
KASTOR

FREMSTILLET I FRANKRIG

500 P - 500 PA - 550 P - 550 PA 
600 T

innovation, men 
stadig tro mod det 
grundlæggende
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KASTOR
600 T

 KASTOR serien er nu blevet udvidet med en ny model KASTOR 600T udstyret med en pivot, en teleskoparm og 
med en rotorkraft på 82 hk. 

 ROUSSEAU’s designafdeling har nu opdateret armen på KASTOR modellerne med erfaring og inspiration fra de 
anerkendte elektriske TP modeller.

 Armen har en maksimal vandret rækkevidde på 6,04 meter - inklusiv 1 meter teleskopforlængelse – og er selvsmørende 
og nem at justere. Vedligeholdelse er derfor meget begrænset og uden behov for smøring. Teleskopet glider på ruller 
belagt med teflon som også kan modstå store belastninger fra hårdt arbejde.

 Endelig kan armen udstyres med et påboltet 2-positions redskabsfæste (ekstraudstyr) som gør skift af redskaber 
nemmere.
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 En rækkevidde på 6,04 m med 
normal sporvidde

  Teleskopbalancen og 
geometrien er konstrueret og 
inspireret af FULGOR-serien

 Pivot 110° - 2 positioner

 Teleskopisk arm 1.00 meter 
med beskyttelse til elektriske 
ledninger

 Transportposition, elektrisk 
transportlåsning af arm

KASTOR    
600 T
teleskopisk arm
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 INDUKTIONSOPVARMNING
Induktionsopvarmning gør det muligt 
at bøje, forme og hærde armdelene 
med henblik på, at forbedre armens 
mekaniske egenskaber. Teknikken 
begrænser antallet af svejsninger og 
antallet af forstærkninger. At kunne 
begrænse svejsninger er yderst 
vigtig, fordi svejsninger kan fjerne 
armens hærdede egenskaber, og 
svejsesømme vil altid være kilde til 
potentielle brud.

 Aksler med stor diameter 
monteret med Teflon ringe + 
aksellås

 Monteringsbeslag for 
hydrauliske cylindre er 

fremstillet i støbegods. Et 
nøgleelement der giver 

armklipperen model KASTOR 
sin uovertrufne robusthed

KASTOR
det væsentlige


et design udviklet og konstrueret af Rousseau
et design med erfaring og inspiration fra TP modellerne 
en armdimension på 140x140 mm og materiale 10 mm
en stikdimension på 120x120 mm og materiale 10 mm
beslag for hydrauliske cylindre er fremstillet i stålstøbegods
en elektrisk justerbar gasdæmper
el-hydraulisk ventilblok med proportionalventiler
induktionsopvarmning anvendes i fremstillingsprocessen
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 Det centermonterede 
pivotophæng er med 2 stk. 
monteringsbeslag til hydraulisk 
cylinder som gør det muligt at 
tilpasse armens arbejdsområde 
hvor pladsen er trang til lodret - 
eller trang til grøft.

 Centermonteret pivot kan 
svinge 110° gør det muligt at nå 
vanskeligt tilgængelige områder

Pivotophæng med hydraulisk 
tilpasning af armens arbejds-
område hvor pladsen er trang til 
lodret - eller trang til grøft.

 Standard : Hydraulikrør med 
beskyttelse monteret bag på arm

SPECIELT FOR ROUSSEAU : Arm 
fremstillet i dimensionen 140x140 
mm og en pladetykkelse på 10 mm

Hydraulikslanger med beskyttelse 
føres ind i stik

 Centermonteret pivot kan 
svinge 110°

PIVOTOPHÆNG, ARM
MULTIFUNKTIONALITET



Position lav Position høj
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 Standard : el-betjent joystick betjener alle armklipperens 
proportionelle el-hydrauliske ventiler.

