelligste 
bruksområder

 Rapid jordfres kan  

 effektivt brukes til flere  

 forskjellige arbeidsoppgaver. 

 

Hovedområdene for anvendelse er:

•  Hagebruk

•  Grønnsakdyrking

•  Fruktdyrking

•  Landskapspleie

• Private hager

Resultat: fin jord, klar til dyrking
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Steinbegraverfres
senker steiner,
og smuldrer jorda

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Rengjøring 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Fres ned gammel grastorv i én arbeidsoperasjon

Suksessfaktorer

•  Gammel torv, grove planterester og 

steiner blir arbeidet ned i underlaget, og 

finbearbeidet jord bringes til overflaten

•  I én arbeidsoperasjon gjøres feltet klart 

for såing eller planting

•  Bearbeiding i full bredde grunnet 

sidemontert drift

•  Trinnløs justering av arbeidsdybde

•  Lav vekt sammenlignet med traktorer 

beskytter jorda

•  Ideell for bruk i veksttunneler eller 

drivhus

•  Smal redskapsbredde gir enkel tilgang 

gjennom smale porter og smale stier

Klar for såing i én 
arbeidsoperasjon

De robuste knivparene som 

roterer mot kjøreretningen, 

smuldrer jorda godt. Gammelt 

torv, planterester og steiner blir kastet mot 

en rive og arbeidet ned i bakken. Samtidig 

blir den finsmuldrede jorda lagt tilbake på 

overflaten. Gittervalsen sørger for at 

overflaten ligger fin og strukturert tilbake. 

Grøntområder, åkrer eller til og med 

nyetablerte hageområder er perfekt 

forberedt for såing eller planting i kun én 

arbeidsoperasjon.

Med en høykvalitets steinbegraverfres er 
jorda klar for såing eller nyplanting i en 
håndvending

Med steinbegraverfresen blir gammel torv, planterester og steiner 
arbeidet nedover i underlaget. Etter bare en arbeidsoperasjon ligger 
finsmuldret jord igjen på toppen. Det er ikke lenger nødvendig å 
plukke stein. Tiden som spares under kutiveringen er imponerende.

Type 1512 Lipco 1519 Lipco

Arbeidsbredde 70 cm 90 cm

Arbeidsdybde trinnløst justerbar til maks. 12 cm trinnløst justerbar til maks. 14 cm

Drift Sidedrift Sidedrift

Gittervals kan justeres sideveis kan justeres sideveis

Overlastsikring ja ja

Vekt 100 kg 170 kg

Tilkobling 52/54 mm 78/80 mm

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN
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Funksjonsprinsipp for steinbegraverfres

Beskyttelsesforheng Knivaksel Kniver

Trinnløs innstilling av arbeidsdybde
(justeringsskrue)

Girhus

Hus

Gittervals

Rive

Avsskraper

Tilkobling / hurtigkobling uten verktøy

Kjøreretning

Trinnløst stillbar arbeidsdybde med 
justeringsskrue

Robust knivaksel

Hele bredden er ordentlig 
bearbeidet

Kjedekassen på siden av 

steinbegraverfresen gir den 

fordelen at den også freser i 

midten. Den sidemonterte kjedekassen 

kjennetegnes med et kompakt design og 

automatisk kjedestramming. Gittervalsen 

som kan justeres sideveis har den fordelen 

at du kan jobbe veldig tett inntil 

fortauskanter, vegger osv.

Enkel og trinnløs justering av 
arbeidsdybde

Arbeidsdybden justeres ved hjelp av 

gittervalsen. Dette justeres enkelt og 

trinnløst for hånd med den midtmonterte 

sveiven. 

Lite vedlikehold og lang levetid

Rapid steinbegraverfres er bygget for 

profesjonelt bruk og med tanke på 

vedlikehold er alle ønsker ivaretatt. Alle 

komponentene er svært robuste for å 

holde vedlikeholdsarbeidet til et minimum. 

Dette resulterer i lang levetid for redskapet. 

Arbeidet blir en glede med minimale 

kostnader!

Enorm tidsbesparelse

Siden Rapid sine redskapskombinasjoner er 

enkle og presise å manøvrere, reduseres 

manuelt arbeid til et minimum, selv på små 

og kronglete områder. Dette resulterer i 

perfekt tilberedt jord selv innerst i trange 

hjørner.

Utfør tungt arbeid med største 
letthet
Kombinasjonen av en aktivt styrt 

tohjulstraktor med steinbegraverfres 

er enkel å manøvrere til tross for sin 

vekt. Den trinnløse fremdriften gjør 

presis kultivering enkelt ned til siste 

millimeter. Kraftkrevende arbeid er 

definitivt en saga blott med Rapid.

65



TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap  Artikkelnr.

Steinbegraverfres 70 cm 1512 - • - - - - - - - - - - - -

Steinbegraverfres 90 cm 1519 - - - - - - - • • • • • • •

Tilleggsutstyr

Hydraulisk løfteinnretning for type 1519 1518 - - - - - - - • • • • • • •

Steinbegraverfres
Typeoversikt og kompatibilitet  

Hovedbruksområder

 Rapid redskapskombinasjon 

 med steinbegraverfres kan  

 effektivt brukes til flere 

forskjellige arbeidsoppgaver.  

