
Rapid MONTA
vysoce výkonná jednoosá horská sekačka

pro extrémní svahy

(120% svahová dostupnost)

Platnost od 25.7.2016 do odvolání, vyhrazujeme si právo změn bez předchozích upozornění.



Rapid MONTA vysoce výkonná jednoosá svahová sekačka pro

velké plochy a bezpečnou práci v extrémních svazích

Kompaktní svahová sekačka Rapid MONTA je navržena pro sečení rozsá-

hlých travních porostů ve svazích do sklonu max. 120%. Nízko položené

těžiště, efektivně rozložená hmotnost na nápravu a inovované odpružení

řídítek zajišťují vysokou efektivitu práce při dlouhodobé expozici.

Technická data

Motor SUBARU Robin EX 40, ruční startér

Typ motoru 4-takt,benzín,OHV, vzduchem chlazený, 1-válcový

Obsah motoru 404 ccm

Výkon motoru 14 k. / 10,3 kW

Hmotnost 190 kg (včetně hnacích kol AS 5.00-10)

Svahová dostupnost 120%

Pojezd hydrostatický, plynule nastavitelný

Spojka pojezdu elektromagnetická ON / OFF

Pojezdová rychlost 8 km/h vpřed; 4 km/h vzad

Vývodová hřídel 1000 ot./min při rychlosti otáček motoru 3600 ot./min

Spojka PTO elektromagnetická ON / OFF

Řízení aktivní, hydraulické s funkcí Zero-Turn / pomocí páček

Pojezd / řízení mechanické

Volnoběžka mechanickámechanická, 

Přídavná nářadí systém rychlé výměny bez použití nářadí Ø78/80

stranově nastavitelná - 3 polohy (0 a ± 22°)
výškově nastavitelná - 10 poloh
měkká - odpružená

Parkovací brzda mechanická, pro obě kola

Výhody

• plynule nastavitelný hydrostatický pojezd bez nutnosti řazení

• nízko položené těžiště a široký rozchod kol pro skvělou stabilitu

• aktivní řízení ovládacími řídítky bez pouštění páček řízení nebo

• pomocí páček na obou stranách rukojeti

• systém rychlé výměny přídavných pracovních nářadí bez použití nástrojů

• funkce Zero-Turn (nulový poloměr otáčení)

Řídítka



Volba druhu řízení                              
druh řízení lze  libovolně přepínat v 
závislosti na akutálních pracovních 
podmínkách. Stroj můžete ovládat 
prostřednictvím stranového aktivního 
řízení nebo spínacími páčkami na 
řídítkách. 

Otočná rukojeť                           
pro plynulé ovládání jízdy 
vpřed a vzad bez řazení 
převodových stupňů. 

Bezpečnostní páčka                                 
pro bezpečnost obsluhy stroje. Při 
uvolnění bezpečnostní páčky "mrtvého 
muže" dojde k okamžitému vypnutí 
pohonu vývodové hřídele a hnacích 
kol. 

Plynová páčka               
pro ovládání rychlosti 
otáček motoru. 

Upevňovací závěsné oko 
pro bezpečné zvedání stroje 

Spínač vývodové hřídele                              
pohon vývodové hřídele lze 
jednoduše zapojit / vypojit 
stiskem ovládací páčky. 

Koncovky řídítek      pro 
pohodlnou a bezpečnou 
práci lze koncovky 
řídítek nastavit bez 
použití nářadí. Pro 
úsporu místa při 
transportu je lze také 
sklopit. 

Motor                                   
výkonný a spolehlivý 
benzínový motor 
splňuje přísné emisní 
normy. Funkce Zero-Turn                             

pro přesné řízení stroje 
(obzvláště v omezeném 
prostoru) - jedno kolo se 
otáčí vpřed a současně 
druhé vzad) . 

Hnací kola                                    
flexibilní řada hnacích kol a možnost 
jejich kombinaci pro  přizpůsobení 
se pracovním podmínkám. 

Hydraulická volnoběžka 
pro manipulaci se strojem                              
s vypnutým motorem.  

Nastavitelná řídítka                  
výšku řídítek lze nastavit dle 
potřeby obsluhy stroje. 

Systém rychlé výměny         
pro pohodlnou a rychlou 
výměnu přídavného 
pracovního nářadí bez použití 
nářadí. 

Antivibrační řídítka                          
revoluční uložení řídítek Rapid Soft 
výrazně tlumí vibrace obzvláště při 
připojení silně vibrujících přídavných 
pracovních nářadí. 

Parkovací brzdy          
jsou umístěny na obou 
hnacích kolech. 

Ruční páka řízení 

Řízení řídítky 

Stranové aktivní řízení 

Hnací kola a jejich kombinace 

AS 5.00-10 Dvojmontáž Dvojmontáž                                
s ocelovými koly 

Ocelová kola Speciální svahová 
kola 



Prstové žací lišty Rapid

Střední střih žací lišty 130, 145, 160, 190, 220, 250 cm rozteč žacích prstů 2"/50,8 mm, vnější plechový shrnovač

Střední střih žací lišty 130, 145, 160, 190, 220, 250 cm rozteč žacích prstů 2"/50,8 mm, stranová bezprstá část ž. ú.

Normální střih žací lišty 130, 145, 160, 190, 220, 250 cm rozteč žacích prstů 3"/76,2 mm, vnější plechový shrnovač

Normální střih žací lišty 130, 145, 160, 190, 220, 250 cm rozteč žacích prstů 3"/76,2 mm, stranová bezprstá část ž. ú.

Diamantová žací lišta 174, 197, 220 cm rozteč žacích prstů 58 mm, vnější plechový shrnovač

Diamantová žací lišta 174, 197, 220, 244 cm rozteč žacích prstů 58 mm, stranová bezprstá část ž. ú.

Portálové žací ústrojí 160, 200 cm dvounožové žací ústrojí, systém Bidux

Shrnovač sena a píce - Twister

pracovní záběr: 140 / 180 cm

nastavení pracovní výšky nastavitelnými pojezdovými koly

rozteč prstů 35 mm, průměr náhonu 78 / 80 mm

hmotnost 75 / 91 kg (bez shrnovacího plechu, shrnovacích prstů a bočnic)

Výhradní dovozce do ČR a SR:

AGROCAR s.r.o.

Pod Šenkem 2046

CZ-744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel.: +420 556 802 752 / +420 777 881 116

E-mail: info@agrocar.cz

www.rapid-technic.cz

www.agrocar.cz

Přídavná nářadí Rapid MONTA

http://www.rapid-technic.cz/
http://www.agrocar.cz/

