
Ledande klippkvalitet 

Litiumbatterikraft 

Programmerbar via Infinicut-appen

Sidmonterad gräskorg

34” bredd

34” SINGEL ROTORKLIPPARE
För: Fotboll, Baseboll, Rugby, Idrottsplatser, Skolor & 
Universitet

Leicester City F.C.
"Vi kör med SM34 rotorklippare och anser att 
modellen är en av de mest välbalanserade 
maskinerna vi någonsin har använt! Den har en 
fantastisk nivå av vakuumkraft, och höjden och 
gånghastigheten är så snabb och enkel att ställa in 
och justera via INFINIApp™. 

Simon Gibson - Senior Sports Turf och Grounds Manager



INFINICUT® SM34 är utformad för att lyfta professionella rotorklippares 
prestanda till en ny nivå. INFINICUT® SM34 bygger vidare på det enormt 
framgångsrika INFINICUT®-cylindergräsklipparsortimentet och använder 
många av de funktioner som erbjuds av cylindergräsklipparen, såsom litiumkraft 
och lägsta buller- och vibrationsnivåer. INFINICUT® SM34 rotorklippare är 
enkel att manövrera och med en utgångspunkt i design som stärker 
klippkvaliteten. Den är inte bara miljövänlig utan är framtagen med användaren i 
fokus.

Den stora 2,5 kW bladmotorn tar sig fram genom de tuffaste förhållandena. Den 
höga lyftbladsprofilen säkerställer maximal effektivitet vid uppsamling och ger 
samtidigt en överlägsen rand jämfört med alla andra roterande gräsklippare.

Gräskorgen är enkel att ta av och sätta på. En tillgänglig transportsats säkerställer 
att de bakre rulltrummorna förblir skadefria vid transport mellan platser.

Justerbart borstsystem finns tillgängligt för att hjälpa till att resa och lyfta grästaket 
före skärning.

OPERATÖRSKONTROLL

Överensstämmelse - EG-kompatibla 
Driftsparametrar - Programmerbar via BLE InfiniApp™ 
Gräskorg - 70Lt

DRAGKRAFT OCH KONTROLL
Systemspänning - 48V
Dragdrift - 1 kW kontinuerlig DC-
Motorbladdrivning - 2,5 kW kontinuerlig DC Motor
Differential - Fullt tillgänglig 
Farthållare - Via regenerativ bromsning

KRAFT
Ström levereras av en litiumkraftkälla. Finns i 
antingen 1,4 kWh eller 2,8 kWh för att driva 
dragkraften enhet och däckets DC borstlösa motor. 
De kan snabbt bytas, i fält om det behövs, för att 
passa arbetsmiljön. 
Batterimodulalternativ: 
30Ah eller 60Ah litium
Batteriladdare Delta Q 
Ungefärlig laddningstid (30Ah) - 4 timmar 
Ungefärlig laddningstid (60Ah) - 6hr 
Motorgeneratoralternativ: (avtagbar) 

VIKT
Tjänstevikt (inkl. gräskorg) 
30Ah = 164kg
60Ah = 175kg

BAKRE DRAGRULLE PARALLELLT

Möjlighet att ha parallell bakre rulle till däck.

HOC

15 mm till 50 mm - användaren kan programmeras via 
InfiniApp-justeringsmetoden™ via elektroniskt ställdon

BROMSNING
Bladsäkerhetsbromsning - Ja 
Parkeringsbroms - Ja

AVTAGBARA HJUL
De avtagbara hjulen 
underlättar transport över 
betonginflygningar.

HASTIGHET

Klippning - 0 - 4mph
Transport - 0 - 6mph

TILLBEHÖRSUTRUSTNING

Alternativ för främre rulle / hjul - Ja Turf 
presentatör - Gräslyftsystem mellan 
främre rulle och däck
Ljussats - LED 
Transport - Transporthjulssats
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 InfiniAppen™

Trådlös
anslutning
via Bluetooth

+44 (0)114 2122 200
info@infinicut.com
Advanced Turf Technology Ltd.,  
3 Redwood Court, Campbell Way, Dinnington, 
Sheffield  S25 3NQ  United Kingdom

Specification is correct at time of print. Advanced Turf Technology reserve 
the right to alter specification at any time. All rights reserved.  
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