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VERBESSERTE STEUERUNG. Mit nur geringem 
Kraftaufwand lässt sich die Hebelsteuerung der 
RTX200 gegenüber traditionellen Lenkungen 
spielend leicht manövrieren und bietet dadurch 
selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen  
volle Kontrolle.

RAUPENSYSTEM. Das optionale Raupenfahrwerk 
gewährleistet zusätzliche Traktion und Stabilität 
beim Fräsen.

HOHER DREHMOMENT. Die RTX200 ist mit 
einem 15 kW (20,5 PS) Honda Motor für optimale 
Leistung beim Fräsen ausgestattet.

SCHLANKES PROFIL. Mit einer Breite von  
nur 88,9 cm kann die RTX200 auf engstem  
Raum eingesetzt werden und passt auch ideal 
durch Gartentore.

LEICHTE WARTUNG. Servicepunkte sowie 
Hydraulikschläuche und andere Komponenten sind 
leicht zugänglich.

REIFEN ODER RAUPEN. Für maximale Leistung 
und Produktivität ist die Maschine mit Reifen oder 
Raupenlaufwerken verfügbar und eignet sich daher 
optimal für verschiedenste Geländebedingungen 
und Einsatzorte.  
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HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSE
RTX200

VZ ŘÍZENÍ: Operátor řídí stroj pomocí 
řídítek, není tedy zapotřebí dalších pák či 
volantu. Pákový převod usnadní práci v 
obtížnějších terénech.

KONZISTENTNÍ HLOUBKA RÝHY: 
Odstraněním stabilizačního kola se docílilo 
dokonalejší kontroly hloubky v nerovných 
půdních podmínkách a taky usnadnění 
manipulace se strojem ve stísněných 
prostorách.

MOTOR KOHLER S VYŠŠÍM  
KROUTICÍM MOMENTEM:  
Rýhovač je vybaven motorem Kohler s 
výkonem 20,5 HP (15 kW) pro  
optimální rýhování.

ÚZKÁ ŠÍŘKA: Díky menším rozměrům 
rýhovače (šíře 88,9cm) se stroj snadno 
dostane do stísněných prostor včetně  
průjezdu úzkými zahradními brankami.

SNADNÁ ÚDRŽBA: Hydraulické hadice 
a robustní design jsou zárukou snadného 
přístupu ke všem místům údržby.

OVLÁDNĚTE TERÉN: Získejte  
maximum výkonu a produktivity  
správnou volbou pásů nebo  
pneumatik, podle specifických potřeb 
Vašich projektů.



SPECIFIKACE
Hmotnost (stroj s pásy): 530,7 kg
Hmotnost (stroj s koly): 426,4 kg
Délka (stroj s pásy): 185,4 cm
Délka (stroj s koly): 210,8 cm
Šířka: 88,9 cm
Výšky: 116,8 cm
Rozvor: 84,3 cm
Rozchod: 21,6 cm

RTX200 RÝHOVAČ
HYDRAULIKA
Hydraulická nádrž: 40,7 l
Kapacita hydraul. systému: 42,6 l
Průtok čerpadla příslušenství: 39,6 l/ min.

VOLITELNÉ
Zahrnovací radlice
Čisticí škrabka
Prodloužená záruka
Speciální barva
Plánování údržby
Program ochrany majetku Vermeer Confidence Plus

PARAMETRY VÝKOPU
Maximální hloubka: 91,4 cm
Maximální šířka: 10,2 cm -15 cm
Průměr šneku: 40,6 cm

POJEZD
Typ pojezdu: hydrostatický
Max. rychlost pojezdu vpřed: 5 km/hod.
Max. rychlost pojezdu vzad: 1,6 km/hod.

MOTOR
Model: Kohler CH640
Výkon: 20,5 HP (15 kW)
Typ paliva: benzin
Palivová nádrž: 6,1 l
Chlazení: vzduchem
Max. provozní úhel*: 25°
Počet válců: 2
Objem oleje: 1,9 l
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*Maximální provozní úhel neindikuje bezpečný úhel pro  
provoz stroje.

POZNÁMKA:




