KABELLEG MACHINE
EN TOEBEHOREN
|DRAAD TOT 10 MM DIAMETER

ÉÉN MACHINE
TWEE MOTORISATIE-OPTIES: BEZINE OF ACCU
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600MH

Eén machine om draad in te
graven voor verschillende toepassingen**

IRRIGATIE /
BEREGENINGSSYSTEMEN

Begraaf eenvoudig verbindingsdraad naar
meerdere spoeikoppen

EILAND
CREATIE

Dankzij het nieuwe DUBBELDRAADHULPSTUK (PWMA-0017) is het nu
eenvoudig om eilanden rond bomen
en obstakels zoals bloembedden te
maken.

ROBOTMAAIERS

Installeer draad van alle robotfabrikanten dankzij
de draadhaspelsteun die op spoelen van alle
maten past.

TOEGANGSPOORTEN MET
VIDEOBEWAKING
Installeer draad van het huis naar de
apparatuur, zelfs nadat de constructie is
voltooid.

BUITENVERLICHTING

Laagspanningsverlichtingssystemen voor
buiten zijn steeds populairder geworden; ze
vereisen een grote hoeveelheid begraven
draad. Niets is eenvoudiger met de 600MH.

TOEPASBARE DRAADSOORTEN †
SOORTEN DRAAD
Onzichtbare afrasteringsdraad voor honden
Standaarddraad voor robotmaaier
Dubbelwandige draad voor robotmaaier

VISUEEL

4 mm

DRAADGELEIDERS
6 mm*

Cat6 Ethernet-draad
Laagspanningsdraad
Beregeningsdraad
Coax-kabel

* INBEGREPEN BĲ DE MACHINE

DIGITALE
BUITENANTENNE

Antennes en schotels staan vaak op ruime
afstand van het huis. Ze zijn nu eenvoudig aan
te sluiten.

ONZICHTBARE
OMHEININGEN

Voorkom dat huisdieren het terrein verlaten
door binnen enkele minuten een
elektronische afrastering in de grond te
frezen

INTERNET EN
COAX KABEL

Bekabeling voor snelle internettoegang is
eenvoudig te installeren om geïsoleerde huizen te
bereiken.

BEWAKINGS
CAMERA'S

Tegenwoordig bewaken talloze
camera's een woning. Koppel ze
eenvoudig met de 600MH.

10 mm

600MH

Technische specificaties
en voordelen

DRAADGELEIDER

Voor draad tot Ø 6 mm (inbegrepen)
Voor draad tot Ø 10 mm (optioneel)
Optimale vorm
Stevig

GLĲVOET

Biedt gemakkelijke controle over de diepte van de draad
Voorkomt grasschade
Vermindert vuil op het blad en zijn as

MASSIEF
HARDSTALEN MES
Voor alle grondsoorten
Randafstand maar 15 cm
Lange Levensduur

STALEN FRAME

Stijf en duurzaam
Makkelijk schoon te maken
Afwerking met poedercoating

ZELFRĲDENDE
TRANSMISSIE

Verbetert de productiviteit
Verlaagt de inspanningen van de gebruiker
Bediening geïntegreerd in de handgreep

AG BANDEN

WATJEZOU
MOETENWETEN
VERSCHILLENDEMERKENENMODELLEN
BATTERĲENENLADERSZĲN
COMPATIBELMETDE600MH-LiZOALS
BRIGGS&STRATTON,GREENWORKS,
CRAMER,STIGA.
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Verbeterde tractie in natte en gladde
omstandigheden
Geen vuilophoping in modderige
terreinomstandigheden

ANTI-VIBRATIE HANDVAT

Trillingsniveaus verminderd met 50%
Verbetert het comfort van de gebruiker
Ergonomisch

TWEE MOTORISATIEOPTIES

Kies tussen:
De Honda GXH50 4-taktmotor waarop u kunt
rekenen (600MH-model)
Of
1 kW borstelloze elektromotor aangedreven
door 80/82V Li-Ion-batterij met hoge capaciteit
(600MH-Li-model)

DRAADROL-ADAPTER

Geschikt voor het installeren van draadrol
tot 300 mm Ø x 200 mm L
Diverse mogelijke configuraties
Optionele ondersteuning beschikbaar
(PWMA-0014) voor extra grote rollen.
(tot 400 mm Ø x 350 mm L)