Terminal : Timetæller daglig og akkumulerede
Indikator for olietemperatur
Indikatorlys for start af køleventilator
Bekskyttelse af det hydrauliske kredsløb : sikkerhedsstop af rotor ved for høj 
temperatur
Nødstop
Automatisk retur af arm til hvilestilling (ekstraudstyr)
Elektronisk lift (ekstraudstyr)
Elektrisk kontrol af akkumulator 
Hjælpefunktion til fejlfinding
Elektronisk valg af rotationsretning
Elektronisk flydefunktion
Separat display med sugekop, perfekt til montering i traktorens førerkabine

PUMPE 
ROTOR
Efter valg: PTO hastighed 540 
eller 1000 omdr/minut .



 EKSTRAUDSTYR
Rotorpumpe og stempelmotor

(lukket kredsløb TP)
yder 82 HK

på rotorakslen 

Til de mest krævende 
arbejdsforhold

 STANDARD
Gearpumpe til rotor fremstillet 

i stål (åbent kredsløb) og 
stempelmotor som yder 60 HK 

på rotorakslen

Et enkelt og effektiv system

BETJENING OG
TERMINAL
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  Standard : 
Avanceret mekanisk svejst stik

65 cm (forkrøbbet stik model PA)
fleksibel rørprofil med 10 mm

hjørneforstærkninger 

    Ekstraudstyr : 
Lige højre arm
(lige stik model P)

ARM

  Ekstraudstyr : 
Avanceret varmvalset stik 65 cm 
og hydraulikslanger ført indven-
dig i armens stik (forkrøbbet stik 
model PA) 

 Sekventeret rotor loop

FORKRØBBET STIK (MODEL PA)
FLYTTER REDSKABET 1,40 METER LÆNGERE FREM

LEVERES OGSÅ I EN 
ELEKTRISK UDGAVE

LIGE STIK (MODEL P)
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BEVÆGELIGHED

 Armens kinematik giver 
mulighed for at arbejde tættere på 
traktorhjulet, hvilket giver maskinen 
en klar manøvredygtighed.

 Armklipper i transportstilling 
model PA  (forkrøbbet stik) 

og P (lige stik)   
Elektrisk transportlås ved  

transport på vej

 Brug grensaven til 
beskæring når der skal 

arbejdes i højden

  Afhængig af valg af stiktype 
vil slagleklipperen være 
placeret 65 cm foran- eller 1,40 
meter foran armklipperens arm
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 Model PA (forkrøbbet stik): 
godt udsyn til slagleklipperen fra 
traktorens førerkabine

 Oliekøler med automatisk 
støvblæsning

KASTOR    
P, PA, T
multifunktionel
bevægelighed



 Oliereservoir med plads til 115 liter hydraulikolie 
(placeret på venstre side af maskinen for perfekt stabili-
tet)
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UDSTYR
OG
MULIGHEDER



 Ø 140 mm niveau bagrulle, 
aftagelig med smørenippel 

(vedligeholdelsesfri ENDURO 
bagrulle uden smørenippel

 kan leveres efter valg)

 Rotor universal 1,20 meter,  
Ø14 mm sjækler, 60 Y-slagler af 
fabrikatet Forgex. 

 Rotor med hammerslagler, 
monteringsflanger 12 mm,
28 stk. hammerslagler

 Drypfrie push-pull Flat-Face 
hydraulikkoblinger

 4-hullet boltebeslag, der 
muliggør hurtig montering af 

rotoren

 Rotorens ydre lejer er med
anti-wrap krave 

 Halv-automatisk tilkobling ved hjælp af unikke beslag
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Armklipperen model KASTOR 
monteres som standard i traktorens 
3-punktsophæng 

 Trepunktsstabilisering (skaber 
en fast forbindelse i mellem traktor og 
armklipper) (leveres som ekstraudstyr)

 Bagakselstabilisering med 
hurtigskifte specifik til traktor 

(skaber en fast forbindelse i mellem 
traktor og armklipper)

 L.E.M. grensav leveres 
i moduler med hver 2 eller 3 
klinger Ø 600, 650 eller 700 mm. 
Arbejdsbredde fra 1,08 meter til 
1,66 meter. Mulighed for montering 
af fingerklipper. Meget kraftig 
konstruktion og vridningsstabil som 
sikrer lang levetid. Centralsmøring.