Hovedbruksområdene er:

•  Hagearbeid og landskapspleie

•  Grønnsakdyrking

•  Fruktdyrking

•  Jordbruk

Resultat: finsmuldret jord, klargjort til dyrking i én arbeidsoperasjon

R
EX

M
O

N
D

O

M
O

N
TA

 M
14

1

M
O

N
TA

 S
14

1

M
O

N
TA

 M
16

1

M
O

N
TA

 S
16

1

VA
R

EA
 M

14
1

VA
R

EA
 S

14
1

VA
R

EA
 M

16
1

VA
R

EA
 M

23
1

VA
R

EA
 S

16
1

VA
R

EA
 S

23
1

SW
IS

S

O
R

B
IT

O

66



Uni horisontal rotorharv
knuser harde jordklumper, 
planerer og løsner jord

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Rengjøring 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Uni horisontal rotorharv med såkasse (tilleggsutstyr)

Suksessfaktorer

•  Fresing, planering og såing 
(tilleggsutstyr) i én operasjon

•  Såkasse med automatisk dosering av frø 
(tilleggsutstyr)

•  Trinnløs justering av arbeidsdybde via 
gittervals

•  Ekstrem manøvreringsevne for 
redskapskombinasjonen 

•  Ideell for bruk i skråninger, veksttunneler 
eller drivhus

•  Kompakt med lite vedlikehold

•  Lav vekt sammenlignet med traktorer 
beskytter jorda

•  Smal redskapsbredde gir enkel adkomst 
gjennom trange porter, smale stier og i 
trapper

Fresing, planering og såing i 
én operasjon

Et mangfold av horisontalt 

roterende, robuste rotorer 

finsmuldrer jorda. Den 

høydejusterbare gittervalsen og 

planeringsskjæret gjør det mulig å jevne ut 

forhøyninger og fordypninger. Den 

finsmuldrede jorda får mer oksygen 

gjennom kultiveringen, slik at organiske 

masser brytes raskere ned og det skapes 

optimale forhold for rask vekst. En såkasse 

(tilleggsutstyr) kan monteres direkte på Uni 

horisontalharven. Dermed kan 

grøntområder, åkrer eller nyetablerte 

hageområder freses, planeres og sås i én 

arbeidsoperasjon.

Uni horisontal rotorharv knuser jordklumper 
effektivt, planerer og løsner jord

Med Uni-rotorharv blir jordklumper effektivt knust, jorda smuldres 
opp, blir tilført oksygen og fint planert. På grunn av det høye antallet 
roterende tenner, er jorda allerede i fin tilstand etter kun én 
arbeidsoperasjon. Dette danner det perfekte grunnlaget for vellykket 
dyrking av ulike planter, grønnsaker eller plener.

Type 1341 R2 8342 R2 1440 R2

Arbeidsbredde 75 cm 100 cm 125 cm

Arbeidsdybde  0–15 cm, trinnløst justerbar  0–15 cm, trinnløst justerbar  0–15 cm, trinnløst justerbar

Antall roterende tannpar 5 7 7

Gittervals ja ja ja

Planeringsskjær ja ja ja

Volum såkasse (tilleggsutstyr) 37 l 44 l -

Vekt 95 kg 115 kg 145 kg

Tilkobling 52/54 mm 78/80 mm 78/80 mm

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN

68



Enkel betjening av redskaper fra Rapid

Trinnløs justering av arbeidsdybde med 
håndsveiv

Arbeid nær hindringer uten problemer

Enorm tidsbesparelse

 Med Uni horisontal rotorharv kan 

 hard jord og nyetablerte områder  

 bearbeides direkte. Mens de 

roterende tindparene sørger for å løsne 

jorden, utføres den fine utjevningen i 

samme arbeidsoperasjon med 

planeringsskjæret, og jorden pakkes igjen 

med gittervalsen.  

Dette forenkler arbeidet innen hagearbeid 

og landskapspleie, så vel som der det er 

behov for såing. Effektiviteten på store 

arealer maksimeres.

Trinnløs justering av 
arbeidsdybde

 Arbeidsdybden justeres ved hjelp 

 av gittervalsen. Dybden justeres  

 enkelt og trinnløst for hånd med 

den midtmonterte sveiven. Lavt vedlikehold med lang 
levetid

Rapid Uni horisontal rotorharv er robust 

bygget for profesjonell bruk og når det 

gjelder vedlikehold, er alle ønsker ivaretatt. 

Minimalt med vedlikehold og lang levetid 

sikrer glede ved arbeidet hver dag med 

minimale kostnader!

Problemfritt arbeid langs 
hindringer

Det kompakte drivsystemet ligger over de 

roterende tindparene. Det er derfor enkelt 

å arbeide tett inn mot vegger, 

fortauskanter eller andre hindringer med 

Uni horisontal rotorharv. Dermed er det 

ikke behov for kjedelig, manuelt 

etterarbeid.

Effektivitet gjennom enkel 
håndtering
Redskapskombinasjoner fra Rapid er 

enkle og sikre å betjene. Takket 

være den trinnløse fremdriften og 

de aktive systemene for styring, blir 

fysisk arbeid betydelig forenklet og 

samtidig øker effektiviteten.

Planeringsskjær  
(kan høydejusteres)

Roterende knivpar

Kompakt drivsystem

Sidepanel

Trinnløs høyde- 
justering (justeringsskrue)

Gittervals

Avskraper

Tilkobling / hurtigkobling uten verktøy

Kjøreretning

Funksjonsprinsipp for Uni horisontal rotorharv
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap  Artikkelnr.

Uni horisontal rotorharv 75 cm 1341 - • - - - - - - - - - - - -

Uni horisontal rotorharv 100 cm 8342 - - - - - - - • • • • • • •

Uni horisontal rotorharv 125 cm 1440 - - - - - - - - - - - • • •

Tilleggsutstyr

Såkasse 37 l, til Uni horisontalharv 75 cm 1446 - • - - - - - - - - - - - -

Såkasse 44 l, til Uni horisontalharv 100 cm 8348 - - - - - - - • • • • • • •

Hydraulisk styring til Uni horisontalharv 100 cm 8913 - - - - - - - • • • • • • •

Uni horisontal rotorharv
Typeoversikt og  
kompatibilitet  

De forskjelligste  
bruksområder

Rapid Uni horisontal rotorharv 

kan effektivt brukes til flere 

forskjellige arbeidsoppgaver. 

