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Professionel fjernbetjening
Helårs maskine

Dansk produceret
Hurtigt redskabsskifte

Høj sikkerhed
Godt arbejdsmiljø

Arbejder på op til 50°
Kompakte dimensioner

Fuldhydraulisk
Stort udstyrsprogram

”En sikker 
 investering”

RC-751 & RC-1000 
Fjernstyrede slagleklippere
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Stabilitet

Bælterne kan bevæge sig uafhængig af hinanden  
og er altid i fuld kontakt med overfladen, hvilket  

giver maximal trækkraft, når de stejle  
skrænter skal forceres.

Standard er RC-751 monteret med  
Y-slagler, der er allround.
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Skal der nedlægges bjørneklo, andre 
småbuske eller vildskud, som er et 
til to år, gøres det let med Timan 
RC-751. 
 
Med sine lave højde kommer RC-
751 ind under de fleste træer, hvor 
der ønskes ryddet for vildskud og 
anden vækst. 
 
RC-751 er udstyret med en pro-
fessionel godkendt fjernstyring med 
indbygget nødstop og flere sikker-
hedsfunktioner.
 
Timan RC-751 skrænteklipper er 
den stærke partner, når det gælder 
klipning på skråninger op til 50 gra-
der, samt steder hvor det er vanske-
ligt tilgængeligt. 
 
Med sin klippebredde på 750 mm, 
kommer denne fjernstyrede enhed 
ind de fleste steder og med sit lave 
tyngdepunkt, er den særdeles stabil 
- selv under vanskelige forhold.”

RC-751 

Bærerullerne i båndet er af metal med  
fedtsmurte lejer, der giver lang  

holdbarhed.
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Med sine 345 kg transporteres RC-751  
let på en trailer eller ladbil.

RC-751 
Skrænteklipper  

op til 50°

www.timan.dk

Med Timan RC-751, der udmær-
ker sig med lav egenhøjde, at være 
selvkørende ved at have fremdrift 
på bælter, at være fjernbetjent og 
udstyret med slagleklipper, der slår 
selv høje planter, udføres dette el-
lers vanskelige arbejde ganske let.

RC-751 klipper fri foran bælterne, 
hvilket er ensbetydende med at der 
kan klippes helt ind langs en mur 
eller kant. 
 
Ligeledes bliver græsset ikke kørt 
ned af bælterne.
 
Af hensyn til sikkerhed slår klipperen 
fra, når maskinen når en hældning 
på 50 grader. Motoren stopper ikke, 
hvilket er ensbetydende med, at man 
kan køre maskinen ned på et mere 
plant område og starte klipperen 
igen.

RC-751 

Klippehøjden justeres let ved hjælp af  
et håndsving, der er placeret på  

klipperen. Klippehøjde  
fra 3 til 8 cm

Klipperen i serviceposition, hvor der er  
gode adgangsforhold i forbindelse  

med vedligehold af  
klipperen.



	

	

	

	

	

	

	

	

	
  

  

	

 

 

 

 
 
	

	

Svar	fra	30	mand,	der	arbejder	med	håndholdt	buskrydder.	
	
Fysiske	gener/smerter	ved	anvendelse	af	håndholdt	buskrydder 
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5	-	Aldrig 
4	-	Næsten	aldrig 
3	-	Engang	imellem 
2	-	Ofte 
1	-	Meget	ofte 

Undgå belastning af den håndholdte  
buskrydderens vægt og  

bæreselen. 
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Der er gener forbundet med at arbejde med håndholdt buskrydder. 

Belastning af skuldre og ryg forårsaget af den håndholdte buskrydderens  
vægt og bæreselen. 

Vibrationspåvirkninger af arme og hænder. 

Belastning af hofter, ben og ankler grundet færdsel på kuperet og ujævnt terræn.
Ved at arbejde med en fjernstyret buskrydder opstår der ingen støvgener og  
gener af emission fra brændstof, da operatøren er på afstand af maskinen. 
Ligeledes minimeres risikoen for at blive ramt af flyvende objekter, som kan ligge 
gemt i langt græs. 

Der er ingen gener af tungt og ubekvemt sikkerhedsudstyr, og der vil være færre 
skader på ryg, hofte og ankler og dermed mindre sygefravær.  

De fleste plæneklippere er ikke egnet til brug på skråninger på mere end 15°. 
Timan RC-751 løser problemet med at bruge tungt motoriseret udstyr til at  
vedligeholde vanskelige eller farlige områder uden risiko for operatøren. 

