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KABEL LEGGER MASKIN
OG TILBEHØR
|LEGGER KABEL OPPTILL 10 MM DIAMETER

EN MASKIN
TO MOTORALTERNATIVER: BENSIN ELLER ELEKTRISK



600MH

Utendørs
belysninger.
Lavspenningssystemer for utendørsbelysning
blir stadigmed populært, og det kreves en
masse ledninger som skal graves ned. Dette
er enkelt med en 600MH

PORTÅPNER OG
VIDEOFONER
Monter kabler fra huset til utstyret selv etter
at konstruksjonen er ferdg

ROBOT
GRESSKLIPPER
Kan instalerekabel for alle
robotprodusenter takket være
trådspolestøtten sompasser til spoler
i alle størrelser.

ØY
LØSNINGER
Det er nå enkelt å lage øyer rundt
trær, hindringer og blomsterbed,
takket være den nyewiretwinning
divice (PWMA-0017)

**Enkelte applikajoner vist ovenfor gjelder kanskje ikke i din region.

IRRIGASJON
SYSTEM
Grav enkelt ned ledninger til
flere sprinklerventiler.

* INKLUDERT MED MASKINEN

KOMPATIBELT WIRE KART †

TYPER AV WIRE SYNLIG KABEL FOR VANNINGSVENTILER
4 mm 6mm* 10 mm

Usynelig gjerdetråd for hunder.
Standard kabel for robot gressklippere.
Dobbelt beskyttelseskappe på kabel for robot gressklippere.
Cat6 ethernet kabel
Lav spennings kabel

Kabel for vanningsventiler

Coaxialkabel

Digital
utendørs antenne
Antenner og paraboler er ofte plasert i god
avstand fra huset. De er nå enkle å koble til.

ETHERNET og
COAXIAL KABEL
Høyhastighet kabler for internett tilgang kan enkelt
installeres til separerte byggninger.

Overvåkningskameraer
Mange kameraer som sermot eiendommen
er vanelig nå. Koble den enkelt med 600MH

Usynelige
gjerder
Forhindre at kjæledyr forlater eiendommen
med åmontere en elektronisk trådgjære i
bakken

†Diagrammet over viser forskellige typer og diametere av kabel som kan legges nedmed 600MH.
Merk at noe ekstrautstyrmå kjøpes separat for ledninger større en 6mm



600MH

Glidende fot
Gir enkel kontroll over ledningens dybde
Forhindrer gress skader
Reduserer rusk på bladet og axen

HEAVY DUTY Solid
CARBIDE BLAD
For alle typer jord
Forskjøvet med 15 cm
God levetid

WIRE GUIDE
For kabel opp til Ø 6mm (included)
For kabel opp til Ø 10mm (opsjon)

Optimal form
Robust.

Selvdrivende
overføring
Forbedrer produktiviteten
Reduserere opperatørinnsats
Kontroll intergert i håndtaket.

Stål ramme
Stiv og holdbar
Lett å rengjøre

Pulverlakkert overflate.

AG Dekk
Forbedrer trekkraften under

glatte og våte forhold
Ingen opphoping av smuss
i gjørmeter terrengforhold.DUBØRVITE

Enrekkermerkerogmodellerer
kompatiblemedbatterierog
laderefor600MH-lisåsom
Briggs&Stratton,Greenworks,
Cramer,Stiga.

Henvisertiltabellenpåside11for
fleredetaljer.

Anti-Vibrasjons håndtak
Vibrasjonsnovået er redusert med 50%
Øker operatør comfort
Ergonomic

Svingbar styring
Svingbar 30 gr. Til høyre
Tiltbar 180 gr. Bakover
Tilrettelagt for instalasjoner på trange plasser.

KICKSTAND
Uttrekkbar.
Gir bakkeklaring på bladet ved oppstart.

To motor
alternativer
Velgmellom
HondaGXH50 4- taktsmotor kan du få ved
valg av (600MHmodell)
Eller
1KwBørsteløs elektromotor drevet med
80/82V Litiumbatterier (600MH-Li modell)

Avstandsguide
for kantavstand.

Kan innstaleres foran eller bak, justebar fra
15 cm til 45 cm

Gjør det mulig å tilfredstille alle
robotklipperes krav.

Kabel trommel
oppheng

Kan benyttes til instalasjon av kabeltromler
opp til diameter 300mmog 200mm lange.

Muligheter for fler konfigurasjoner.
Valgfri støtte tilgjengelig

(PWMA-0014) for store hjul
(opp til 400mmdiameter x 350mm lengde



Mer alsidig enn noen gang

Kabelleggingsmaskinen 600MH gir robusthet, holdbarhet og
bærbar som er nødvendig for profesjonelle. Den ble opprinnelig
designet for å optimalisere arbeidet til robotinstallatører. I konstant
utvikling gjør det nye valgfrie installasjonssettet for ledninger på
opptil 10 mm det nå mulig å installere ledninger opp til 10 mm i
diameter. Det er da mulig å bruke den også til å legge ned ledninger
til usynlige gjerder, til utendørsbelysningssystemer, for
portalmotorisering, for videotelefoner, for overvåkingskameraer,
for høyhastighets internett- eller
kabel-TV-tilkoblinger og mer!