De viktigste anvendelsesområdene er:

•  Hagearbeid og landskapspleie

•  Grønnsakdyrking

• Planteskoler

Resultat: jevn og fint oppfrest jord med lett komprimert overflate
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Snøskjær
raskt klart til bruk, praktisk, 
robust og sikkert

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vinterarbeid 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer

•  Fjærende vippemekanisme garanterer 

støtfritt arbeid og beskytter redskap og 

omgivelsene

•  Enkel betjening, skråstilling fra styret

•  Robust konstruksjon, sliteskjær og 

glidesko kan skiftes

•  Gjennomtenkt ploggeometri gjør det 

mulig å transportere snøen effektivt 

sideveis med en "rulleeffekt" når det er 

mye snø

•  Vulkolanskjær (tilleggsutstyr) for 

skånsom snørydding på underlag som 

ellers kan skades av støt og oppskraping

Maksimal driftsberedskap

 Redskap fra Rapid trenger mini- 

 malt med tid for å være klar til  

 innsats. Med noen få enkle 

håndgrep kan snøskjæret kobles til 

bæremaskinen uten bruk av verktøy og er 

klar for snørydding. Redskapets enkelhet 

gjør at arbeidet kan starte umiddelbart, 

selv ved oppstart etter sesonglagring.

Skikkelig snørydding selv i 
hard snø

Kombi-bærearmen kan som standard 

stilles inn i en kort eller lang versjon. Dette 

endrer marktrykket på snøskjæret, som 

muliggjør rydding i både myk og hard snø.

Områdene ryddet med Rapid snøskjær gir 

fotgjengere og bilførere en høy grad av 

sikkerhet.

Praktisk snøskjær for effektiv  
og ordentlig snørydding ved små til  
middels snømengder

Rapid snøskjær kjennetegnes for allsidighet, sikkerhet og 
brukervennlighet. Med skråstillingsmekanismen som bekvemt 
håndteres fra styret kan snø effektivt skyves bort i ønsket retning. 
Takket være sideplatene som monteres uten verktøy, er snørydding 
mulig på større områder uten gjenliggende snø.

Type
281945  

Snøskjær Rapid
281946  

Snøskjær Rapid
281947  

Snøskjær Rapid

Bredde på snøskjær 100 cm 125 cm 150 cm

Arbeidsbredde 81–100 cm 101-125 cm 121-150 cm

Høyde på snøskjær 49 cm 49 cm 49 cm

Fjærbelastet vippemekanis-

me
ja ja ja

Antall posisjoner for skråstil-

ling
5 5 5

Skråstilling 0°, 18°, 36° 0°, 18°, 36° 0°, 18°, 36°

Justerbare glidesko ja ja ja

Justerbart støttehjul tilleggsutstyr tilleggsutstyr tilleggsutstyr

Sidepanel tilleggsutstyr tilleggsutstyr tilleggsutstyr

Vulkolanskjær tilleggsutstyr tilleggsutstyr tilleggsutstyr

Vekt 67 kg 79 kg 90 kg

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN
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Funksjonsprinsipp for snøskjær

Tilkobling/hurtigkobling uten verktøy Vippemekanisme Sliteskjær

Stilling for tiltet 
snøskjærGlidesko

Kombi-bærearm

Svingbar plate

Støtteplate

Skjærblad

Trekkfjær

Støtte ved frakoblingHåndtak for 

skråstilling

Enda bedre ytelse og komfort når du rydder store 

mengder snø takket være sideplater.

Vulkolanskinne

Skånsom snørydding på 
sårbare overflater

Dersom det skal ryddes snø på 

overflater som er sårbare for slag 

og oppskraping, bør det monteres 

Vulkolanskjær istedenfor sliteskjær av stål. 

Disse sliteskjærende er langt mykere enn 

sliteskjær av stål, beskytter underlaget og 

etterlater ingen riper.

Maksimal sikkerhet for 
brukerne takket være 
påkjøringssikringen

Alle Rapid snøskjær er utstyrt 

med en fjærbelastet 

påkjøringssikring. Dersom føreren 

kjører på et hinder, f.eks. en fortauskant, 

vipper snøskjæret umiddelbart forover og 

hindringen kjøres over. Dette sparer 

redskapskombinasjonen for en bråstopp. 

Dette beskytter føreren, redskapet og 

miljøet mot harde støt.

Allsidig og effektiv

 Ønsket høyde på snøskjæret kan  

 stilles inn ved bruk av glidesko  

 eller støttehjul (tilleggsutstyr). 

Snøskjæret kan enkelt skråstilles fra styret i 

fem posisjoner.

For effektiv snørydding av større områder 

leveres sideplater som tilleggsutstyr. Disse 

forhindrer at snøen unnslipper sideveis. 

Dermed kan større mengder snø skyves 

over lengre avstander i kjøreretningen.

Snøkjetting for økt trekkraft

For å øke sikkerheten og 

fremkommeligheten anbefales det å 

bruke snøkjetting ved snørydding. 

Egnede kjettingtyper leveres for 

forskjellige typer dekk.
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Snøskjær 100 cm 281945 • • • - - - - - - - - - - -

Snøskjær 125 cm 281946 - • • • • • • • • • • • • •

Snøskjær 150 cm 281947 - - - - - • • - - • • • • •

Innfestning

Bærearm 260812 • - - - - - - - - - - - - -

Kombi-bærearm 260810 - • • • • • • • • • • • • •

Tilleggsutstyr

Sideplater (par) 281952 • • • • • • • • • • • • • •

Støttehjul (par) 1420 • • • • • • • • • • • • • •

2 stk stablevekter 8,5 kg (for RS 125 cm) 259686 • • • - - - - • • • • • • •

Hydraulisk skråstilling 1559 - - - - - - - • • • • • • •

Vulkolanskjær 100 cm 1541 • • • - - - - - - - - - - -

Vulkolanskjær 125 cm 4823 - • • • • • • • • • • • • •

Vulkolanskjær 150 cm 4824 - - - - - • • - - • • • • •

Snøskjær
Typeoversikt og  
kompatibilitet  

De forskjelligste bruksområder

Rapid snøskjær kan effektivt 

brukes til flere forskjellige

arbeidsoppgaver.  

