
VZ ŘÍZENÍ. Operátor řídí stroj řídítky, 
není tedy zapotřebí dalších pák či  
volantu, což je výhodou zejména při práci 
v členitém, nepřehledném terénu.

SYSTÉM DETEKCE PŘÍTOMNOSTI 
OBSLUHY. Systém detekce přítomnosti
obsluhy zvyšuje bezpečnost obsluhy tím,
že zastaví pojezd i rýhovač v případě,
kdy obsluha opustí stroj.  Uchycení  
objímky navíc brání zpětnému pohybu.

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

MOTOR S VYŠŠÍM KROUTICÍM  
MOMENTEM. Rýhovač je vybaven  
motorem Honda s výkonem 13 HP (10 
kW) pro optimální rýhování.

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

SNADNÁ ÚDRŽBA. Hydraulické hadice 
a robustní design jsou zárukou snadného 
přístupu ke všem místům údržby.
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SPECIFIKACE
Hmotnost (stroj s pásy): 517,1 kg
Hmotnost (stroj s koly):  399,1 kg
Délka (stroj s pásy): 185,4 cm
Délka (stroj s koly): 210,8 cm
Šířka: 88,9 cm
Výška: 116,8 cm
Rozvor: 84,3 cm
Rozchod: 21,6 cm

RTX130 RÝHOVAČ

HYDRAULIKA
Hydraulická nádrž: 40,7 l
Kapacita hydraul. systému: 42,6 l
Průtok čerpadla příslušenství: 30,3 l/ min.
Průtok čerpadla při max. otáčkách: 20,4l/min.

PARAMETRY VÝKOPU
Maximální hloubka: 91,4 cm
Maximální šířka: 10,2 cm -15 cm
Průměr šneku: 40,6 cm
Min. transportní délka: 226 cm

POJEZD
Typ pojezdu: hydrostatický
Max. rychlost pojezdu vpřed: 5,0 km/hod.
Max. rychlost pojezdu vzad: 1,6 km/hod.

ENGINE
Model: Honda GX390
Výkon: 13 HP (10 kW)
Objem: 0,4l
Typ paliva: benzin
Palivová nádrž: 6,1 l
Chlazení: vzduchem
Max. provozní úhel*: 20°
Počet válců: 1
Objem oleje: 1,1 l

Společnost Vermeer Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v návrhu, konstrukci a technických údajích, přidávat vylepšení nebo ukončit výrobu kdykoli bez předchozího 
upozornění či závazků. Vyobrazení zařízení slouží pouze ilustrativním účelům a může obsahovat volitelná příslušenství či komponenty. Další informace o technických parame-
trech stroje získáte od svého místního zástupce společnosti Vermeer. Vermeer, logo Vermeer a Equipped to Do More jsou ochranné známky Vermeer Manufacturing Company v 
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*Maximální provozní úhel neindikuje bezpečný úhel pro provoz stroje.

POZNÁMKA:

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




