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OVLÁDNĚTE TERÉN. I když při 
práci musíte čelit složitým terénům a 
nepříznivým podmínkám, design  
rýhovače RTX250 s pásovým  
podvozkem poskytuje vynikající trakční 
sílu a minimalizuje poškození povrchu.

MINIMALIZUJTE SERVISNÍ ČAS A 
NÁŘADÍ. Dobře víte, že snadná údržba 
je k nezaplacení. Kryt motoru RTX250 
umožňuje jednoduchý přístup bez použití 
nářadí a usnadňuje tak běžnou denní i 
týdenní údržbu i přístup ke všem místům 
údržby.

ÚZKÝ PROFIL. Úzká šířka rýhovače 
( 90cm) umožňuje práci ve stísněných 
prostorech a průjezd úzkými vchody.

RÝHOVAČ
RTX250

NASTARTOVAT A DO PRÁCE!  
Motor Kohler s výkonem 25HP (18,6kW) 
s elektronickým vstřikováním paliva (EFI) 
zefektivní provoz stroje a současně  
snižuje produkci skleníkových plynů o 
25% v porovnání s klasickými karburátory. 
Nenajdete tu ani zastaralý sytič.  
Jednoduše nastartujete svůj rýhovač 
stejně jako vaše auto.

FUNKCE OUTBOARD BEARING 
SUPPORT. Tato funkce poskytuje  
ochranu hlavní hřídele při rýhování v 
obtížných podmínkách a snižuje celkové 
náklady na provoz.

VZ ŘÍZENÍ. Žádné další páky či volant  
-  obsluha ovládá stroj snadno řídítky, což 
je výhodou zejména při práci v členitém, 
nepřehledném terénu.



RTX250 RÝHOVAČ

SPECIFIKACE
Hmotnost: 703 kg
Délka: 200,1 cm
Šířka: 87,6 cm
Výška: 121,9 cm
Pásy na půdě: 79,4 cm
Šířka pásů: 18 cm
Tlak na půdu: 0,2 bar

HYDRAULIKA
Aktivační tlak pojezdu: 200 bar
Aktivační tlak příslušenství: 205 bar
Průtok čerpadla příslušenství: 60,9 litrů/min.
Průtok čerpadla pojezdu: 43,2 litrů/min.
Hydraulický filtr: 10 mikronů
Kapacita hydraul.nádrže: 30,3 Llitrů
Kapacita hydraul. systému: 32,2 litrů 

POJEZD
Typ pojezdu: Hydrostatický
Max. rychlost pojezdu vpřed: 5,6 km/hod.
Max. rychlost pojezdu vzad: 4 km/hod.
Typ řízení: VZ řízení

MOTOR
Model: Kohler Command PRO ECH740
Typ paliva: Benzín
Výkon: 25 HP (18,6 kW)
Objem: 0,747 litrů
Počet válců: 2
Chlazení: vzduchem
Max. provozní úhel: 25o
Objem oleje: 1,9 L

RÝHOVAČ
Maximální hloubka: 1219 mm
Maximální šířka: 203 mm
Minimální šířka: 102 mm

* Maximální provozní úhel neindikuje bezpečný úhel pro provoz stroje.

VOLITELNÉ
Zahrnovací radlice
Vrtací zařízení horizontální
Čistící škrabka
Prodloužená záruka
Speciální barva
Plánování údržby
Vermeer Confidence Plus® Asset Protection Program

Poznámka:

Vermeer Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v oblasti techniky, designu a specifikací, provádět aktualizaci produktů či kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit 
výrobu.  Pořízené fotografie a obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. Je možné pořídit fotografie a obrázky zvoleného příslušenství či jeho součástí. Kontaktujte prosím svého 
místního prodejce Vermeer ohledně podrobnějších informací a specifikací. Logo firmy Vermeer „Vermeer – Equipped To Do More“ jsou ochrannými známkami společnosti Vermeer 
Manufacturing Company v USA a v dalších zemích. Kubota je ochrannou známkou společností Kubota Ltd. © 2016 Vermeer Corporation. Všechna práva vyhrazena
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