De viktigste bruksområdene er:

•  Innkjørsler til hus, hoteller og gårdsplasser

•  Inngangspartier

•  Fortau

•  Underganger

• Mindre broer

•  Kronglete og trange plasser Resultat: Sikkerhet gjennom profesjonell snørydding
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Snøfresere
Mester i dyp snø,  
praktisk, robust og effektiv

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vinterarbeid 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Robust konstruksjon for hard innsats og lang 
levetid

Suksessfaktorer

•  Robust konstruksjon med kraftig, tannet 

mateskrue som gjør det problemfritt og 

effektivt å frese selv i hard snø

•  Klar til innsats i løpet av noen få 

øyeblikk

•  Komfortabel og sikker betjening  

inkludert justering av utkast fra 

styrehåndtak

•  Svært høy fresekapasitet

•  Stort snøkastområde og nøyaktig utkast 

takket være den justerbare utkastertuten

•  Krever lite vedlikehold, konstruert for 

lang levetid

•  Maksimal brukervennlighet og 

effektivitet takket være Rapid 

tohjulstraktorer som er utstyrt med 

trinnløs hydrostatisk fremdrift

Robust konstruksjon –  
alltid klar til bruk

Alle Rapid snøfresere kjennetegnes ved 

deres høye kvalitet, raske driftsberedskap 

og lange levetid. Den enorme, tannete 

mateskruen freser snøen og mater den 

videre til utkasterviften. Snøen føres 

gjennom utkastertuten før den kastes ut. 

Dette gjør at det er mulig med presist 

utkast over store avstander i den retningen 

som er ønsket. Dersom det bygger seg 

opp snø i utkasterrøret, kan stakepinnen 

som er festet til huset løsnes uten verktøy, 

og brukes til raskt å fjerne tilstoppingen.

Passer for alle typer snø  

 Med de robuste Rapid snøfreserne kan de forskjellige typene snø freses bort.  

 Uansett om det er puddersnø eller komprimert og delvis isete, hard snø som  

 har ligget lenge, lar den seg fjerne uanstrengt. Rapid snøfresere fortsetter å 

imponere med sin høye fresekapasitet. Dette gjør dem til effektive rydderedskaper for 

alle typer snø i hvilken som helst mengde, enten det er lite eller mye snø.

Enkle i bruk, sikre og robuste snøfresere for 
problemfri rydding av store snømengder

Rapid snøfresere er kjennetegnet ved deres enkle og sikre betjening. 
De er robust konstruert og klar til bruk i løpet av noen få øyeblikk. 
Snøen freses effektivt og kastes med nøyaktighet i ønsket retning. 
Veier og plasser er raskt og trygt farbare for brukere.

Type 1568 Rapid 1569 Rapid 1562 Rapid 1563 Rapid

Arbeidsbredde 70 cm 70 cm 87 cm 105 cm

Mateskrue ø 40 cm ø 40 cm ø 46 cm ø 46 cm

Utkastervifte ø 35 cm ø 35 cm ø 35 cm ø 35 cm

Sikkerhetselement Brytebolt Brytebolt Slurekobling Slurekobling

Høydejusterbare glidesko ja ja ja ja

Vekt 94 kg 94 kg 132 kg 144 kg

Tilkobling 52/54 mm 78/80 mm 78/80 mm 78/80 mm

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN

76



Funksjonsprinsipp for snøfreser

Utkasterklaff (justerbar vinkel)

 (roterbart)

Beskyttelsesgitter

Tilkobling GlideskoUtkastervifte

Mateskrue

Skrapelist

Girhus

Betjeningsenhet
fra styrehåndtak

Stake-
pinne

Sidekniv

Tilleggsvekter 
(valgfritt)

Beskyttelsesduk

Ekstremt høyt fresekapasitet

Snøkjetting øker sikkerheten og 
effektiviteten

Justering av retning for snøutkast gjøres  
komfortabelt fra styrehåndtaket under bruk

Sikkerhet for omgivelser  
og materialer

 Alle Rapid snøfresere er utstyrt  

 med en sikkerhets-brytepinne  

  eller med slurekobling. Dersom 

redskapen kolliderer med en hindring, f.

eks. en fortauskant eller avsats, kan disse 

sikkerhetselementene komme i spill. 

Kraftoverføringen til snøfreseren brytes 

umiddelbart, noe som beskytter 

omgivelsene og materialer mot 

følgeskader.

Enkel og praktisk betjening fra 
styrehåndtaket

 Snøfreseren betjenes enkelt  

 og sikkert fra styreposisjonen. 

 Den store utvekslingen i 

utkastertutens svingmekanisme gjør at 

ønsket retning for snøutkast raskt kan 

tilpasses i alle situasjoner. Kasteavstanden 

kan også enkelt justeres fra styrehåndtaket 

ved å endre vinkelen på utkasterklaffen. 

Dette muliggjør enkel og komfortabel 

snørydding.

Snøkjetting for økt trekkraft
Rapid anbefaler å øke sikkerheten 

og fremkommeligheten ved å bruke 

snøkjettinger under arbeidet. 

Passende stige- eller styrekjettinger 

er tilgjengelige for de forskjellige 

typene dekk.
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Snøfreser 70 cm 1568 - • - - - - - - - - - - - -

Snøfreser 70 cm 1569 - - • - - - - • • • • - - -

Snøfres 87 cm 1562 - - - - - - - • • • • • • •

Snøfres 105 cm 1563 - - - - - - - - - - -  •  •  •

Tilleggsutstyr

Sidekniver 1564 - • • - - - - • • • • • • •

Hydraulisk styring 281955 - - - - - - - • • • • • • •

Ballastvekt 8,5 kg 259686 - • • - - - - • • • • • • •

Snøfresere
Typeoversikt og  
kompatibilitet  

De forskjelligste  
bruksområder

 Rapid snøfreser kan               

              effektivt brukes til flere 

              forskjellige arbeidsoppgaver.  

De viktigste anvendelsesområdene er:

•  Snørydding på offentlige og private veier og 

plasser

•  Snørydding av smale adkomstveier

•  Snørydding av mindre broer og  

gangbroer

•  Snørydding på kronglete områder  

som f.eks. på bensinstasjoner etc.

På grunn av den lave totalvekten og små 

dimensjoner, kan Rapid redskaper enkelt brukes 

f.eks. i forbindelse med taubaner som kan 

transporteres dem til avsidesliggende 

destinasjoner.

Resultat: sikre passeringer etter profesjonell snørydding
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Feiemaskiner
enkel i bruk, hard og effektiv 
mot fastsittende avleiringer

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Rengjøring 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer

•  God manøvrerbarhet for 

redskapskombinasjonen

•  Uanstrengt arbeid selv i skråninger

•  Feiing og oppsamling i én 

arbeidsoperasjon

•  Liten støvdannelse under feiing takket 

være det store lukkede systemet

•  Børster som er effektive og 

motstandsdyktige mot slitasje

• Kan brukes hele året

Raskt klar til bruk takket være 
den verktøyfrie 
hurtigkoblingen

Redskap fra Rapid trenger 

minimalt med tid for å være klar 

til bruk. Med den verktøyfrie 

tilkoblingen, kan forskjellige redskap raskt 

og enkelt byttes. 

Innkjørsler og områder ser innbydende ut

Feiemaskinen som raskt kan kobles på en Rapid tohjulstraktor uten bruk av verktøy, 

arbeider effektivt. Den kan brukes til profesjonelt rengjøring av fortau, forgårder, 

parkeringsplasser og smale veier. Resultatet er innkjørsler og områder som virker 

innbydende for besøkende eller kunder på grunn av det velpleide utseende.

Effektive systemer etterlater seg raskt 
rengjorte veier og plasser.

Type 1672 1328 1455 1673 8865

Redskapsbredde 90 cm 90 cm 110 cm 110 cm 110 cm

Arbeidsbredde 85 cm 85 cm 105 cm 105 cm 95 cm

Universal trommelkost Ø 35 cm Ø 35 cm Ø 35 cm Ø 35 cm Ø 42 cm

kan skråstilles ja ja ja ja ja

Senterdrift ja ja ja ja ja

Antall hastigheter 1 1 1 1 2

Avfallsbeholder for støv og skitt 55 l 55 l 65 l 65 l 110 l

Sidekoster
Ø 42 cm 
Totalbredde

110 cm

Ø 42 cm 
Totalbredde

110 cm

Ø 42 cm 
Totalbredde

130 cm

Ø 42 cm 
Totalbredde

110 cm

Ø 52 cm 
Totalbredde

130 cm

Vekt feiemaskin 40 kg 40 kg 45 kg 45 kg 86 kg

Tilkobling 52/54 mm 52/54 mm 52/54 mm 78/80 mm 78/80 mm

De effektive feiemaskinene fra Rapid kan brukes fleksibelt hele året 
rundt. Om sommeren fjernes støv og skitt, mens om vinteren feies 
nysnøen bort fra tildekte overflater. Det er mulig å feie i kjøreretningen 
eller til én av sidene. Dersom oppsamler for støv og skitt er montert, 
kan avfallet samles opp i samme operasjon. Brukes sidekosten, blir 
rengjøring utført lekende lett helt inn mot hindringer  
som f.eks. kantsteiner og fortauskanter.

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN

Verktøyfri hurtigkobling
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Feiing av vei med åpent 
system

Dersom kombi-feiemaskinen brukes uten 

oppsamler, transporterer det åpne 

systemet støv, smuss eller snø videre foran 

feiemaskinen. Dersom kosten skråstilles 

blir støv og skitt transportert til side for 

maskinen. Ved flere parallelle arbeidsturer 

er det også mulig å feie større områder 

uten bruk av oppsamler.

Renslighet helt inn i siste 
hjørne

Med sidekosten kan harde 

overflater feies helt inn i de 

innerste hjørnene og langs kanter. 

Den robuste, men likevel fleksible 

sidekosten kompenserer for små avvik i 

retning langs fortauskanter og vegger 

takket være dens fleksibilitet. Resultatet er 

rene feide områder til minste detalj.

Snørydding i lavtliggende 
områder

 I lavtliggende områder kan feiing 

 med åpent system være ideelt  

 også for vintervedlikehold. Med 

mindre og tørre snømengder oppnås 

snøfritt underlag effektivt og på en 

miljøvennlig måte.

Enkel utskifting av børster

 Dersom en kost tross sin lange 

 levetid er utslitt, kan børster  

 skiftes ut uten store anstrengelser. 

Komplette børster er tilgjengelige som 

reservedeler.

I lukket system, fei opp og 
fjern oppsamlet materiale

For å kunne feie områder med 

hardt underlag rene og støvfrie i 

en arbeidsoperasjon, monteres 

avfallsbeholderen (tilleggsutstyr). 

Avfallsbeholderen som monteres uten bruk 

av verktøy, lukker feiesystemet til en lukket 

enhet takket være de elastiske 

gummilistene. De roterende kostene feier 

opp støv og skitt og transporterer det opp 

i avfallsbeholderen. Fjerning av støv og 

skitt som er feid opp, gjøres raskt og 

enkelt med den manuelt avtakbare 

avfallsbeholderen.

SkrapeskjærTrommelkost Avfallsbeholder

Tetningslist

Håndtak

Tilkobling / hurtigkobling uten verktøy

Kjøreretning Løpehjul

Feiing med åpent system Sidebørster for sammenhengende renslighet

Funksjonsprinsipp for feiemaskinen (lukket system)

Verktøyfri tilkobling
for avfallsbeholder
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Kombi feiemaskin 90 cm 1672 • - - - - - - - - - - - - -

Kombi feiemaskin 90 cm 1328 - • - - - - - - - - - - - -

Kombi feiemaskin 110 cm 1455 - • - - - - - - - - - - - -

Kombi feiemaskin 110 cm 1673 - - • • • • • - - - - - - -

Kombi feiemaskin 110 cm 8865 - - - - - - - • • • • • • •

Tilleggsutstyr

Avfallsbeholder 55 l, Wiedenmann 1329 • • - - - - - - - - - - - -

Avfallsbeholder 65 l, Wiedenmann 1456 - • • • • • • - - - - - - -

Avfallsbeholder 110 l, Wiedenmann 8866 - - - - - - - • • • • • • •

Sidekost ø 42 cm, Wiedenmann 1330 • • • • • • • - - - - - - -

Sidekost ø 52 cm, Wiedenmann 8867 - - - - - - - • • • • • • •

Hydraulisk sylinder (for skråstilling eller tømming) 8904 - - - - - - - • • • • • • •

Feiemaskiner
Typeoversikt og  
kompatibilitet  

De forskjelligste  
bruksområder

 Rapid redskapskombinasjon 

 med feiemaskin kan effektivt  

 brukes til flere forskjellige 

arbeidsoppgaver. De viktigste 

anvendelsesområdene er:

Sommerbruk

•  Feiing av fortau, innkjørsler, 

parkeringsplasser og forgårder av alle 

slag

•  Feiing av smale bruer m.m. 