VERSTELBARE STUURBOOM

Draait 30° naar rechts
Kantelt 180° van voren naar achteren
Vergemakkelijkt installatie in krappe ruimtes

AFSTANDHOUDER

Kan aan de voorkant of aan de achterkant
worden gemonteerd
Verstelbaar van 15 cm tot 45 cm
Maakt het mogelijk om aan alle eisen van
robotfabrikanten te voldoen
Breekt niet onder zware druk

STANDAARD

Inklapbaar
Zorgt voor bodemvrijheid van het
blad bij het opstarten

600MH

Kabellegmachine
Ontworpen door en voor professionals
Veelzijdiger dan ooit

Eén machine, twee motoriseringsopties

De kabelleg-machine 600MH biedt de robuustheid, duurzaamheid en de
efficientie die professionals nodig hebben. Het is ontworpen om het werk
van robotmaaierinstallateurs te optimaliseren. Door constante
ontwikkeling en de nieuwe optionele installatiekit voor draad tot 10 mm is
het nu mogelijk om draad tot een diameter van 10 mm te installeren. Het
is dan ook mogelijk om de machine te gebruiken voor het begraven van
draad voor onzichtbare hekken, voor buitenverlichtingssystemen, voor
poorten-motorisering, voor videofoons, voor bewakingscamera's, voor
snelle internet- of kabeltelevisieaansluitingen
en meer!

Kies de 600MH met een Honda GXH50 4-takt motor of de 600MHLi aangedreven door een Lithium-Ion 80/82 V accu en zie hoe
krachtig deze is. De keuze is aan jou!

Winstgevender dan ooit
De ergonomische stuurboom, met het antitrillingssysteem dat het comfort van de machinist
aanzienlijk verbetert, kan worden ingeklapt om van
gebruik naar transport en opslag te gaan. De 600MH
is ontworpen om door één persoon te worden
gedragen en bediend en kan tot 600 meter draad
per uur ingraven! Zijn robuuste hardstalen blad, dat
slechts 15 cm uit de buitenkant zit , baant zich een
weg door alle soorten grond; steenachtig,
verdicht of normaal, en legt gemakkelijk draad
tussen 4 en 6 cm diep. De kleine draaicirkel en
de afstandsgeleider geven toegang tot elke
hoek en zorgen voor een nauwkeurige
installatie, waardoor de installatietijd
wordt verkort. Het nieuwe optionele
kabeltwinningapparaat maakt het
nu mogelijk om snel rond eilanden
te gaan en beide draden in dezelfde
gleuf te begraven zonder dit
handmatig te hoeven doen. Dit zijn
slechts enkele kenmerken die deze
machine zo productief en dus zeer
winstgevend maken!
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600MH-Li**

PRESTATIES

GEWICHT EN AFMETINGEN

DIAMETER VAN DE IN TE GRAVEN DRAAD

DRAADDIEPTE

BLAD

DRAADROL ONDERSTEUNING

TWEE MOTORISATIE-OPTIES
*BENZINEMOTOR

**ELEKTRO-MOTOR
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600MH*

NIEUW IN
2021

PWMA-0017

Bij het maken van een eiland dat de robotmaaier moet vermijden, moeten de twee
draden tussen het eiland en de omtrek van het terrein worden samengevoegd om
het signaal te annuleren en de draden onzichtbaar te maken voor de robot. Als er
een grote afstand tussen deze twee punten is, zal het met de hand ingraven van de
draden (op je knieën) veel tijdverlies opleveren. Nu niet meer!
Dankzij het nieuwe DUBBELDRAAD-HULPSTUK kunt u nu beide draden
tegelijkertijd ingraven nadat u met de machine het eiland rond bent gegaan. Een
omleidingsplaat leidt de draad die op het oppervlak ligt naar een tweede
draadgeleider die achter de reguliere draadgeleider is geïnstalleerd. Een ingenieus
systeem maakt vervolgens de oppervlaktedraad vrij zodra de omtrek is bereikt,
waardoor de installatie kan worden voortgezet zonder te stoppen.

Deze nieuwe accessoire, verkrijgbaar als optie, is binnen enkele minuten op de 600MH
geïnstalleerd en is ook compatibel met alle machines die sinds 2016 zijn gebouwd.
OPMERKING: Voor gebruik met draad met een maximale diameter van 3 mm.

