
FULGOR

650, 750, 850, 876

FREMSTILLET I FRANKRIG

innovation, men 
stadig tro mod det 
grundlæggende
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Elektrisk joystikstyring  af alle proportionalventiler EPS

Trafiklys LED

EKLUSIVITET ROUSSEAU : 100 % hydraulisk stempelpumpe
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EKLUSIVITET ROUSSEAU : 100 % hydraulisk stempelpumpe

Modulær kinematik

Redskaber til alle opgaver

Struktur TP

KAN OGSÅ LEVERES I EN 
ELEKTRISK UDGAVE
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FULGOR 
kinematik



 FULGOR 876 : Rækkevidde 
lodret max 9,58 m
(udstyret med en grensav model 
LAMIER 4x700)

 FULGOR 650 : 
Minimumsafstand til hæk 1,74 m

 FULGOR 750 : 
Minimumsafstand til hæk 1,89 m

 FULGOR 850 : 
Minimumsafstand til hæk 2,00 m

 FULGOR 876 : 
Minimumsafstand til hæk 1,95 m

 FULGOR 650 : Rækkevidde 
vandret max 6,50 m

 FULGOR 750 : Rækkevidde 
vandret max 7,50 m

 FULGOR 850 : Rækkevidde 
vandret max 8,50 m

 FULGOR 876 : Rækkevidde 
vandret max 8,52 m
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 Beskyttelse til cylinder for 
hovedarm

 Støtterulle belagt med 
teflon til teleskopisk bom

 Hovedarmens hydrauliske 
tiltcylinder

 Teleskopering 
1,00 m for FULGOR 650
1,20 m for FULGOR 750 et 850
2,00 m for FULGOR 876

 Beskyttelse til cylinder for 
teleskopisk arm

 MODEL PLT MED OFFSET 
STIK OG STIK MED TELESKOP 
Offset stik placeret 1.10 meter 
foran hovedarmen hvilket giver 
1.90 meter fra hovedarm til 
rotorakslen (standard)
- eller, som ovennævnte, men 
med forkrøppet stik giver 2.20 
meter fra hovedarm til rotorakslen 
(ekstraudstyr)
 Teleskop 1.00 m

FULGOR 
teleskopisk
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   Hele FULGOR  serien 
anvender stålstøbegods i 

konstruktionen:
Bommens pivotophæng

Alle armens bevægelige led
 Alle monteringsbeslag til 

hydrauliske cylindre
Bomdelenes ender

Hvilebeslag

 Model TP er konstrueret til 
intensiv drift

Triangulær profil (bom og stik) : 
- bom : 160 x 160 mm, pladetykkelse 

8 mm ; 
- stik : 120 x 60 mm, pladetykkelse 

8 mm.
- offsetarm (version PL) : 160x160 

mm, pladetykkelse 8 mm
- drejeled 120 x 120 mm, 

pladetykkelse 8 mm

FULGOR 
konstruktion

 Integreret kontravægt for 
bedre stabilitet
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 APS COLOR er standard på tre-segments armklippere
omfatter alle egenskaber som ovenfor nævnt under EPS. Desuden med 
yderligere følgende funktioner :
- Justerbar hastighedsregulering på alle hydrauliske funktioner
 (progressiv start og stop)
- Load Sensing styret hydraulik til stempelpumpe og stempelmotor 
- Åbent kredsløb, filtrering og køling af komplet kredsløb
- Nem tilpasning af flere traktorføreres foretrukne maskinindstillinger
- Kontrol- og diagnostisk hjælpemodul
- TFT farveterminal 3,5 tommer
- Fler-siders-visning af forskellige informationer for 

temperatur, arbejdstryk, kraft, status på batteri, 
tællere, armens stilling og meget mere...

- CAN-bus elektronik fremstillet i bedste kvalitet, 
vandtæt og konstrueret til tungt arbejde.

 Elektrisk joystik med proportionalventiler til alle armens bevægelser.
EPS el-hydraulisk ventilblok med proportionalventiler til alle armfunktioner
- Display: med daglige- og akkumulerede data og olietemperatur 
- Sikkerhedsfrakobling af rotor (hvis olietemperaturen bliver for høj) 
- Nødstop
- Elektrisk styring af oliemængde til flydestilling og dets affjedringssystem
- Automatisk returnering af arm til transportstilling ved tastetryk
- Elektronisk lift med potentiometerjustering 
- Hjælpefunktion til problemløsning via terminal.
- Elektrisk betjent valg af klippehovedets rotationsretning (to-vejs)
- Indikatorlys til oliekølerens blæser
- Elektrisk kontrolleret og betjent flydestilling
- Ovennævnte funktioner betjenes fra separat terminal med sugekop til 

montering i traktorens førerkabine tæt på maskinføreren.

