
Æder græs på de stejleste skråninger
Allan Clausen fra Langelands Naturpleje har for længst regnet sig frem til, at 
hans McConnel RoboCut sparer ham for en masse timer med buskrydder.

Umiddelbart ligner den en 
bulldozer i miniformat, som 
den kommer farende hen 
ad den stejle skrænt. Men 
i stedet for at skubbe jord, 
slår den det grove græs ned 
- og pulveriserer det, så det 
nærmest er forsvundet.
- Den er bare grådig og ar-
bejder med op til cirka fem 
kilometer i timen, forklarer 
Allan Clausen.
Han er slet ikke i tvivl om, at 
han har købt mesteren inden 
for græsslåning på skrænter.
- Vi har prøvet et andet fabri-
kat, som slet ikke kommer op 
på siden af den her, siger han.
Allan Clausen er indehaver 

af Langelands Naturpleje, og 
i foråret 2014 købte han sin 
McConnel RoboCut efter at 
have haft den på demo.
- Den har kørt uden proble-
mer og med meget lidt ved-
ligehold lige siden, forklarer 
han. Hans største udfordring 
er sådan set at få opgaver 
nok til dens nærmest glubske 
kapacitet.

Her går man ikke med 
buskrydder
For at vise, hvad maskinen 
kan, kører vi ud til en kom-
munal grund med meget 
stejle skråninger ned mod et 
regnvandsbassin.

- Her kan vi ikke gå med 
buskrydder: Man kan  slet 
ikke få fodfæste og vil glide 
ned, hvis man prøver på det, 
konstaterer Allan Clausen.
Han står med begge hænder 
på fjernbetjeningen oppe på 
kanten af de stejle skråninger 
og holder øje med hans Mc-
Connel RoboCut, som alle-
rede kører sidelæns hen ad 
skråningen.
Hældningen er tæt på 60 
gra der, men sikre hænder på 
fjernbetjeningen gør, at mas-
kinen uden problemer kører 
lige fremad. 
Maskinen er dog kun god-
kendt til 55 graders hæld-
ning, oplyser MI, som har 
im porten af McConnel mas-
kiner i Danmark.

Sparer en masse timer
Alle, der har gået med busk-
rydder, ved, at det er et rigtig 
godt værktøj. Men de ved også, 
at den har begrænset kapacitet 
og at det er hårdt arbejde, især 
på hældende arealer.
- Kapaciteten på denne her 
er mange gange højere, fordi 
den selv i forholdsvist højt 
græs kører hurtigt fremad, 
siger Allan Clausen.

Klippehovedet har en bredde 
på 130 centimeter, og klippe-
højden er nem at indstille.
- Den er meget grådig og 
æder sådan set alt bortset 
fra sten, metal og træstubbe, 
fortæller han.
Meget højt græs eller kraf-
tigt ukrudt som tidsler eller 
bynker er derfor heller ikke 
noget problem.
- Man skal bare stå eller gå i 
nærheden, så man kan holde 
øje med det, den kører ind i, 
forklarer han.

Begrænset diesel forbrug
McConnel RoboCut har en 
dieselmotor, der yder 40 hk. 
Det er rigeligt til at trække 
både maskinen og det udstyr, 
den kan leveres med.
- Jeg foretrækker at arbejde i 
de nicher, hvor andre ikke er.
- Indtil videre har det været 
græsslåning på skråninger. 
Men kommer der andre op-
gaver, køber jeg gerne mere 
udstyr til min RoboCut, siger 
Allan Clausen. Han har også 
fundet ud af, at forbruget af 

diesel ikke er højt. Det ligger 
i omegnen af fire-fem liter i 
timen.
En anden vigtig ting er, at 
maskinen er nem at lave 
daglig service på. Han bruger 
højst et kvarter pr. dag på at 
smøre, blæse den ren, efterse 
filtre med videre.
- Så jeg er slet ikke i tvivl om, 
at jeg traf det rigtige valg ved 
at købe den, fastslår Allan 
Clausen.
Du kan se mere om Mc- 
Connel på www.mi.dkAllan Clausen er klar til nye opgaver med sin RoboCut.

Hældningen er tæt på 60 grader, men det er ingen hindring for RobotCut. Allan Clausen styrer den 
via fjernbetjening på sikker afstand.


