Eljött az OREC gépek ideje
A Japánban, 1948-ban alapított OREC cég, kiemelkedő elismertségnek örvend, amit az
általuk gyártott gépek kitűnő minőségének köszönhet. A cég érzékenyen figyel a vevőinek
változó igényére, ennek rendeli alá a gépek tervezését, gyártását.

Az OREC gépeket, már több mint 35 éve exportálják és elérkezett az az idő, hogy világszintű teljesítményt és szolgáltatást nyújtsanak a farmereknek, a bérmunkát végzőknek, a
közterületeket karbantartóknak és házi kert tulajdonosoknak képviseletein keresztül az
egész világon.
Magyarországon az OREC gépek kizárólagos importőre és forgalmazója az IKR Solar Kft.

Minőség, melyben megbízhat
Az OREC gépek tervezése és gyártása Japánban történik. Mi gyártjuk a gépek erőátvitelét, amelyek híresek a megbízhatóságukról. Ez az egyik fő ok, hogy nagyon sok
kertépítő, parkkarbantartó az OREC gépeket választja, mert ők ismerik a minőséget,
ami a legjobb befektetés, amit tehetnek.

Magas fűhöz
SH50C

SH71H Demo Movie

(HONDA GX160 163CC)

•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 500 mm
Vágási magasság: 50-90 mm
Mechanikus sebességváltó
Sebesség: előre 2 fokozat
A munka sebességet egyetlen karral lehet változtatni.
• Függőlegesen állítható fogantyú

FL500BC (HONDA GXV160 163CC)
•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 500 mm
Vágási magasság: 20-80 mm
Mechanikus sebességváltó
Sebesség: előre 3, hátra 1 fokozat
A munka sebességet egyetlen karral lehet változtatni
• Differenciálmű, differenciál zár

SH61/61H (Kawasaki FJ180V 179CC)
SH71H/71H(W)

(HONDA GXV340 337cc)

• Munkaszélesség: 600 mm (SH61,61H)
700 mm (SH71, 71 H(W))
• Vágási magasság: 50-100 mm
• Mechanikus sebességváltó
• Sebesség: előre 3, hátra 1 fokozat
• A munka sebességet egyetlen karral lehet változtatni.
• Differenciálmű, differenciál zár
• Kézifék

SH72
•
•
•
•
•

(HONDA GXV340 337cc)

Munkaszélesség: 700 mm
Vágási magasság: 55-115 mm
Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
Sebesség: előre 0-3,8 km/h, hátra 0-2,0 km/h
A munka sebességet egyetlen karral lehet változtatni.
• Differenciálmű, differenciál zár
• Kézifék

Gyepápoláshoz
Az alumínium ház és nagyerejű vákuum-rendszer
megkönnyíti a munkát.

Tengelyhajtású hidrosztatikus
hajtómű

Professzionális motorok

GR538

GR537PRO

(HONDA GXV160 163cc)

•
•
•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 530 mm
Vágási magasság: 19-78 mm
Mechanikus sebességváltó
Sebesség: előre 3
A vágási magasság, egy karral állítható
Vágó-tárcsafékkel felszerelve
Alumínium burkolat

(HONDA GXV160 163cc)

•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 530 mm
Vágási magasság: 15-72 mm
Mechanikus sebességváltó
Sebesség: előre 3
A vágási magasság mind a 4 keréknél függetlenül
állítható
• Vágó-tárcsafékkel felszerelve
• Alumínium burkolat, acél kerekek és acél belső
burkolat és frontütköző

GRH537PRO

(HONDA GXV160 163cc) HST Drive System
•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 530 mm
Vágási magasság: 24-81 mm
Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
Sebesség: előre 0-5,0 km/h
A vágási magasság mind a 4 keréknél függetlenül
állítható
• Vágó-tárcsafékkel felszerelve
• Alumínium burkolat, acél kerekek és acél belső
burkolat és frontütköző

