Motor
Tier 4 / Stage 3B
Type
Vermogen (bij 2200 omw)
Diesel Tankinhoud

CR 12
4 cilinder
P854E
74,5 kW
85 liter

CR 18
4 cilinder
P854E
74,5 kW
85 liter

Transmissie
Hydrostaat
Vierwiel aandrijving
Sper-functie
Snelheden

Standaard
Standaard
Standaard
0 - 25 km

Standaard
Standaard
Standaard
0 - 25 km

Besturing
2-wiel vooras
2-wiel achteras
4-wiel
Hondegang

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Hydraulisch System
Load Sensing Pomp
Pomp opbrengst (L./Min.)
Stuurpomp (L./Min.)
Externe functies Voor
Externe functies Achter
Hydrauliek Tankinhoud

Standaard
120
20
2 optie
2 std. + 2 optie
85 liter

Standaard
120
20
2 optie
2 std. + 2 optie
85 liter

Werktuig koppeling Voor
3-punts hefsysteem
Hefvermogen
Aftakas (1.000 omw./min.)

Optie
Cat. 1
750 kg
Hydraulisch

Optie
Cat. 1
750 kg
Hydraulisch

Werktuig koppeling Achter
3-punts hefsysteem
Hefvermogen
Aftakas (540 omw./min.)

Standaard
Cat. 2
1.500 kg
Mechanisch

Standaard
Cat. 2
1.500 kg
Mechanisch

Afmetingen
A - Lengte (excl. hefsysteem)
B - Breedte (bij standaard banden)
C - Hoogte (bij standaard banden)
D - Wielbasis
E - Bodemvrijheid
Draaicirkel (4-wiel besturing)

3,2 meter
1,3 meter
1,58 meter
2,25 meter
0,3 meter
6,5 meter

3,2 meter
1,8 meter
1,58 meter
2,25 meter
0,4 meter
6,5 meter

Gewichten
Basis Machine (ca.)
Hefvermogen voor (optie)
Hefvermogen achter
Max. Asdruk voor
Max. Asdruk achter

2.750 kg
750 kg
1.500 kg
2.000 kg
2.200 kg

3.150 kg
750 kg
1.500 kg
2.000 kg
2.200 kg

Banden
Standaard
Optie

280/70R16
o.a.

480/45R17
o.a.
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Dutch Power Company introduceert Greenbot
Tijdens de Agritechnica 2015 is Greenbot gelanceerd. Greenbot is de eerste zelfrijdende
machine die speciaal is ontwikkeld voor alle professionals in de groene sector die te
maken hebben met bewerkingen die regelmatig herhaald moeten worden. Dat kan
variëren van werkzaamheden voor fruitteelt, tuinbouw, akkerbouw tot werkzaamheden in
de communale sector. Greenbot kan ook ingezet worden aan de waterkant.

Veiligheid voorop
Bij de ontwikkeling is lang stil gestaan bij veiligheid. Greenbot is uitgerust met high end veiligheidssystemen.
Detecteert Greenbot een obstakel wat hij niet kent op de route, dan stopt hij direct. Via een sms-bericht
wordt melding gemaakt van de stop. Waarschijnlijk werkt Greenbot veiliger dan de professional die al rijdend
een bewerking aan het uitvoeren is. De nauwkeurigheid van de besturing is ongekend en dat is bijvoorbeeld
belangrijk bij bemesten en spuiten.

Meer presteren met minder inspanning
Met de komst van Greenbot kunnen de meest uiteenlopende werkzaamheden volledig onbemand
uitgevoerd worden. Daardoor zijn uw mensen beschikbaar voor andere werkzaamheden. Op deze manier
kan er met een kleine ploeg mensen meer werk worden verzet in minder tijd. De machine kan
dag en nacht werkzaamheden uitvoeren. En dan maakt het niet uit of er gezaaid,
bemest of gemaaid moet worden. Greenbot maakt alles mogelijk.

Veelzijdige alleskunner
Vooraan bevindt zich een Cat I hefinrichting die maximaal 750 kg kan tillen. De Cat II hef achterop tilt maxi
maal 1.500 kg. Greenbot wordt geleverd met een breedte van 1,3 meter en 1,8 meter. De bodemvrijheid
bedraagt 35 centimeter. Door toepassing van hogere banden kan dit verhoogd worden. De 100 pk
dieselmotor is voorbereid voor AdBlue. De tankinhoud van de diesel en
hydrauliekolie is 85 liter. Greenbot is uitgerust met een 3,4 liter

Eenvoudige bediening

Perkins/FPT motor. Een krachtbron die door en door

Greenbot inzetten is kinderspel. De software voor

betrouwbaar is. De vierwielbesturing

de vierwielbestuurde en

zorgt voor maximale wendbaarheid.

hydrostatisch vierwielaangedreven machine

Een revolutionaire

is gebruiksvriendelijk,

ontwikkeling
Het grote voordeel van Greenbot
ten opzichte van de
klassieke trekker is
dat alle overbodige

veilig en betrouwbaar.

componenten en

Greenbot kan volledig

onderdelen zijn

autonoom werken op

komen te vervallen

basis van een vooraf

en dat betekent minder

bepaald programma. Bovendien
kan Greenbot autonoom de taken
herhalen die vooraf met een bestuurde
trekker zijn vastgelegd. Dit is ook

onderhoudskosten. Bij
een klassieke tractor heb

Het voordeel 2 in 1
Door de compacte vorm heeft Greenbot ook de ideale gewichtsverdeling. De smalspoor uitvoering is
bij uitstek geschikt om te werken in boomgaarden. Binnen afzienbare tijd is er een tank beschikbaar die
op het dak kan worden gemonteerd om te spuiten of bemesten. Hiermee ontstaat een zeer wendbare
werktuigendrager. Dat levert tijdwinst en besparing van brandstof op. Greenbot kan ook worden uitgerust
met een extra brandstoftank om het bereik te vergroten. 24 uur per dag, non stop werken. De GPS systemen
zijn zo geavanceerd en precies, daar kan geen professional tegenop.

je bovendien te maken met
een machine die veroudert. Die veroudering zit vaak aan de

Distributie en onderhoud

mogelijk via de afstandsbediening, waarna

buitenkant of er worden bepaalde werktuigen en koppelingen niet meer ondersteund of ze kunnen niet

Precision Makers verzorgt de distributie en service van Greenbot. Een proefrit hoef je niet meer te maken.

de robottrekker de instructies herhaalt. Dit

meer aangesloten worden. Greenbot heeft een onbeperkte houdbaarheid. Jarenlang blijft de Greenbot

Greenbot gebruiken is zo eenvoudig dat je ook geen uitgebreide trainingen nodig hebt. Hij kan zo van de

programma heet ‘teach & play back’. Daarnaast kan

in staat te doen waar u hem voor aanschafte. Lange levensduur is één, maar lage onderhoudskosten is

oplegger het veld in. Het onderhoud wordt met een eigen servicedienst vanuit Giessen geregeld. Updates en

Greenbot voor specifieke oplossingen, zoals spuiten in boomgaarden

minstens zo belangrijk. Bij de ontwikkeling hebben we er rekening mee gehouden dat de motor van alle

beheer van de software worden op afstand verzorgd. Greenbot is verkrijgbaar vanaf 120.000 euro exclusief

of maaien van openbaar groen, volledig zelfstandig zijn route en werkzaamheden plannen.

kanten goed toegankelijk is. Een trekker koopt u met uw hart, Greenbot koopt u met uw verstand.

BTW en afleverkosten.

