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Prijzen met ingang van 1 mei 2010

Robocar 1600 ! 11.000,00

Joy-Stick type: 37 ! 146,00

Flitslamp type: 2 ! 38,00

Contactslot met sleutel type: 3 ! 36,00

Noodknop type: 4 ! 34,00

Schakelaar Hand/Automaat type: 5 ! 24,00

Bumperslang type: 38 ! 66,00

Eindplug voor bumper  type: 68 ! 18,00

Plug voor bumper met slangetje type: 69 ! 22,00

Luchtdrukschakelaar   type: 7 ! 44,00

Draadstuurkastje type: 39 ! 198,00

Ultrasoonsensor compleet type: 51 ! 180,00

Ultrasoonsensor los type: 56 (Steker= gele tulp )vanaf 2008 ! 19,00

Ultrasoonsensor los type: 22 ( KLEINE STEKER ) 2002 - 2008 19,--

Ultrasoonsensor los-enkel steun type: 57 ! 11,50

Ultrasoonsensor los-10voudig steun type: 58 ! 38,00

Controler print type: 55/3 snelheidspotmeter buitenop kast ! 658,00

Controler print type: 55/4 snelheidspotmeter op print ! 658,00

Controler print type: 55 revisie 6 ! 708,00

Sensor voor inductiedraad type: 40 ! 391,00

Tandwielkast type: 41 ! 515,00

Aandrijfmotor 650 watt type: 42 ! 445,00

Aandrijfmotor 750 watt type 42-S1 voor zwaar bedrijf ! 535,00

Achterwiel met steek as type: 45 ! 104,00

Voor-Zwenkwiel 250mm type: 46 ! 63,80

Motorregelaar type: 47 ! 740,00

Koolborstel set ( voor 1 motor) type: 33 ! 48,00

Acculader type: 35 430,--

Accuset type: 34 ! 640,00

Accumeter type 52 ! 22,00

Zekeringhouder type:16 ! 9,75

Zekeringstrip type: 17 ! 1,20

Rubber buffer 20mm hoog type: 18 ! 6,50

Rubber buffer 30mm hoog type: 48 ! 7,80

Potmeter type: 54 ! 12,00

Trekhaak type: 89-hoogte-diameter pen ! 96,00

Anti wegrijdt blokker snoertje type: 59 ! 18,00

IR ontvanger ( Voor positioneersysteem)type:61 ! 600,00

IR Encoder ( op Robocar bepaald eind bestemming)type:62 640,--

Vloerplaat rond Type:65 ! 48,00

Vloerplaat voorzijde recht type: 66 ! 48,00

Oranje: Volg montage voorschriften stipt op!!!



JoyStick type 37 direct voor 1600. Type: 
37= voorraadartikel 

Flitslamp type:2 Voor alle modellen.12 
VOLT

Contact slot type: 3 voor alle modellen

Noodknop type: 4 voor alle modellen.

Bumperslang type: 38/a ( 60mm ø slang) 
voor 1600 (tot ongev.2005)zie de 

bevestgings strippen Nog geen 
foto  Type: 38b ( 50mm ø slang) daarna 
slang met bevestigsschroeven door de 
eind- stoppen.
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Luchtdrukschakelaar type:7

Draadstuurgenerator type 39 let op kleur 
ZWART voorRobocar met typ:55 controler 

Ultrasoon type:21oud ( vervallen) nu type:
51 toepassen. Let op de bevestiging van 
de sensors: 25mm gat evt. beugel type 57 
of beugel type 58 meebestellen.

gevoeligheid = wit stelschroefje

4 leds van links naar rechts: 1=power on. 2= obstakel 
op1,5 meter, geen ingreep.3=obstakel op1 meter, 
ingreep indien de led aanwezig. eventueel deze led 
eruittrekken. 4=obstakel op 60cm altijd actief

de nieuwe Ultrasoonunit
type: 51-2008.

Ultrasoon type:51 van 2007 tot 20xx Dit 
type: 51 is vanaf 2010 voorzien van 2 
uitgangen. Zone 1 afremmen, zone 2 
stoppen.Te herkennen aan 4 
aansluitdraden: rood zwart groen en 
blauw. Bij de oudere modellen is er slechts 
1 uitgang (groen) en ontbreekt de uitgang 
“afremmen “( blauw )

Losse sensor type: 56
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Steun type: 57 om een sensor van type:51 
van 2007 tot 20xx op oudere Robocar 
modellen te monteren. of om extra sensors 
te plaatsen op een afwijkende hoogte.

Steun type: 58 om 2 (of meer) sensors van 
type:51 van 2007 tot 20xx op oudere 
Robocar modellen te monteren, of om 
extra sensors te plaatsen op een 
afwijkende hoogte.

Controler type 55/3 met pennetjes voor 
snelheidspotmeter buiten op electronica 
kast, Vooral geschikt voor stopsignaal 
zoals gegeven door draadstuurkastje type: 
39 of type 55/4 vooral geschikt voor stop 

signaal van oranje stoplussen van kruising 
kast of uni wissel Herkenbaar aan ronde 
ring ferriet trafo in schakelvoeding. In 2010 
is de 55rev.6 ingevoerd ultrasoons met 2 
zones. Zone 1 afremmen, zone 2 stoppen.