Árokpart fűkasza

SP300
•
•
•
•
•

(HONDA GX35 35CC)

Munkaszélesség: 300 mm
Vágási magasság: 50 mm
Mechanikus sebességváltó
Sebesség: előre 2, hátra 2
A fogantyú függőlegesen és vízszintesen állítható
egy karral
• A fogantyú meghosszabbítható, a terepviszonyoknak megfelelően

SP1000
•
•
•
•
•
•

(Mitsubishi GB100 98CC)

Munkaszélesség: 500 mm
Vágási magasság: 50-75 mm
Mechanikus sebességváltó
Sebesség: előre 2, hátra 2
Négy kerék hajtás
A fogantyú függőlegesen és vízszintesen állítható
egy karral
• A fogantyú meghosszabbítható, a terepviszonyoknak megfelelően

Bozótirtó gépek
Kerek talp

HRC662 Demo Movie

Háromszögletű talp

Kalapácsos művelő eszköz
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HRC662 (HONDA GX270)
HRC802 (HONDA GX340)
HRC672 (HONDA GX270) ★
HRC812 (HONDA GX340) ★

HRC663 (HONDA GX270)
HRC673 (HONDA GX270) ★
HRC813 (HONDA GX340) ★
• Munkaszélesség: 650 mm (HRC663, HRC673)
800 mm (HRC813)
• Vágási magasság: 50-100 mm
• Mechanikus sebességváltó
• Sebesség: előre 3, hátra 1
• Gumihevederes rendszer meredek lejtőkhöz,
vagy sáros talajhoz
• Zárható oldalhajtás
• Opcionális platform, amire a kezelő menet
közben felállhat
• *Speciális motor, meredek terephez és gumiheveder záró rendszer

• Munkaszélesség: 650 mm (HRC662, HRC672)
800 mm (HRC802, HRC812)
• Vágási magasság: 50-100 mm
• Mechanikus sebességváltó
• Sebesség: előre 3, hátra 1
• Gumihevederes rendszer meredek lejtőkhöz,
vagy sáros talajhoz
• Zárható oldalhajtás
• *Speciális motor, meredek terephez és gumiheveder záró rendszer

Kerekes modellek

HR531 (HONDA GX200)
•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 520 mm
Vágási magasság: 50-100 mm
Mechanikus sebességváltó
Sebesség: előre 3, hátra 1
Függőlegesen állítható fogantyú

HR662 (HONDA GX270)
HR672 (HONDA GX270)
HR812 (HONDA GX340)
• Munkaszélesség: 650 mm (HR662, HR672)
800 mm (HR812)
• Vágási magasság: 50-110 mm
• Mechanikus sebességváltó
• Sebesség: előre 3, hátra 1
• Függőlegesen és vízszintesen állítható fogantyú,
egy karral
• Zárható oldalhajtás (HR672,HR812)

HRH801
•
•
•
•
•

(HONDA GX340)

Munkaszélesség: 800 mm
Vágási magasság: 50-110 mm
Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
Sebesség: előre 0-5,8 km/h, hátra 0-3,3 km/h
Függőlegesen és vízszintesen állítható fogantyú,
egy karral

Egyéb modellek

Mini - talajmaró

Mini - talajmaró

SF600

SF600D(HONDA GX160 163cc)

(HONDA GX160 163cc)

• Munkaszélesség: 500 mm
• Sebesség: előre 2 fokozat, hátra 1 fokozat, munkafokozat 1
• A talajmaró művelő eszköz forgásiránya megfordítható

Japán modellek
SGW802
hótoló

• Munkaszélesség: 500 mm
• Sebesség: előre 2 fokozat, hátra 1 fokozat, munkafokozat 1
• Forgásirány változtató rendszer
• Középső szekció: forgásirány előre, oldalszekció:
forgásirány hátrafele
• Kettős talajmarási rendszer finom morzsalékos
talajszerkezetet eredményez