Vinterbruk

•  Snørydding på fortau, innkjørsler, 

parkeringsplasser og forgårder  

av alle slag

•  Snørydding på smale bruer m.m. 

Resultat: vennlig, innbydende renslighet
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Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 

Vertikalfres for vedlikehold 
av gangveier
Mekanisk bekjempelse av 
ugras fra grusbelagte områder
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Miljøvennlig, mekanisk fjerning av ugras fra 
flater med pukk, singel og grus

Type Vertikalfres for vedlikehold av gangveier WP 90

Arbeidsbredde 90 cm

Vekt 140 kg

Arbeidsverktøy Roterende dobbelttinder

Med vertikalfresen for vedlikehold av gangveier kan gruslagte 
overflater, vedlikeholdes og pleies enkelt, raskt og økologisk så vel som 
økonomisk. Planter rykkes opp på grunn av mekaniske bevegelser og 
etterlates på overflaten der de etterpå enkelt kan fjernes. Takket være 
den variable justeringen av arbeidsdybden forblir strukturen i 
underlaget uskadet. Bearbeidede områder fremstår som nye uten bruk 
av kjemiske stoffer og gir et pent, velstelt resultat.

Suksessfaktorer

•  Enkel og effektiv fjerning av ugras på 
grusganger

•  Rent mekanisk prosess, ingen bruk av 
kjemiske stoffer er nødvendig

•  Effektiv selv på kraftig bevokste områder 
og områder som ikke har vært 
vedlikeholdt på flere år

•  Trinnløs dybdejustering muliggjør 
optimalt arbeidsresultat i alle situasjoner

•  Gjør en god jobb selv på harde overflater

Miljøvennlig metode

Takket være vertikalfresen for 
vedlikehold av gangveier
blir bruken av kjemiske

ugrasmidler redusert.  
Arbeidsmetoden er basert på et rent 
mekanisk prinsipp. Derfor er denne måten 
å vedlikeholde veiene på svært 
miljøvennlig.

Avgrensning av arbeidsområde 

Sidepanelene som kan justeres trinnløst i 
høyden, fører til en tydelig avgrensning av 
arbeidsbredden. Dette muliggjør presise, 
parallelle arbeidsturer.

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN

84



Merknader til fremgangsmåten

Ved første gangs bruk kreves 
intensiv bearbeiding. Regelmessig 
bearbeiding bidrar til et bedre 
arbeidsresultat.

Arbeidsmetode 

På grunn av verktøyets 
roterende bevegelse løftes 
ugraset med røttene opp fra 

underlaget og plasseres på overflaten. 
Arbeidsverktøyene justeres med 
dybderullen slik at bare det øverste laget 
(toppsjiktet) blir bearbeidet mens 
strukturen blir bevart i de dypere lagene. 
Intensiteten på bearbeidingen påvirkes av 
fresens rotasjonshastighet og 
kjørehastigheten. 

Dybdejustering 

Ved å justere på dybderullen 
med justeringsskruen kan 
ønsket dybde for bearbeiding 

justeres trinnløst til den innstilling som 
måtte passe for arbeidet. Den optimale 
dybden er når plantene løsner og løftes 
opp, men allikevel så grunt som mulig. I 
utgangspunktet gjelder: Så dypt som 
nødvendig og så grunt som mulig. 

Dybderull

Bearbeiding ved hjelp av verktøyer

Kjøreretning

Ubearbeidet overflate Arbeidsresultat

Bearbeidet,
løs 

Ubearbeidet,
hard

Brukertips 

For å holde støvutviklingen så liten 
som mulig, anbefales det å fukte 
overflaten lett.  
Varmt vær etter arbeidet gir spesielt 
gode resultater, ettersom den 
påfølgende fjerningen av planterester 
går lettere når underlaget og plantene 
har tørket.

Tips og triks

Funksjonsprinsipp for vertikalfres for vedlikehold av gangveier
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Vertikalfres for vedlikehold 
av gangveier
Typeoversikt og kompatibilitet

TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Vertikalfres for vedlikehold av 

gangveier WP 90
1679 - • • - - - - • • • • • • •

Tilleggsutstyr

Tilkoblingsflens 78/80 mm 281930 - - • - - - - • • • • • • •

Tilkoblingsflens 52/54 mm 281929 - • - - - - - - - - - - - -

Anvendelsesbehov

Vedlikehold av grusbelagte områder er en 
del av arealpleien for offentlige og private 
områder. 

Lover, forskrifter og godkjennelser for 
bruk av kjemisk ugrasbekjempelse i 
bosettingsområder strammes fortløpende 
inn.

Arbeidsresultat og estetikk

Etter fjerning av ugraset ligger 
plantematerialet løst tilbake på 
overflaten. Det kan samles inn, tas opp 
og kjøres bort i en arbeidsoperasjon.