Med lønnsom en noen gang.

Det ergonomiske håndtaket, med
antivibrasjonssystemet som forbeder operatørens
komfort betydelig, kan foldesned for å gå fra handling,
til transport og til lagring. 600MH er designet for å bli
båret rundt og betjent av en enkelt person og kan
legge ned opptil 600 meter ledning per time! Dens
kraftige hardmetallblad, forskjøvet med 15 cm, vil
komme seg gjennom alle typer jord; steinete,
komprimert eller vanlig, lett å legge mellom 4 og 6
cm dyp. Den lave svingradiusen og
avstandsveiledningen gir tilgang til hvert hjørne
og gir en presis installasjon, noe som
reduserer installasjonstiden. Den nye
valgfrie kabelføringsenheten gjør det nå
mulig å raskt gå rundt øyer å graver
nedbegge ledningene i sammegrøft
uten å måtte gjøre det manuelt.
Dette er bare noen få egenskaper
som gjør denne maskinen så
produktiv - og dermed veldig
lønnsom!

En maskin , to motoralternativer

Velg 600MH med en Honda GXH50 firetaktsmotor eller 600MH-Li
drevet av et Lithium-Ion 80/82 V batteri og se hvor kraftig den er.
Nå er valget ditt!

TO MOTORALTERNATIVER

Børsteløs 80/82V litium-ion batteri elektrisk motor.
Effekt: 1.0 kW - 82V

**ELEKTRISK MOTOR

Heavy duty solid carbide blad

Blad med tenner

4 til 6 cm

KABELBYBDE.

Med inkludert kabel guide: opp til Ø 6mm
Opsjon kan leveresmed kabelguide : opp til Ø 10mm

DIAMETER PÅ KABEL SOM KAN GRAVES NED.

Standard inkludert: opp til 300 mmØ
x 200mm L
Opsjon : opp til 400mmØ
x 350mm L

Kabel rull oppheng

38 kg
56 x 46 x 125 cm

Vekt og dimensjonerOpptreden
Opp til 600 meter
kabel pr. time

4-takts Honda GXH50
Effekt: 1.6 kW - 2.1 hp

*BENSIN MOTOR

600MH* 600MH-Li**
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600MH

Når du lager en øy som robotklipperen skal unngå, må de to ledningene mellom øya
og eiendommens omkrets tvinnes for å avbryte signalet og gjøre ledningene
usynlige for roboten. Når det er stor avstand mellom disse to punktene, vil det
medføre et betydelig tidstap å begrave ledningene for hånd (på knærne).
Ikke nå lenger!
Takket være det nye WIRE TWINNING-ENHETEN, kan du nå begrave begge
ledningene samtidig etter at du har gått rundt øya med maskinen. En
avledningsplate fører ledningen som ligger på overflaten mot en annen trådføring
installert bak den vanlige trådføreren. Et genuint-system frigjør deretter
overflateledningen når omkretsen er nådd, noe som gjør det mulig å fortsette å
installere uten å stoppe.
Dette nye tilbehøret, tilgjengelig som ekstrautstyr, installeres på 600MH på få
minutter og er også kompatibelt med alle maskinene som er bygget siden 2016.

PWMA-0017

Åpne opp for nye muligheter! Dette nye settet gjør det mulig å installere ledninger
med større diameter, for eksempel:
- Lav spenningsledninger for utendørs belysning.
- Cat6 Telecom kabel
- Koaxialkabel
- Kontrollkabel
- og mange andre typer kabel opp til 10 mm diameter.

Monteringskitt inkluderer:
- Wire guide ( Kabelstyring)
- Styreruller
- Glidefot med bredere spalte
Som alle andre tilbehør for 600MH kan dette instaleres på maskiner fra 2016.

MERKNAD: Hvis trådrullene overstiger standardstørrelsen (300mmØ x 200mmL),
tilbyr vi en ny støtte for store hjul (PWMA-0014), som aksepterer hjul opp
til 400 mm i diameter per 350 mm bredde

PWMA-0019

MERKNAD: For bruk med ledning opp til en maksimal diameter på 3 mm.



Vil du bruke 1000 m hjul for å installere robotklippere?
Vil du installere lavspenningsledning for utendørs belysning?
For store hjul kan nå monteres på 600MHmed denne forbedrede støtten, som nå er
justerbar i bredden. Den inkluderer også en 450 mm gjengestang, nav for 1000 m
trådruller og et sett med nav for lavspent trådruller. Navene og avstandsstykkene som
følger med 600MH kan også brukes i kombinasjon med disse for å imøtekomme
forskjellige størrelser på hjul. En låseklemme er inkludert og gir god kontroll over
trådavviklingen.

Selv om 600MH gjør det meste av arbeidet, hender det noen ganger at vi må
skyve ledningen manuelt ned i grøften. Til slutt, her er et innsettingsverktøy som
var spesielt designet for dette formålet. Stålbladet har et spor som leder ledningen
uten fare for å skade den. Vinylhåndtaket gir et behagelig grep i en vinkel som gjør
det mulig å opprettholde trykket nedover mens du skyver verktøyet i grøften.

