
UF160
Robuuste professionele klepelmaaier 

Roberine is een Nederlandse fabrikant van 

maaimachines. Sinds 1951 staat dit merk bekend 

om hoge kwaliteit en een perfect maaibeeld. En 

dat geldt vandaag de dag misschien nog wel meer 

dan in het verleden. 

Roberine biedt niet alleen een perfect maaibeeld, 

maar ook een aantrekkelijk kostenplaatje. Roberine 

is daarmee hét merk voor alle professionals in de 

groene sector. Professionals die gespecialiseerd 

zijn in het beheer van sportvelden, golfbanen, 

parken en openbaar groen.

Deze Uni klepelmaaier zorgt met zijn 360° 

zwenkwielen voor en looprol achter, voor 

een gelijkmatig maaibeeld door de goede 

bodemaanpassing. 

De schuine hoeken aan de voorzijde van de bak 

zijn goed zichtbaar voor de bestuurder zodat 

deze dicht tegen bomen/hekken kan werken 

zonder schade. Zo is deze UF160 het resultaat van 

jarenlange ervaring in het ontwikkelen en bouwen 

van machines voor de groene sector.

https://youtu.be/QpZVSQQ9WB0
https://roberine.com/producten/klepelmaaiers/uf160-uni-klepelmaaier
https://roberine.com


Specificaties Roberine UF160 

Massa (met looprol) 240 kg

Max. toerental maairotor 2.700 rpm

Nominaal vermogen 30 kW

Massa klepel 300 gram p.st.

Werkbreedte 1.582 mm

Transportbreedte (vanaf) 1.678 mm

Uniek met perfecte balans 

• Zwaartepunt ligt zo dicht mogelijk op 

machine 

• Laag eigen gewicht

• Geen tegengewicht noodzakelijk

• Hoge stabiliteit tijdens maaien              

(minder overlap) 

Ervaar de nieuwe universele klepelmaaier

Zeer gunstige bruto/netto verhouding 

• Geïntegreerde lagering rotor/looprol

• Goede verdeling van klepels met een perfect 

maaibeeld 

• Bij smalle slijtsloffen 94% en bij brede sloffen 

92%

Gedreven door perfectie 

• Traploze hoogteverstelling looprol, middels 1 

standaard sleutel 

• Eenvoudige verstelling loopwielen zonder 

gereedschap

• Wielen in breedte verstelbaar

• Aankoppelingspunt horizontale verstelbaar 

(kruiskoppeling as in lijn)

• Rotor wordt op bedrijfstoerental 

gebalanceerd. Stil en trillingvrij

• Aandrijving ontworpen voor 30 kW met 

lange bedrijfsduur 

Veiligheid 

• Kettingafscherming of rubberafscherming

• Machine onderworpen aan steenslagtest

• Lagering van de rotor en looprol 

geïntegreerd, hierdoor goed beschermd 

 T: 053 483 83 83 | E: info@roberine.com | W: www.roberine.com Ve
rs

ie
: N

L 
1.3

https://roberine.com
mailto:info%40roberine.com?subject=
https://roberine.com