 Fælles standardudstyr
el-hydraulisk ventilblok med proportionalventiler til alle armfunktioner

Det er muligt at styre to enheder fra ét og samme joystik.

Maskinføreren kan betjene armklipperen og et eventuelt frontmonteret 
redskab som (klipper, læsser, sneudstyr og meget mere)

Joystikket bliver perfekt integreret i traktorens førerkabine og giver betydelig 
pladsbesparelse fordi joystikket kan betjene to enheder.


FULGOR
Styresystemer og betjeningssystemer
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FULGOR 
hydraulik



 Oliereservoir 
Kapacitet på 110 L 

Skærm over teknikrum er ophængt 
i gascylindre.

Nem adgang til oliefilter, 
påfyldningsstuds, olieniveau og 

oliekøler

 Oliekøler 18 kw med 
høj effektivitet og kapacitet ; 

automatisk
støvrensning

 EGENSKAB ROUSSEAU 
Pumpegruppe ved forsatsgear

2 stempelpumper
Motor til rotor lukket center 

Hydraulikcylindre åbent center

 Affjedringseffekt af 
arm og flydefunktion 

er elektrisk regulerbar 
ved hjælp af denne 

stempelakkumulator

 Hydraulik 100% stempel
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SPECIEL
ROUSSEAU


 360° drejeligt klipperhoved 

(levere som ekstraudstyr)
Klipperhovedets orientering er 
som standard 220°, men ved 
hjælp af et adapterkit kan der 

opnås 360° orientering. Gør 
klippearbejdet nemmere og mere 

fleksibelt omkring forhindringer. 
Klipperhovedet er med push/pull 

hydrauliske koblinger.
Dette adapterkit kan leveres 

til alle redskaber til FULGOR, 
klipperhoved, hækklipper og 

hegnsklipper.

 Dæmper til flydefunktion
Som ekstraudstyr leveres en dæmper til flydefunktionen 
som fungerer ved en fjeder-chok kombination via 
to membranakkumulatorer. Dette udstyr garanterer  
således, at klipperhovedet automatisk tilpasser sig de 
forskellige konturer.

 Hydrauliske koblinger
push-pull flat-face 
drypfrie

 Halvautomatisk tilkobling 
af klipperhovedet

Forskellige positioner af klipperhovedet med adapterkittet til 360° orientering
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VORES 
UDSTYR OG 
MULIGHEDER



  Rotorens ydre lejer er 
med anti-wrap krave

og lejebeskyttelse

 Indirekte rotordrev ved 
tandrem fremstillet i kevlar 
garanterer effektivitet, robusthed 
og driftssikkerhed

  Bagrulle
ENDURO Ø140 mm vedlige-

holdelsesfri og vandtæt. Justerbar 
i højden i flere positioner 

(Ø168 mm bagrulle leveres som 
ekstraudstyr)

 Blæser 
Rotationshastighed 3500 omdr/min. 
Luftydelse 80 m3/min. 
Turbine Ø 400 mm. 
Oliebehov 50 L/min. 
Drives af traktorens enkeltvirkende 
olieudtag med fri retur

  Klipperhoved 
TECHNIPRO 120 1,20 m eller 
TECHNIPRO 160 1,60 m stål, 
Profileret og forstærket
Hydraulikmotor stempel 30 cm3

To-vejs rotationsretning
Slagleklipper til græs med fast 
skjold eller slagleknuser med 
aftageligt skjold til grene og 
buskads.

 Påkørselssikring ved 
baglæns kørsel

En hydraulisk påkørselssikring gør 
det muligt, at armen kan flytte sig 
15° i fremadretning ved baglæns 

kørsel
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 Rotor universal 1,20 m 
Ø14 mm sjækler, 60 Y-slagler 
af fabrikatet Forgex. Alternativt 
er det muligt at montere en 
slagleknuser i stedet for 
universalrotoren

 L.E.M. grensav leveres i moduler 
med hver 2 eller 5 klinger Ø 600, 650 
eller 700 mm. Arbejdsbredde fra 1,08 
meter til 2,62 meter. Mulighed for 
montering af fingerklipper. Meget 
kraftig konstruktion og vridnings-
stabil som sikrer lang levetid. 
Centralsmøring.