Gumihevederes szállító
platform

LS360

(HONDA GX120 118cc)

• Maximális teherbírás: 350 kg
• Sebesség: előre 2, hátra 1
• Oldal kuplungkormányzási rendszer a könnyű
forduláshoz
• Kézi billenthető plató

Rabbit modellek

RM982F Demo Movie

Elhanyagolt, bozótos területek karbantartása
Gyümölcsösökben, szőlőkben, metszés után az ágak – venyige felaprítása
Hatékony parlagfű mentesítés
Opció: Borulás gátló keret

RM982F (Vanguard 627cc)
•
•
•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 975 mm
Vágási magasság: 50-120 mm
Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
Sebesség: előre 0-10 km/h, hátra 0-8 km/h
Négy kerék hajtás
Differenciálmű, differenciál zár
Biztonsági ülés (ha a kezelő leesik, a gép azonnal
leáll)
• Állítható ülés és állítható kormány

Option : Upper Frame

RM952

(Vanguard 570cc)

•
•
•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 950 mm
Vágási magasság: 50-120 mm
Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
Sebesség: előre 0-12 km/h, hátra 0-10 km/h
Két kerék hajtás
Differenciálmű, differenciál zár
Biztonsági ülés (ha a kezelő leesik, a gép azonnal
leáll)
• Állítható ülés és állítható kormány

RM830 (HONDA GXV390)
•
•
•
•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 820 mm
Vágási magasság: 50-110 mm
Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
Sebesség: előre 0-10 km/h, hátra 0-4,5 km/h
Két kerék hajtás
Differenciálmű, differenciál zár
Rugózott ülés
Erősített késburkolat speciális acél anyagból

RM882

(Vanguard 479cc)

•
•
•
•
•
•
•

Munkaszélesség: 880 mm
Vágási magasság: 50-120 mm
Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
Sebesség: előre 0-10 km/h, hátra 0-7 km/h
Két kerék hajtás
Differenciálmű, differenciál zár
Biztonsági ülés (ha a kezelő leesik, a gép azonnal
leáll)
• Állítható ülés és állítható kormány

RM83G
•
•
•
•
•
•
•

(HONDA GXV390)

Munkaszélesség: 820 mm
Vágási magasság: 50-110 mm
Mechanikus hajtás
Sebesség: előre 4, hátra 1
Két kerék hajtás
Differenciálmű, differenciál zár
Erősített késburkolat speciális acél anyagból
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Erős és megbízható munkagépeket gyártunk megrendelőink részére
- a segítségükkel.
Berendezéseink fejlődése követi ügyfeleink változó igényeit.
Az “OREC” név tükrözi elveinket a folyamatos fejlesztésről.
Azért keressük a kihívásokat, hogy egy jobb jövőt kínálhassunk
Önnek.

Rabbit kasza - szőlőültetvényekhez

RM60G
Magyarul:

EREDETISÉG
MEGVALÓSÍTÁS
LÉNYEG
KIHÍVÁS
Kapcsolat:

IKR SOLAR Kft.
2943 Bábolna, IKR Park 1.
Adószám: 22932952-2-11
Tel: +36 34 569 000
E-mail: info@ikrsolar.hu

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
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(HONDA GXV390)

Gépszélesség: 685 mm
Munkaszélesség: 600 mm
Vágási magasság: 50-110 mm
Mechanikus sebességváltó
Sebesség: előre 4, hátra 1
Differenciálmű, differenciál zár

RMK150

(Kawasaki FS651V)

• Gépszélesség: 1620 mm
• Munkaszélesség: 1350 - 1500 mm (az oldalkasza kitérése: 150 mm)
• Vágási magasság: 50-90 mm
• Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
• Sebesség: előre 0-10 km/h, hátra 0-7 km/h
• Differenciálmű, differenciál zár

RMK150 Demo Movie
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