PWMA-0019

Sta open voor nieuwe mogelijkheden! Deze nieuwe kit maakt het mogelijk om
draad met een grotere diameter te installeren, zoals:
- Laagspanningsdraad voor buitenverlichting
- Cat6 telecomkabel
- Coax kabel
- Stuurkabel
- en vele andere, tot een diameter van 10 mm.
De kit bevat:
- Draadgeleider
- Geleidingsrol
- Glijvoet met bredere sleuf
Zoals de meeste van onze 600MH-accessoires, kan deze worden geïnstalleerd op
alle machines die sinds 2016 zijn gebouwd.
OPMERKING: Als de draadrollen groter zijn dan de standaardmaat
(300 mm Ø x 200 mm L), bieden we een nieuwe ondersteuning voor extra grote
draadrollen (PWMA-0014), die rollen accepteert met een diameter tot 400 mm en
350 mm breedte

NIEUW IN
2021

PWMA-0014

U wilt rollen van 1000 m gebruiken voor het installeren van robotmaaiers?
Wilt u laagspanningsdraad installeren voor buitenverlichting?
Extra grote rollen kunnen nu op de 600MH worden gemonteerd met deze verbeterde
ondersteuning, die nu in breedte verstelbaar is. Het bevat ook een draadstang van 450
mm, naven voor draadhaspels van 1000 m en een set naven voor draadrollen met lage
spanning. De naven en afstandhouders die bij de 600MH worden geleverd, kunnen ook
in combinatie hiermee worden gebruikt om rollen van verschillende afmetingen op te
nemen. Een vergrendelingsknop is inbegrepen en geeft een goede controle over het
afwikkelen van de draad.
Materiaal: RVS, kunststof
Gewicht: 2 kg
Afmetingen rol: tot 400 mm diameter x 350 mm breedte
Maximaal gewicht van de rol: 20 kg

PWMA-0018

Hier is nog een nieuw accessoire dit jaar: een gereedschapstas die stevig aan het
frame van de 600MH moet worden bevestigd. Voorkom tijdverlies door de
benodigde gereedschappen bij de hand te houden:
- Hamer, draadstripper, schroevendraaier, mes, etc.
- Reserveblad en inbussleutel
- Draadinbrenggereedschap
- Stakes en draadverbinders.

PWMA-0020

Hoewel de 600MH het meeste werk doet, komt het soms voor dat we de draad
handmatig door de sleuf moeten duwen. Tot slot is hier een inbrenggereedschap
dat speciaal voor dit doel is ontworpen. Het stalen mes heeft een sleuf die de
draad inbrengt zonder risico op beschadiging. Het vinyl handvat biedt een
comfortabele grip onder een hoek die het mogelijk maakt om neerwaartse druk te
behouden terwijl het gereedschap in de greppel wordt geschoven.
Een onmisbare en zeer betaalbare tool!

PWMA-0015
Dit systeem, dat in 2020 op de 600MH werd geïntroduceerd, verbetert het comfort van de
machinist aanzienlijk. Trillingen gemeten op het niveau van de machinist kunnen met 50%
worden verminderd op ruwe terreinomstandigheden.
Twee dempers, gegoten op zware stalen staven, zijn verbonden met de nieuwe 'C'-handgreep
en ingekapseld in een aluminium behuizing. Een buisvormige as verbindt het samenstel met het
bestaande scharniergewricht, waardoor alle instelfuncties van het vorige systeem behouden
blijven.
Past achteraf op alle 600MH die sinds 2016 zijn gebouwd.

PWMA-0008
Dit mes is gemaakt van een stalen behuizing waarop een hardmetalen slijtplaat is gelast.
Een exclusief proces combineert frictiebeperking en het temperen van de behuizing om de
stijfheid te bereiken die nodig is om schokken te weerstaan terwijl het hardmetaal bestand
is tegen slijtage.
Bij elke 600MH wordt één hardmetalen mes voor zwaar gebruik meegeleverd.
Materiaal: staal en hardmetaal
Gewicht: 0,151 kg
Afmetingen: 20 mm x 125 mm x 5 mm

PWMA-0007
Het originele lemmet van gehard staal bij 55-58 Rc wordt nu als optie aangeboden. Het
kan worden gebruikt met de 4 mm draadgeleider in bodems die minder beperkingen
bieden.
Het is dunner dan het blad PWMA-0008, de sleuf zal dan smaller zijn.
Materiaal: gehard staal
Gewicht: 0,066 kg
Afmetingen: 19 mm x 123 mm x 5 mm