Arbejdsmiljøpåvirkninger 

Ved at flytte operatøren væk fra  
maskinen, udsætter man dem  

ikke for risko for  
væltningsulykker



	 Svar	fra	10	mand,	der	har	kørt	med	Timan	RC	skrænteklipper	i	5	måneder	
	
Fysiske	gener/smerter	ved	kørsel	med	fjernstyret	buskrydder 
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Tekniske specifikationer Timan RC-751

Motor Briggs & Stratton 14 HK
Transmission til bælter Hydraulisk
Transmission til slagleklipper Mekanisk
Klippebredde 750 mm
Teoretisk max. output 4500 m2/t
 
Standard Y-slagle 32 stk.
Spikes på bælter Option
 
Max arbejdshældning 50 grader
 
Egenvægt  345 kg
Total længde 1877 mm
Total bredde 865 mm
Total højde 600 mm

Brændstofforbrug  Max 3 l/t
Max arbejdshastighed  6 km/t
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RC-1000 kan anvendes, hvor det 
kan være svært at komme til med 
traditionelle klippere. 

Klipning af rundkørsler og andre 
områder langs veje gøres let med 
RC-1000.

Operatøren kan placere sig i sikker 
afstand af trafik og maskine

RC-1000 med slagleklipper klarer 
med lethed et års skud, mindre 
buske m.m. 

Klipperen slår fri foran bælterne, så 
man undgår uklippet græs, som er 
blevet lagt ned af bælterne.  
 
Slagleklipperen giver et godt klippe-
resultat der hvor det ellers er svært 
at gå med buskrydder.

RC-1000 Slagleklipper 

 

Slagleklipperen findeler materialet i  
et jævnt lag med  

flot finish.

Med en kapacitet på over 6000 m2  
klippes store arealer

på kort tid.



www.timan.dk



Se yderligere information på www.timan.dk
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RC-1000 Stubfræser 
Med stubfræseren, monteret på RC-1000, fjernes 
stubbe let og effektivt på blandt andet høje motor-
vejsskråninger, hvor det ellers kan være vanskeligt 
at komme til med andet udstyr. 

Når du har fjernet dine stubbe, sparer du meget tid 
på græsslåning i årene fremover.

En stub kan stå hengemt i højt ukrudt og græs 
og overraske, når der skal klippes græs, hvorved 
maskineriet kan beskadiges. Ved at fjerne dem, kan 
man øge klippehastigheden på områder, hvor man 
ellers skulle være agtpågivende.

Den traditionelle måde med at grave en stub op er 
en tidskrævende og opslidende proces, hvor der er 
risiko for at beskadige nedgravede kabler, og som 
efterlader et stort hul, hvor stubben har stået.

Fræseren betjenes via fjernbetjening, og operatøren 
står sikkert placeret i afstand fra flyvende spåner, 
når maskinen betjenes, og slipper for opslidende 
gravearbejde.

Stubfræser er med hydraulisk sving og klarer en 
stub diameter på 620 mm med en højde på 230 
mm.

Med sin lave egenvægt transporteres  
RC-1000 let på en trailer  

eller ladbil.

                                                                                                                     I et godt arbejdsmiljø
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Fingerklipperen er let at montere på RC-1000.
Sikkerhedsbøjle med markører gør det muligt
at følge maskinen på afstand og derved sikre 
maksimal klippebredde for derved at øge  
kapaciteten.
RC-1000 med 1700 mm bred fingerklipper har 
en kapacitet på mere end 10000 m2/t.
Optimalt arbejdsmiljø ved slåning af hø i kuperet 
terræn.  
Klipperen er hydraulisk drevet og betjenes via  
fjernbetjening.
Fingerklipperen anvendes, hvor man ønsker  
skånsom klipning, i for eksempel miljø beskyttet 
områder, eller hvor græsset skal anvendes som 
hø. Klipperen er en dobbeltknivs ESM klipper, der 
er kendt for høj kvalitet.

Med en klippebredde på 1.350 mm får man en  
høj kapacitet tillige med et flot klipperesultat.
Rotorklipperen gør det muligt at klippe græsset 
med et flot resultat på områder, som ellers er 
ufremkommelige med traditionelle klippere, og  
derfor svære at holde pæne.
Rotorklipperen er udstyret med 3 kraftige  
gatorknive, som river og fordeler græsset i et  
pænt lag, og det delvis lukkede skjold sikre at  
afklippet slynges ned i plænen og fungerer som 
gødning. 
Klipperen kan hæves i serviceposition, hvilket giver 
let adgang til knive og rengøring af klippeskjold.  

RC-1000 Fingerklipper 

RC-1000 Rotorklipper

Det hjerteformede skjold gør det
muligt at klippe helt ind til skilte,

flagstænger og andre  
forhindringer.

Serviceposition
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Risikoen for arbejdsulykker på grund af skred og 
fald minimeres for operatøren, mens selv de mest 
vanskelige tilgængelige områder ryddes for sne, så 
man atter kan færdes sikkert.
Har du arbejdet med rodfræsning eller græsslå-
ning nær befæstede arealer, rengøres de nemt 
og hurtigt for græs og flis med fejemaskinen, og 
arbejdsområdet efterlades pænt og ryddeligt med 
et fuldendt resultat.
Den kraftige fejemaskine er hydraulisk drevet med 
en fejebredde på 1200 mm. Den har hydraulisk 
sving der reguleres via fjernbetjeningen.