 Y-slagle Forgex «lige» 
monteret på sjækler eller 
C-slagle «lige» monteret på 
bøjler (ekstraudstyr)

 Hammerslagle med sjækel. 
Easy Fix - hurtig og nem 
udskiftning (ekstraudstyr) 

 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.

Slagleknuser 
« flishuggerprincip »

Slagleknuser

Rotor universal

Y-slagle Forgex C-slagle

  Ukrudtsbørste
Hydraulisk drevet ukrudsbørste til 

effektiv renholdelse overalt hvor 
belægningen er fliser, asfalt eller 

brosten. Kobles til armklipperen med 
push-pull flat-face drypfrie koblinger. 

20 l/min ved minimum 180 bar.
Flowregulering

Rotationsretning højre / venstre

 Bagakselstabilisering med 
hurtigskifte specifik til traktor 
(skaber en fast forbindelse i 
mellem traktor og armklipper)
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FULGOR tekniske egenskaber og specifikationer
MODEL FULGOR 650 750 850 876 670 PLT 700 PLT
Specifikationer
Rækkevidde vandret max(A) 6.50 m 7.50 m 8.50 m 8.52 m 6.63 m 6.94 m
Rækkevidde lodret max (B) 6.81 m 7.86 m 8.91 m 8.95 m 7.09 m 7.20 m
Rækkevidde skrænt 45° (E) 6.34 m 7.41 m 8.47 m 8.49 m 6.59 m 6.74 m
Rækkevidde grøft 45° (D) 4.06 m 5.17 m 6.31 m 6.48 m 4.36 m 5.10 m
Rækkevidde til hæk 1.74 m 1.89 m 1.89 m 1.95 m 2.20 m 2.20 m
Højde på hæk max.(C) 4.52 m 6.02 m 6.02 m 6.05 m 3.86 m 3.86 m
Frihøjde under bom 1.24 m 1.28 m 1.28 m 1.26 m 1.10 m 1.10 m
Transporthøjde 3.76 m 3.83 m 4.25 m 3.85 m 3.80 m 3.80 m
Slagleklipper / slagleknuser 1,20 m stål
Armens krøjevinkel 120°
Rotationsvinkel på klipper 220° standard / 360° (ekstraudstyr)
Hydr.tiltcylinder på arm standard (se side 5)
Dimension af arm + stik 160 x 160 x 8 + 120 x 60 x 5
Dimension af pivot 150 x 150 x 6.3 180 x180 x 6.3
Egenvægt (kg) 2200 2300 2630 2650 2200 2650
Vægtkrav til traktor, min (t) 6 6 6 7 6.5 6.5
Montering på traktor Bagakselstabilisering specifik til traktor nødvendigt ekstraudstyr

Hydraulisk kredsløb til rotor
Hydraulisk pumpetype Stempelpumpe og stempelmotor axial (lukket kredsløb) 

Version APS : Stempelpumpe axial vinklet åbent kredløb
Effekt 82 hk (55 kW) ved 1000 omdr./min
Oliereservoir 110 liter
Betjening EPS elektrisk joystik
Kølesystem Effekt på køleudstyr 18 kW

Hydraulisk kredsløb arm
Hydraulisk pumpetype Stempelpumpe axial (åbent kredsløb) 
Oliefiltrering Oliefilter på trykside + returside 10 microns
Effekt ved 1 000 omdr./min 26 hk (20 kW) 
El-hydrauliske ventilblok               EPS elektrisk joystik med proportionalventiler til alle
                                                        hydraulsike fuktioner.
Flydefunktion arm Elektrisk regulering af de hydrauliske cylindres flydestilling
Flydefunktion armens affjedring Elektrisk regulering af affjedringseffekt
Elektronisk løftekontrol Servostyring via tryksensor

Klipperhoved
Arbejdsbredde 1200 mm (1250 mm og 1600 mm som ekstraudstyr)
Arbejdshøjde Højderegulerbar fra 35 mm til 95 mm
Diameter af bagrulle 140 mm (168 mm som ekstraudstyr)
Rotor standard 60 stk. Y-slagler Forgex «Y» ophængt i sjækler Ø 14 mm

Som ekstraudstyr leveres «C» slagler monteret på bøjler
Hydraulikmotor for rotor Vinklet stempelmotor med  kapaciteten (30 cm3)
Hastighed på rotor 3.150 omdr. / min
Rotordrev Tandrem fremstillet af Kevlar (bredde 37 mm)

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

  ROUSSEAU

40 avenue Auguste Wissel 
69583 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

Transportposition

LEVERES OGSÅ 
I EN ELEKTRISK 

UDGAVE

E-FULGOR 755