PWMA-0006
De perimeterdraadmeter meet meters draad terwijl u installeert. Geïnstalleerd in 2
minuten op alle 600MH-machines. Bespaart tijd en elimineert de noodzaak om de
draadmeting te schatten op het moment van facturering. Nauwkeurige aflezing. Werkt in
beide richtingen en geschikt voor het gebruik van grote rollen.
Bespaar tijd en geld!
Materiaal: aluminium, verzinkt staal
Gewicht: 1,3 kg
Afmetingen: 13,5 cm x 18,5 cm x 12,5 cm
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600MH-Li

BATTERIJEN EN LADERS

LITHIUM-ION-BATTERĲEN EN -LADERS
(apart verkocht)
Lithium-ionbatterijen worden beschouwd als een van de grootste innovaties in bijna 20 jaar!
Deze batterijen bieden inderdaad verschillende voordelen:
COMPATIBEL: Met andere accu-aangedreven gereedschappen zoals de Portable Winch PCW3000-Li, kettingzagen, heggenscharen, grasmaaiers,
bladblazers, etc.
OPLAADBAAR: Kan op elk moment van de ontlaadcyclus volledig worden opgeladen zonder de cellen te beschadigen.
EENVOUDIG: Met een laadmeter die de resterende beschikbare werktijd voor of tijdens het werk laat zien.
PROFESSIONELE PRESTATIES: Met hun extreem hoge efficiëntie bieden deze batterijen voldoende vermogen om krachtig gereedschap langdurig
te gebruiken. Bovendien hebben ze een zeer lage zelfontlading als ze niet worden gebruikt, slechts 1,25% per maand.
EMISSIEVRIJE WERKING: Elektromotoren produceren geen uitlaatgassen of emissies. Daarnaast betekent het gebruik van oplaadbare batterijen
een duurzaam gebruik van hulpbronnen.
Zoals u kunt zien, zijn verschillende merken en modellen accu's en laders compatibel met onze kabellegmachine. Sommige merken of modellen zijn
in sommige landen verkrijgbaar, andere niet. We nodigen u uit om bij uw verkooppunt in de omgeving na te gaan welke verkrijgbaar zijn in uw regio.

MODEL

SPANNING

BEOORDEELDE
CAPACITEIT

OPLAADTIJD
(100%)

GEWICHT (KG)

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD

BSB2AH82

82V

2 Ah

30 min

1.5

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD

BSB4AH82

82V

4 Ah

60 min

2.6

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD

BSB5AH82

82V

5 Ah

75 min

2.6

GREENWORKS COMMERCIAL

GL 250

82V

2.5 Ah

36 min

1.5

GREENWORKS COMMERCIAL

GL 400

82V

4 Ah

60 min

2.6

GREENWORKS COMMERCIAL

GL 500

82V

5 Ah

72 min

2.6

GREENWORKS COMMERCIAL

GL 400BT

82V

4 Ah

60 min

2.6

GREENWORKS PRO

2901302

80V

2 Ah

30 min

1.5

GREENWORKS PRO

2902502

80V

5 Ah

90 min

2.5

CRAMER

82V220G

82V

3 Ah

45 min

1.6

CRAMER

82V430G

82V

6 Ah

90 min

2.6

STIGA

SBT 2580 AE

80V

2.5 Ah

40 min

1.6

STIGA

SBT 4080 AE

80V

4 Ah

60 min

2.5

STIGA

SBT 5080 AE

80V

5 Ah

75 min

2.5

MERK

B
A
T
T
E
R
I
J
E
N

MERK
L
A
D
E
R
S

MODEL

SPANNING

AMPS-UITGANG

SLOTS

GEWICHT (KG)

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD

BSRC82

82V

4A

1

1.5

GREENWORKS COMMERCIAL

GC 400

82V

4A

1

1.6

GREENWORKS COMMERCIAL

GC 420

82V

4A

2

2.0

2901402

80V

4A

1

1.5

CRAMER

82C1G

82V

4A

1

1.6

CRAMER

82C2

82V

4A

2

2.0

SFC 80 AE

80V

4A

1

1.3

GREENWORKS PRO

STIGA

Deze lijst is niet volledig. Andere merken of modellen kunnen worden toegevoegd.
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