Forutbestemte bruksområder

Grusbelagte områder Pukk, singel og grus

Resultat: Plantene rives opp og ligger på et intakt underlag.
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Roterende ugrasbørste
Mekanisk bekjempelse av ugras 
fra områder med fast dekke

Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 
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Suksessfaktorer

•  Enkel og effektiv fjerning av uønsket 

vegetasjon på asfalterte flater, på 

fortauskanter og i rennesteiner

•  Rent mekanisk prosess, ingen bruk av 

kjemiske stoffer er nødvendig

•  God manøvrerbarhet for 

redskapskombinasjonen muliggjør 

lettvint arbeid også på kronglete 

områder

•  Optimal tilpasning til forskjellige 

arbeidssituasjoner takket være 

forskjellige børsteoppsett og ekstra 

vekter for å oppnå høyere marktrykk 

(tilleggsutstyr)

Passende børsteoppsett for 
alle bruksområder

I tillegg til standard 

tallerkenbørster for generell bruk, 

leveres grovere flettebørster 

(tilleggsutstyr) for grovere, mindre 

ømfintlige overflater eller grovere vekst, så 

vel som til første gangs rengjøring. 

Enkel utskifting av slitedeler

Slitasje begrenser seg i stor grad til 

børstene. Disse kan lett skiftes ut. Dette 

betyr at maskinen raskt kan tas i bruk 

igjen dersom børster må skiftes.

Miljøvennlig, mekanisk fjerning av ugras 
fra brusteinsbelagte og asfalterte flater

Med den roterende ugrasbørsten blir områder med fast underlag som 
f.eks. brusteinsbelegg eller asfalt, samt belegningsstein, stort sett 
frigjort for ugras. Rensligheten, sikkerheten og beskyttelsen av 
byggverk blir dermed opprettholdt. For fortauskanter og rennesteiner 
blir dreneringsfunksjoner opprettholdt og oppbygging av avsetninger 
unngås. Arbeidsprosessen river opp ugraset i forskjellige retninger ved 
bruk av mekanisk påvirkning og legger det igjen på overflaten. 

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN

Type Roterende ugrasbørste for brustein/heller WE 90

Arbeidsbredde 90 cm

Vekt 143 kg

Ekstra vekter Tilleggsutstyr, à 12 kg (maks. 5 stk)

Understell 2 hjul, enkeltvis trinnløst justerbare i høyden

Tallerkenbørste

Flettebørste
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Sprutbeskyttelse

Sprutbeskyttelsen reduserer risikoen for 

skader i arbeidsområdet. 

Beskyttelsesinnretningene er 

sammenleggbare og kan justeres for å 

passe til f.eks. slitasjen på børstene. 

Fremgangsmåte for 
«bearbeiding av kanter»

For å behandle fortauskanter, rennesteiner 

osv. monteres hjulunderstellet og den ene 

siden av redskapet heves. Dermed 

fungerer børsten intensivt mot kanter eller 

ned i renner som skal bearbeides. Børstene 

som er hevet over bakken har ingen 

funksjon ved denne bruken.

Ekstra vekter

Ved å montere ekstra vekter, kan trykket 

fra børstene mot bakken økes. De ekstra 

vektene er enkle å sette på og fjerne med 

noen enkle håndgrep. 

Merknad til fremgangsmåten
Hvis vegetasjonen er godt etablert 
på området, er et tiltak som 
roterende ugrasbørster spesielt 
effektivt. Plantene svekkes kraftig 
ved behandling i dette stadiet av 
veksten og gjenveksten hemmes. 

Vekslende kjøring forover og 
bakover i tillegg til sidebevegelser 
fører til god intensitet i 
bearbeidingen ved bruk.
 
Takket være den gode 
manøvreringsevnen til de 
hydrostatisk drevne 
tohjulstraktorene, kan veier og 
plasser lett bearbeides, til og med 
dersom området er vanskelig 
tilgjengelig og kronglete.

Motgående børster – 
enkel styring av redskapet

Børstene som roterer i hver sin 

retning nøytraliserer kreftene som 

virker sidelengs. 

Redskapskombinasjonen er derfor alltid 

enkel og presis å styre for føreren. 

Understell og høydejustering

Understellet består av en ramme og to 
støttehjul for trinnløs høydejustering. 
Hjulene kan grovjusteres ved hjelp av en 
klemskrue, og etterpå finjusteres ved hjelp av 
sveiven. Hele understellet kan monteres eller 
demonteres ved hjelp av to fjærsplinter. 

Fremgangsmåte for 
«bearbeiding av flater»

For bearbeiding av store gjengrodde flate 
områder demonteres understellet. De 
roterende ugrasbørstene kjøres over flaten 
og maskinens egenvekt skaper marktrykket 
mot overflaten. De roterer, beveger plantene 
i forskjellige retninger og trekker dem 
opp av fuger og sprekker. Til slutt ender 
planterestene opp på overflaten.
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TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Roterende ugrasbørste for brustein/heller 
WE 90 med tallerkenbørste

1677
- - - - - - - - - • • • • •

Tilleggsutstyr

Flettebørstesett til type 1677 1678 - - - - - - - - - • • • • •

Tilkoblingsflens 78/80mm til type 1677 281930 - - - - - - - - - • • • • •

Ekstra vekter à 12 kg til type 1677 281926 - - - - - - - - - • • • • •

Roterende ugrasbørste 
Typeoversikt og kompatibilitet

Anvendelsesbehov

Vedlikehold av områder med fast dekke er en 

del av arealpleien for offentlige og private 

områder. Lover, forskrifter og godkjenninger for 

bruk av kjemisk ugrasbekjempelse i 

boligområder strammes fortløpende inn. Denne 

mekaniske fremgangsmåten er et godt 

alternativ.

Arbeidsresultat og estetikk

For å fjerne ugraset som er blitt liggende løst 

tilbake på overflaten kan plantematerialet 

samles inn, tas opp og kjøres bort i én 

arbeidsoperasjon.