Et must og veldig rimelig verktøy!

Her er enda et nytt tilbehør i år: en verktøypose som er ment å festes godt til
rammen på 600MH. Unngå tidstap ved å holde de nødvendige verktøyene nyttige:
- Hammer, wire stripper, skrutrekker, kniv osv.
- Reserveblad og unbrakonøkkel
- Wire-innsettingsverktøy
- Innsatser og ledningskontakter.

PWMA-0018

PWMA-0020

PWMA-0014

Materiale : Stainless stål og plastik
Vekt : 2 kg
Hjul dimensjon : opp til 400mm diameter x 350mm bredde
Max trommel vekt: 20 kg
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PWMA-0015

Dette bladet er laget av en stålkropp som en sveiset på en hardmetallstøpt plate. En
eksklusiv prosess kombinerer avstivningsoperasjoner og herding av bladets kropp for å
oppnå den stivheten som kreves for å motstå støt mens karbidet vil motstå slitasje.

Ett kraftig hardmetallblad følger med hver 600MH.

PWMA-0008

Materiale : Stål og Carbide
Vekt : 0.151 kg
Dimensjon : 20 mm x 125 mm x 5 mm

Materiale : Aluminium og zink belagt stål
Vekt : 1.3 kg
Dimensjon : 13.5 cm x 18.5 cm x 12.5 cm

Det originale bladet laget av stål herdet ved 55-58 Rc tilbys nå som et alternativ. Den kan
brukes med 4 mm trådføring i jord som gir mindre begrensning.

Det er tynnere enn bladet PWMA-0008, og grøfta blir da smalere.

Kabelmåleren måler hvor mange meter ledning du installerer. Installert på 2 minutter på
alle 600MHmaskiner. Sparer tid og eliminerer behovet for å estimere trådmåling på
faktureringstidspunktet. Nøyaktig lesing. Fungerer i begge retninger. Tillater bruk av større
trådruller.
Spar tid og penger!

PWMA-0007

Materiale : Stål og Carbide
Vekt : 0.066 kg
Dimensjon : 19 mm x 123 mm x 5 mm

Introdusert på 600MH i 2020, forbedrer dette systemet operatørens komfort. Vibrasjoner målt
på operatørnivå kan reduseres med 50% under tøffe terrengforhold.

To spjeld, støpt på tunge stålstenger, er koblet til det nye 'C' håndtaket og innkapslet i et
aluminiumshus. En røraksel forbinder enheten med den eksisterende svingbare skjøten, og
bevarer derfor alle justeringsfunksjonene til det forrige systemet.

Ettermontering på alle 600MH bygget siden 2016.

PWMA-0006
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MERKER MODEL SPENNING AMPER OUTPUT TILGJENGELIG VEKT (KG)
BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSRC82 82V 4 A 1 1.5

GREENWORKS COMMERCIAL GC 400 82V 4 A 1 1.6

GREENWORKS COMMERCIAL GC 420 82V 4 A 2 2.0

GREENWORKS PRO 2901402 80V 4 A 1 1.5

CRAMER 82C1G 82V 4 A 1 1.6

CRAMER 82C2 82V 4 A 2 2.0

STIGA SFC 80 AE 80V 4 A 1 1.3

Denne listen er ikke uttømmende. Andre merker eller modeller kan legges til.

Litiumionbatterier regnes som en av de største innovasjonene på nesten 20 år!
Disse batteriene gir faktisk flere fordeler:
KOMPATIBEL : Med andre batteridrevne verktøy som bærbar vinsj PCW3000-Li, motorsager, hekksakser, gressklippere, løvblåsere osv.
OPPLADBARE : Kan lades til full kapasitet når som helst i utladningssyklusen uten å skade cellene.
ENKEL : Har en lademåler som viser gjenværende tilgjengelig arbeidstid før eller under arbeid.
PROFESJONELL YTELSE : Med sin ekstremt høye effektivitet gir disse batteriene rikelig med kraft til å kjøre kraftige verktøy i lang tid. Videre har de
en veldig lav selvutladningshastighet når de ikke brukes, bare 1,25% per måned.
UTSLIPPSFRI DRIFT : Elektriske motorer produserer ikke eksosgass eller utslipp. I tillegg betyr bruk av oppladbare batterier en bærekraftig
ressursbruk.
Som du kan se, er flere merker og modeller av batterier og ladere kompatible med kabelleggingsmaskinen vår.
Noen merker eller modeller er tilgjengelige i noen land, mens andre ikke er det. Vi inviterer deg til å ta kontakt med din forhandler for å finne ut
hvilke som er tilgjengelige i ditt område.

Litium-ion batterier selges separat
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MERKER MODEL SPENNING KAPASITET LADETID
(100%) VEKT (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

GREENWORKS PRO

2901302

2902502

80V

80V

2 Ah

5 Ah

30 min

90 min

1.5

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

600MH-LI
BATTERIER OG LADERE
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