 Fingerklipper (1,50 eller  
2,25 meter). Bevægelig kniv med fast 

modskær. Knivbjælke i højstyrkestål 
drives hydraulisk. Fuldt afskærmet så 

grene kan glide uden at hænge fast

 Slagleklipper model PRO 
120, 1,20 m stål, profileret og 
forstærket. El-betjent valg af 
omdrejningsretning:
« græsslåning ved slagleklipper » 
eller 
« knusning ved slagleknuser»

 Trafiklys LED

 Støttebeslag 2 stk.

 Indirekte rotordrev ved 
tandrem fremstillet af glasfiber



KASTOR caractéristiques techniques et cinématique
GAMME KASTOR 500 P 550 P 500 PA 550 PA
Cinématique
Portée horizontale max (A) 5,02 m 5,51 m 5,02 m 5,51 m
Portée verticale max (B) 6,60 m 7,00 m 6,60 m 7,00 m
Portée talus 45° (E) 5,03 m 5,53 m 5,03 m 5,53 m
Portée fossé 45° - Version pivot simple (D) 2,07 m 2,55 m 2,07 m 2,55 m
Portée fossé 45° - Version pivot renversement (D) 2,72 m 3,22 m 2,72 m 3,22 m
Portée flanc de haie 2,20 m 2,10 m 2,20 m 2,10 m
Hauteur sur haie max. 3,30 m 3,63 m 3,30 m 3,63 m
Passage sous flèche 1,15 m 1,15 m 1,15 m 1,15 m
Hauteur de transport 3,75 m 3,85 m 3,75 m 3,85 m
Groupe 120 acier
Angle de balayage 110 °
Angle de rotation du groupe 220°
Dispositif de renversement de série
Section flèche 140x140x10
Section balancier 120x120x10
Poids total machine 1500 kg 1550 kg 1500 kg 1550 kg
Liaison tracteur/machine Attelage 3 points avec barres de rigidification

Circuit rotor
Spécification de pompe Circuit ouvert, engrenages corps acier
Puissance 60 ch à 540 tr/min ou 1000 tr/min

Option : 82 CV à 540 ou 1000 tr/min
Capacité du réservoir 115 litres
Système de commande DSR électrique
Système de refroidissement Refroidisseur de série
Circuit mouvement
Spécification de pompe Pompe à engrenages corps fonte
Filtration Sous pression + retour (filtration = 10 microns)
Puissance à 1 000 tr./min 22 ch (16,3 kW) à 1 000 tr./min
Commande distributeur Hydraulique basse pression mixte ou électrique proportion-

nelle
Débrayage vérin Tête flottante hydraulique (float)
Sustentation oléopneumatique Accumulateur à commande mécanique (de série)
Groupe de broyage
Largeur de coupe 1200 mm
Hauteur de coupe réglable de 50 à 80 mm
Diamètre rotor 410 mm
Diamètre rouleau palpeur 140 mm de série (option Enduro sans entretien)
Largeur rotor universel 1200 mm équipé de 60 fléaux Forgex « Y » 

et 30 manilles Ø 14mm
Spécification moteur Pompe et moteur à engrenages corps acier (de série)
Vitesse rotation rotor Environ 3 000 tr./mn
Entraînement rotor Courroie crantée fibre de verre (largeur 37 mm)
Matériel fabriqué et monté en France, sur notre site de Neuville-sur-Saône

