
 
 
 
 

Melyik KERTI kapagépet válasszam… 
 

TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 
 

ROBI-156 SOROZAT 
ROBI-156DM    ROBI-156H    ROBI-156CH   KAPAGÉPEK 

 
Ajánljuk, ha… 

 

 haszonkertek, belterjes területek összetett talajművelése a feladat, és 
munkaeszközök alkalmazására is igény van, 

 változatos a talajszerkezet, és hatékony, minőségi munkavégzés kell, 
 az intenzív használat mellett elvárás a szerviz és üzemvitel egyszerűsége,   
 gyakori a szállítási igény, tárolásra kicsi a hely.  

 
 

 

                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ROBI-156 típusú kapák univerzális kerti gépek. A 
széles munkaeszközpark a rotálási művelet mellett 
kerti szántást, kultivátorozást, fűnyírást, és szállítási 

lehetőséget is biztosítani tud. 
Az oldható kapaegységgel 

30 – 60 – 85 cm a rotálási szélesség.                       
A ROBI-156 típusosztály minőségi termék. 

Szakavatott hobbi kertművelőknek, kertészeteknek 
egyaránt ajánlott. 

 

A ROBI-156 kapálógépek felépítése, szerkezeti elemei azonos kialakításúak, eltérést a beépített 
motorok típusai jelentenek. 
A motorok teljesítmény értékei azonosak. Mindegyik erőforrás biztosítja az univerzális kerti gépek előírt 
üzemelési minőségét.  
A géptípus kiválasztását a beépített motor megítélése, és a termék árfekvése határozza meg. 

                                       ROBI-156DM KAPAGÉP, beépített motor B&S S675, 3,3 kW teljesítménnyel. 
                                       Megbízható, üzembiztos erőforrás, jó szerviz és alkatrészellátás. 
                                       A termék a kereskedelemben, közepes árkategóriában vásárolható. 

                                       ROBI-156H KAPAGÉP, beépített motor HONDA GCV160, 3,3 kW 
teljesítménnyel 
                                       A márka a minőségi motor kategóriát képviseli, üzemi jellemzői kiválóak. 
                                       A gép értékesítésénél a felső árszínvonal a jellemző.  

                                      ROBI-156CH KAPAGÉP, beépített motor SUMEC SPEV160, 3,3 kW 
teljesítménnyel. 
                                      Igénytelen, nehéz üzemi körülmények között is jól teljesítő, megbízható                      

erőforrás. 
                                      A gépvásárlás kedvező árkategóriában elérhető. 
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ROBI-202LX KAPAGÉP 

Ajánljuk, ha… 

 gyümölcsfákkal, és egyéb növényzettel beültetett területet kell művelni,
ahol fontos szempont a gép manőverező képessége,

 rotálás az elsődleges feladat, változatos a talajszerkezet,
 fontos cél az intenzív, minőségi munkavégzés,
 megbízható működés, hosszú élettartam, kis szervizigény az elvárás.

 

A ROBI-202LX kapagép a gyümölcsösök, 
ültetvények ideális talajművelő gépe. Az előre és 
hátrameneti sebesség jó manőverezést biztosít a 
fákkal, egyéb kultúrákkal beültetett területeken. 

Rotálási műveletre ajánlott gép. 
A motor stabil, jelentős erőforrás. 

A megnövelt kapa átmérők, és az áttételes 
lánchajtású hajtómű minőségi művelést biztosít. 

A művelési szélesség 30 -60 – 85 cm. 
Gyümölcsösökben, intenzíven kertészkedők 

részére ajánlott termék. 