Selv de stejleste stier skal ryddes for sne og være 
farbare, men det kan udgøre en sikkerhedsmæssig 
risiko for operatøren at færdes på stejle områder, 
når de er dækket af sne.
Med RC-1000 med v-plov kan operatøren opholde 
sig på plant underlag og i sikker afstand, mens  
RC-1000 rydder sneen væk og gør området  
farbart.
V-ploven har 3 hydrauliske indstillingsmuligheder, 
der reguleres via fjernbetjeningen. Den har en  
arbejdsbredde på op til 1.500 mm, og leveres  
som standard med sikkerhedskær af gummi.

RC-1000 Fejemaskine 

RC-1000 V-plov

Y-indstilling anvendes, når sneen  
skal ryddes væk fra fortove, stier  

og veje - så det er muligt at  
samle sneen ét sted

V-indstilling anvendes til at  
bryde igennem store mængder sne  

- så sneen effektivt skubbes ud  
til begge sider.



www.timan.dk

Ved afmontering af slagleklipperen 
placeres klipperen i et stativ, så 
den har den rigtige vinkel ved fra og 
tilkobling.
 
Stativet er option.

Beslaget låses, så det holdes i den 
rigtige position. Det betyder, at 
beslaget  bliver i den rigtige position 
ved fra- og tilkobling.
 
Slanger og nagler afmonteres. 
Naglerne er med øjer, så de er lette 
at trække ud, når der skal skiftes 
udstyr.

Liften sænkes, og maskinen køres 
væk fra redskabet.
 
RC-1000 er nu klar til en ny opgave, 
og klipperen står stabilt i stativet til 
næste gang, den skal anvendes.

RC-1000 Redskabsskift 
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RC-1000 Redskabsskift 

RC-1000 

Fjernstyrret   
redskabsbærer 

op til 50°

Option
Kan monteres med arbejdslygter 

og blitzlys. 

Stabilitet

Bælterne er monteret med uafhængigt ophæng,  
hvilket garanterer høj stabilitet på selv  
stejle skråninger, da RC-1000 altid vil  

have fuld kontakt til underlaget.

 
Y-slagler
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Tekniske specifikationer Timan RC-1000

Motor Vanguard 23 HK
Transmission til bælterne Hydraulisk
Transmission til slagleklipper Hydraulisk
Klippebredde med slagleklipper 1000 mm
Teoretisk max. output med slagleklipper 6000 m2

Max arbejdshastighed  7 km/t
 
Standard Y-slagle 36 stk.
Spikes på bælter Standard
 
Max arbejdshældning 50 grader
 
Egenvægt  423 kg
Total længde 1310 mm
Total bredde 995 mm
Total højde 685 mm
 
Vægt med slagleklipper 563 kg
Total længde med slagleklipper 1970 mm
Total bredde med slagleklipper 1112 mm
Total højde med slagleklipper 685 mm
 
Udstyr 
Stubfræser med hydraulisk sving 
Rotorklipper 1350 mm arbejdsbredde
Fingerklipper med dobbeltkniv, 1700 mm klippebredde
V-plov med gummiskær, 1250 – 1500 mm arbejdsbredde
Fejemaskine, reversibel, 1200 mm arbejdsbredde, Ø550 børster
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trædeflade, total 2700 cm2

Højde 685 mm

Total bredde 995 mm

Automatisk reversering  
af ventilator for  
hydraulikkøler 

Brændstof 14 liter 
Forbrug pr. time ca. 4,0 liter



Bedre  
arbejds- 

miljø

Sikker  
arbejdsmiljø 

= mindre
sygefravær
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Timan A/S · Fabriksvej 13 · DK-6980 Tim ·  Telefon: +45 97 330 360 · info@timan.dk · www.timan.dk

Timan A/S er placeret på den jyske vestkyst 13 km nord for Ringkøbing i byen Tim, hvor alle vores  
produkter bliver udviklet og produceret.
 
Hos os er arbejdsmiljø i højsæde, og produkterne er designet og udviklet under stor hensyntagen til  
ergonomien og brugernes velbefindende.
 
Timan er er brand, der forbindes med høj kvalitet, anvendelighed og driftssikkerhed.
 
Vore produkter skal både være effektive, fleksible og af en høj kvalitet, som kan holde til et hårdt 
dagligt slid.
 
Vi har et landsdækkende forhandlernetmed servicecentre, så din Timan er aldrig ret langt væk og 
altid klar til at reagere hurtigt.
 
Ring til os på 97 330 360 for en fremvisning af maskinerne eller for at få anvist din nærmeste  
Timan partner.
 
Vi står klar til at hjælpe! 

Timan A/S 