KASTOR tekniske egenskaber og specifikationer
MODEL KASTOR 500 P 550 P 500 PA 550 PA 600 T
Specifikationer
Rækkevidde vandret max (A) 5,02 m 5,51 m 5,02 m 5,51 m 6,04 m
Rækkevidde lodret max (B) 6,60 m 7,00 m 6,60 m 7,00 m 7,51 m
Rækkevide skrænt 45° (E) 5,03 m 5,53 m 5,03 m 5,53 m 6,25 m
Rækkevidde grøft 45° - Pivot lav (D) 2,07 m 2,55 m 2,07 m 2,55 m 3,68 m
Rækkevidde grøft 45° - Pivot høj (D) 2,72 m 3,22 m 2,72 m 3,22 m 3,80 m
Rækkevidde til hæk 2,20 m 2,10 m 2,20 m 2,10 m 2,41 m
Højde over hæk max. (*teleskop inde) 3,30 m 3,63 m 3,30 m 3,63 m 3,82 m*
Højde over hæk max. (*teleskop ude) - - - - 4,18 m
Frihøjde under bom 1,15 m 1,15 m 1,15 m 1,15 m 1,50 m
Transporthøjde (*téleskop inde) 3,75 m 3,85 m 3,75 m 3,85 m 4,20 m*
Slagleklipper / Slagleknuser 120 cm arbejdsbredde i profileret og forstærket stål
Armens krøjevinkel 110 °
Slagleklipper / Slagleknuser rotationsvinkel 220°
Reversering af rotor ekstraudstyr
Dimensioner arm 140x140x10
Dimensioner stik 120x120x10 150x150x6.3
Dimensioner teleskop 120x120x6.3
Totalvægt af maskine 1500 kg 1550 kg 1500 kg 1550 kg 1715 kg
Montering på traktor Traktorens trepunktsophæng med låst stabilisering

Drift af rotor
Hydraulikpumpe Åbent kredsløb, fremstillet i aluminium
Ydelse 60 HK (44 kW) ved 540 omdr/minut eller 1000 omdr/minut 

Ekstraudstyr : Lukket kredsløb stempel pumpe og motor 82 HK (61 
kW). Standard på model 600T

Oliereservoir 115 liter
Kontrolsystem Elektrisk ændring af rotationsretning
Kølesystem Oliekøler er standard på alle modeller
Drift af arm
Hydraulikpumpe Tandhjulspumpe fremstillet i støbejern
Filter Trykfilter + returfilter (maskestørrelse = 10 microns)
Ydelse 22 HK ved 1 000 omdr/minut
Betjening Elektrisk proportional joystikbetjening af alle funktioner EPS
Flydefunktion El-hydraulisk
Oleo-pneumatisk lift Elektrisk styret akkumulator med membran
Slagleklipper
Arbejdsbredde 1200 mm
Klippehøjde Regulerbar fra 50 til 80 mm
Rotordiameter 140 mm som standard (vedligeholdelsfri Enduro som ekstraudstyr)
Rotorbredde standard 1200 mm udstyret med 60 stk. Y-slagler af fabrikatet Forgex «Y» 

ophængt i sjækler Ø 14mm
Hydraulikmotor Gearmotor fremstillet i stålstøbegods (ekstraudstyr : stempelmotor)
Hastighed på rotor Ca. 3100 omdr/minut
Rotordrev Tandrem fremstillet af glasfiber (bredde 40 mm)

Udstyr fremstillet og monteret i Frankrig, på vores fabrik i Neuville-sur-Saône

  ROUSSEAU
40 avenue Auguste Wissel - CS 10132

F69583 Neuville-sur-Saône Cedex

Tél. : +33 (0)4 78 98 69 29
Fax : +33 (0)4 78 91 51 36

email : infos@rousseau-mail.com

WWW.ROUSSEAU-WEB.COM

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l  

- R
O

U
SS

EA
U

 0
6/

20
19



LEVERES OGSÅ 
I EN ELEKTRISK 

UDGAVE

E-KASTOR 535 PA


