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Klippning på högsta 
nivå 

Nya & uppdaterade 3 Serien
Roberine har varit varumärket för skötsel av 

idrottsplatser, parker och offentlig grönska sedan 

1951. Med den uppdaterade Roberine 302-serien 

har 3-serien genomgått en rejäl modernisering. 

Som ett resultat, som proffs, klipper du alltid med 

högsta kvalité med Roberine. Då spelar det ingen 

roll om du väljer en slag- eller cylinderklippare. 

Roberine F302 och R302 är resultatet av många 

års erfarenhet av att utveckla och bygga 

gräsklippare. Du kommer att uppleva maskinens 

kvalité och fördelar  direkt under första körning.

Besatt av perfektion

Med en ny steg 5-motor följer du de senaste 

utsläppsbestämmelserna. 

Med möjligheten att köra i ECO-läge minskar 

du diesleförbrukningen. Som ett resultat har du 

mindre bränsleförbrukning och utsläpp, och 

motorn låter mindre. 

Bra för miljön, trevligare att använda och roligare 

för din omgivning.

Valet är ditt 
• Tredelad slagklippare F302 eller cylinderklippare 

R302

• Med eller utan komforthytt
• Flera transportbredder
• Klippbredd från 75 till 245 cm

• Möjlighet till 75 eller 90 cm främre klippenheter
• Välj mellan 6 eller 8 blad

Den perfekta groundkeepern
• Perfekt klippmönster
• Enkelt underhåll
• Enkel höjdjustering (15 till 75 mm)
• Optimal kör- och klippkomfort
• Låg ljud- och vibrationsnivå
• Enastående köregenskaper tack vare ny teknik

och dubbel bromspedal

Strävan efter 
perfektion
Vid utvecklingen av den uppdaterade 3-serien 

användes de senaste kunskaperna inom driv- och 

motorteknik.  Med 4WD säkerställer man 

maximalt grepp på alla underlag. Den robusta 

bakaxeln är terrängföljande och ger en bättre 

stabilitet. Det elektriskt omkopplingsbara 

viktöverföringssystemet ger ett bättre resultat på 

mjukt underlag.

302-serien är utrustad med en elektrisk

parkeringsbroms som du kan manövrera via

kommandoarmen. Tillvalet av farthållare med

minnesfunktion gör att du kan klippa så effektivt

som möjligt.

Den förnyade 302 Serien
• Den senaste Steg 5-dieselmotorn
• Robust konstruktion
• Hög komfort
• Minskad utsläpp
• Förstärkt stödarm på klippenheten

• Hastighets automatik: Mjuk körning i stadstrafik
• Kostnadseffektivt: mycket låg bränsleförbrukning på 

ca. 3,5 l/h

• Service via återförsäljarinloggning
• Allt kan manövreras med en hand
• Vändbar fläkt för en hel dag med optimal klippning



Hinder, 
inga problem

Unik konstruktion
Med denna kompakta maskin är nästan vilken 

plats som helst åtkommlig för dig. 

Roberine slagklipparen är en riktig allroundmaskin. 

F302 har en precisionsslagor med design för ett 

perfekt klippmönster. Roberine F302 kan användas 

till allt från parker, golfbanor och idrottsplatser.

Säkerhetsfunktioner

• Standard LED-belysning och H7-
strålkastare för optimal sikt och mindre 

störningar

• Bromsljus för ökad säkerhet

• Blinkande ljus för att du ska synas (tillval)
• Störtbåge (ROPS) och naturligtvis ett 

säkerhetsbälte
• Perfekt översikt av klippenheter och 

hjulen



Optimal arbetsmiljö

• Avslappnad arbetsställning med hjälp av en
bekväm sits för föraren

• Ergonomiskt justerbar kommandoarm med
LCD-skärm

• Radioförbered och 12 -Voltsanslutning

• Vindrutetorkare med intervall

Komfortabel hytt utrustad med lyxfunktioner
• Många ventilationsmöjligheter

•
•

Standardutrustad med trafikljus
Rymlig förarkabin med gott om utrymme

• Luftkonditionering med klimatkontroll

Maximal överblick runt din omgivning
• Tonat glas, solskydd och 3 speglar

• Två dörrar med ett gångjärn till
bakrutan
• Utmärkt vy över klippenheterna och

hjulen

Perfekt ergonomi, 
bättre 
arbetsförutsättningar 
Om du sätter dig i en maskin i 302-serien kommer du 

genast att känna dig bekväm. Kontrollpanelen är tydlig 

och enkel att använda. Precis där du förväntar dig att 

den ska vara.