Forutbestemte bruksområder

Resultat: Plantevekstene er fjernet

Veikanter og kantsteiner Veier og plasser med fast dekke 
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Slåmaskiner  

Grashåndtering 

Beitepussere 

Renhold 

Kultivering 

Vintervedlikehold 

Transport 

Spesialmaskiner 

Roterende ugrasbørste for 
kanter
Mekanisk bekjempelse av ugras 
fra områder med fast dekke
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Miljøvennlig, mekanisk fjerning av ugras fra  
renner, kanter og områder med fast dekke

Artikkelnr. 1743 1744

Type Roterende ugrasbørste WKB 60 Roterende ugrasbørste WKB 60

Børstediameter 60 cm 60 cm

Vekt 65 kg 78 kg

Ekstra vekter – montert

Redskapstilkobling 52 / 54 mm 78 / 80 mm

Dybdejustering Støttehjul, høydejusterbare med trinn Støttehjul, høydejusterbare med trinn

Børstehelling justerbar i 2 nivåer justerbar i 2 nivåer

Med den roterende ugrasbørsten kan renner, kanter og asfalterte 
overflater frigjøres for plantevekster. Rensligheten, sikkerheten og 
beskyttelsen av byggverk blir dermed opprettholdt. For fortauskanter 
og rennesteiner blir dreneringsfunksjoner opprettholdt og oppbygging 
av sedimenter unngås. Arbeidsprosessen river opp ugraset i forskjellige 
retninger ved bruk av mekanisk påvirkning og legger det igjen på 
overflaten.

MODELLOVERSIKT OG KJENNETEGN

Suksessfaktorer

•  Kjemikaliefri, miljøvennlig fjerning av 
ugress

•  Kompakt og hendig redskap, utmerket 
til arbeid langs fortauskanter og 
rennesteiner

•  Lavt effektbehov

•  Allsidig i bruk takket være den justerbare 
børstehellingen

•  Stålbørsten for ugras har en optimal 
sammensetning og sørger for et godt 
arbeidsresultat

Utskiftbar stålbørste

Stålbørsten består av flate stålstriper og 
finere, foldede ståltråder, som holdes 
sammen i et klammer.  
Sammensetningen gir veldig gode egen-
skaper når det gjelder levetid, tilkomst til 
ugress og plantedeler samt et godt 
arbeidsresultat. De enkelte stålbørstene 
kan med enkle håndgrep raskt byttes ut. 
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Understell og dybdejustering 

Ved å justere på støttehjulene, kan 
arbeidshøyden justeres slik at børsten er i 
stand til å fungere optimalt og det kan 
også kompenseres for børstens slitasje.

Arbeidsmetode
Børstens helling kan justeres i 2 nivåer som hver kan justeres trinnløst med en 
justeringsskrue. Denne innstillingen sikres med låsehendelen.  
Børsteplaten er justert slik at ståltrådene på den ene delen av børsten er i 

kontakt med bakken og tar tak i ugraset. På den andre delen er ståltrådene ikke i 
berøring med bakken, og dermed oppstår en selvrensende effekt. Plantedeler, jord og 
skitt legges i veibanen.

Brukertips 

For å skifte stålbørsten, kan børsten 
enkelt vippes opp på siden uten å 
fjerne redskapet fra tohjulstraktoren.

Tips og triks

Sprutbeskyttelse
Sprutbeskyttelsen reduserer faren for 
skader i arbeidsområdet. 
Beskyttelsesinnretningene er justerbare og 
kan justeres for å passe til f.eks. slitasjen 
på børstene.  

Merknad
Prinsippet for maskinen 
fungerer også ved lavt 
marktrykk. Det er en tendens til 
å legge for mye trykk på 
børsten, noe som resulterer i 
høy slitasje.
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etter

før

Roterende ugrasbørste 
for kanter
Typeoversikt og kompatibilitet

TOHJULSTRAKTORMODELL

Betegnelse redskap Artikkelnr.

Roterende ugrasbørste WKB 
60, Kersten

1743 - • - - - - - - - - - - - -

Roterende ugrasbørste WKB 
60, Kersten

1744 - - • - - - - • • • • • • -
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Anvendelsesbehov

Vedlikehold av områder med fast dekke er en 

del av arealpleien for offentlige og private 

områder. Lover, forskrifter og godkjenninger for 

bruk av kjemisk ugrasbekjempelse i 

boligområder strammes fortløpende inn. Denne 

mekaniske fremgangsmåten er et godt 

alternativ.

Arbeidsresultat og estetikk

For å fjerne ugraset som er blitt liggende løst 

tilbake på overflaten kan plantematerialet 

samles inn, tas opp og kjøres bort i en 

arbeidsoperasjon.
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Med forbehold om endringer

Hovedbrosjyre 02 / 2021

www.rapid.ch

Kontraktbasert produksjon

Rapid Technic AG har kontinuerlig 
utvidet sin mangeårige erfaring innen 
maskinering, friksjonssveiseteknologi for 
rør (FSW) og montering, og utviklet det 
til et strategisk bein å stå på. Vi tilbyr vår 
ekspertise til tredjepartskunder over hele 
verden. 

Tohjulstraktorer og  
redskaper

Tohjulstraktorer fra Rapid verdsettes 
over hele verden for sin pålitelighet 
og fleksibilitet. Takket være det store 
antallet forskjellige redskaper, kan de 
brukes effektivt i landbruk, hagearbeid og 
grønnsaksdyrking, samt i vedlikehold av 
grønt- og andre områder.

Siden 1926 har Rapid utviklet og produsert tohjulstraktorer av høy 
kvalitet med perfekt tilpassede redskaper i Sveits. Disse forenkler et 
bredt utvalg av jobber og gjør det lettere for mennesker over hele 
verden til alle årstider. Den enkle håndteringen av redskapene gjør at 
arbeidsoppgavene kan utføres trygt og effektivt.

Sertifisert kvalitet 

Alle produkter er siden 1992 

produsert i henhold til det 

SQS-kontrollerte Rapid-

kvalitetsstyringssystem. Alle 

standarder blir kontinuerlig 

kontrollert og videreutviklet. 

For å oppfylle de høye 

kravene, gjennomfører Rapid 

videreutdanning av ansatte 

som en permanent oppgave 

og tilbyr kontinuerlig en 

læreplass for lærlinger. 

Rapid Technic AG

Industriestrasse 7 

CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11 
www.rapid.ch

Hightech-senteret
Rapid sine forretningsområder

Din Rapid spesialist:
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