Du kan styra den bekväma kommandoarmen med 

LCD-skärm med en hand så att du kan arbeta 

bekvämt. De dubbla körpedalerna säkerställer enkel 

körning och hanteringsegenskaper hos gräsklipparen. 

Allt du behöver göra är att fokusera på klippningen. 

302-serien med hytt fullbordar din arbetsmiljö. 

Dubbeldörren erbjuder bekväm och snabb påstigning på 

båda sidor. Du kommer att bli positivt överraskad av 

utrymmet i hytten och de låga ljudnivåerna. 

Tack vare  den förbättrade  motorupphängningen med 

4 hydrauliska dämpare kommer du att uppleva mindre  

vibrationer i ratt och förarsäte.

Transport 2.0

• Hög markfrigång
• Transportkrokar enkelt åtkommliga

• Kompakta mått (155cm)
• Låg vikt
• Lätt att anpassa körhastigheten
• Storslagna köregenskaper i stadstrafik

Optimal klippning med kolvmotorn
• Mer klippkraft med kolvkomponenter
• Lång livslängd
• Hög produktivitet och effektivitet
• Mindre slitage
• Hög hydraulisk effektivitet

Exceptionell underhållsstöd
302-serien är inte bara lättillgänglig när det kommer 

till att utföra underhåll. Roberine erbjuder dig även 

utmärkt hjälp när det kommer till service.

Roberine och dess återförsäljarnätverk står för bra 

service och utmärkt support. Du kan förvänta dig 

högklassig förmåga och expertis av högsta grad inom 

alla aspekter av service. Vi har till exempel specifika 

diagnosverktyg för underhåll och alla våra 

originaldelar från Roberine är av högsta kvalitet. 

Dessutom har du 24-timmarsåtkomst till 

återförsäljarinloggningen som innehåller den 

registrerade maskininformationen.



Specifikationer 302-serien 

Motor Yanmar 3TNV86CT 3 cyl. turbo diesel: 32,4KW/2700rpm (44 HP), med DPF - Steg 5.

Cylinder kapacitet 1568 cc.

Bränsletank 45 liter

Hastighet Under Klippning: Framåt: 13km/h ; Backhastighet  9km/h; 
Transport hastighet: Framåt: 25km/h; Backhastighet 9km/h 

Drivning och körning

Drivning Automatisk hydrostatisk fyrhjulsdrift (elektriskt kontrollerad)

Klippningssystem Hydraulisk axiell kolvpump för klippenheterna

Hydraul tank 55 L med nivå-glas

Hjul, bromsar och styrning

Fram hjul Vredestein Greentrax Turf 320/55 - 12 (26x12-12 8 PR)

Bak hjul Vredestein Greentrax Turf 250/50 - 10 (20x10-10 6PR)

Bromssystem Underhållsfritt hydrostatiskt bromssystem

Parkeringsbroms Underhållsfri, elmanövrerad handbroms på framhjulsmotorerna

Styrning Helhydraulisk bakhjulsstyrning, inklusive justerbar rattstång (vinkel och höjd)

Säte Standard, helt justerbar Grammer komfort luftfjädrad stol med 
automatisk viktjustering och kommandocenter

LCD-skärm

Hastighet, RPM, hydraulolja och kylvätsketemperatur. Språk och layout kan justeras 
efter eget tycke. Bränslenivå, (genomsnittlig) bränsleförbrukning, motor- och 
klipptimmar, hastighet på klippenheter (justerbara), utomhustemperatur, 
batterispänning och lörd sträcka. Tid, återställningsläge, viktöverföringsläge, 
handbroms, farthållare (tillval), klippläge och blinkers. Varningar och larm. Service- 
och statusfönster. DPF-status och lutningsvinkelindikator (tillval).

Indikatorer Hydrauloljenivåmätare

Vikt och Mått

Total längd 280 cm

Höjd 234 cm med ROPS / 166 cm med ROPS nere / 225 cm med hytt och AC

Hjulbas 145 cm

Transport bredd 155 cm

Vikt med ROPS 1448 kg med ROPS (inkluderat stötfångare och korg)

Total vikt med kabin 1685 kg (med stötfångare och korg)

Specifiktioner Certifierad enligt CE maskincertifiering, skydd på framsidan av de främre två 
slagenheterna, ISO 17101-2, certifierad enligt ISO 21299 för ROPS

Alternativ
Bakre stötfångare, bagagehållare, vägbelysning, LED-blinkande lampa, kabin med värme 
och luftkonditionering, backfläkt, organisk hydraulolja, utkastningsskydd, taklucka, 
lutningssensor, farthållare, flytande klipphuvuden (på begäran), skyddskåpor mm.
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