Draadsensor type: 40= voorraad artikel 
van 2002 tot 20xx Tegbruiken voor alle 
Robocarren

Tandwielkast type: 41

Motor type: 42/c Penta motor van 650 watt 
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Motor type: 42-S1 motor van 750 watt

Wiel met steekas type: 45

Zwenkwiel type 13

Motorregelaar type: 47 ( print geheel bestückt 

wegens ankerstroom compensatie)

Koolborstel set type: 33-42-c voor 42-c

Koolborstel set type: 33-42-S1 voor 42-S1
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Accuset type: 34

Acculader traditioneel. Dit model is NIET meer 

leverbaar Ongeschikt voor onderhoudsloze “Gel” 

accu”s. Vervanger is de hoogfrequent lader 35

Acculader traditioneel. Dit model is NIET meer 

leverbaar. Nog beperkt leverbaar. Ongeschikt voor 

onderhoudsloze “Gel” accu”s. Vervanger is de 

hoogfrequent lader 35

Hoogfrequent acculader type: 35 (24 volt 
25 amp.) verkrijgbaar voor natte accu!s 
(type: 35N ) en ingesteld voor 
onderhoudsvrije gel accu!s.(type 35G )

Accumeter type:52

Zekering houder type: 16

Zekeringstrip type 17 =50 amp. Er zitten dan 3 

zekeringhouders , waarvan 1 voor het 

laadstopcontact. en 1 per motorregelaar .

sinds 2009 wordt een 100 amp strips toegepast.In 

dat geval is er slechts 1 zekering per accuset 

toegepast.
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Rubber trillingsdemper/ buffer type: 18 (20 mm 

hoog) toegepast op alle modellen

Rubber trillingsdemper/ buffer type: 48 (30 mm 

hoog) toegepast voor het voorwiel van de Robocar 

1600

Snelheidspotmeter type:54 voor 1600 

(2002-20xx)en 600N (2007-20xx) Vanaf 2008 niet 

meer nieuw toegepast. Steeds meer wordt de 

controler 55/4 toegepast met autolevel en 

snelheidspotmeter op de print 

Anti wegrijden snoertje type: 59 Wordt tussen de 

kleine stuurstroomzekering gezet als de acculader 

vast op de Robocar wordt gemonteerd. Men kan 

dan niet wegrijden als de 230v steker van de lader 

nog in het stopcontact zit.

Vloerplaat rond type: 65 Deze alu 

tranenplaat( voetenplank) dicht wat openingen af 

(oranje pijl )zodat de IR bron van het 

positioneersysteem daar geen vals signaal meer 

door geeft. Ook knapt een oude Robocar hiermee 

zichtbaar op.

Vloerplaat voorzijde recht type: 66 Deze alu 

tranenplaat( voetenplank) dicht wat openingen af 

(onder oranje pijl ) zodat de IR bron van het 

positioneersysteem daar geen vals signaal meer 

door geeft. Standaard gemonteerd vanaf 2008
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IR ontvanger type: 61-IR. Deze vangt de info op 

van het positioneersysteem waarmee oogstwagens 

automatisch gelost kunnen worden. Geplaatst 

voorop midden tussen de blauwe ultrasoonogen: 

Sinds enige jaren wordt standaard het lege kastje 

met transparant deksel gemonteerd. ( In de hand 

de inhoud van een dergelijk kastje ) Het signaal 

van deze ontvanger wordt opgevangen met een 

fotocel aop de print, dus achter het transparante 

deksel.

Nog geen foto Vanaf 2010 wordt de 

61-RF gebruikt. Het signaal van deze ontvanger 

wordt opgevangen met een draadlus onder de 

bumper.

IR Encoder type: 62-IR Zend een IR 
signaal uit om een Robocar verschillende 
routes of eindbestemmingen mee te 
geven. Vanaf 2010 wordt een TX-67-DATA 
voor dit doel gebruikt die vlak voor de 
achterwielen in een grijs AK1 kastje wordt 
geplaatst en die zowel het signaal voor de 
detectielussen uitzendt als de Data voor 
de bestemming. Deze TX-67-DATA zit op 
de plaats waar anders de TX-67 zit.

De Tx moduul type: 67 bevind zich onder 
de Robocar vlak voor de achterwielen in 
een grijs AK1 kastje of in een zwart kastje 
met geel deksel bij de 0-serie. (In de hand 
het betreffende printje ) De TX-67 zendt 
alleen het signaal voor de detectielussen 
uit.
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Prijzen met ingang van 1 mei 2010

Robocar 1600 ! 11.000,00

Joy-Stick type: 37 ! 146,00

Flitslamp type: 2 ! 38,00

Contactslot met sleutel type: 3 ! 36,00

Noodknop type: 4 ! 34,00

Schakelaar Hand/Automaat type: 5 ! 24,00

Bumperslang type: 38 ! 66,00

Eindplug voor bumper  type: 68 ! 18,00

Plug voor bumper met slangetje type: 69 ! 22,00

Luchtdrukschakelaar   type: 7 ! 44,00

Draadstuurkastje type: 39 ! 198,00

Ultrasoonsensor compleet type: 51 ! 180,00

Ultrasoonsensor los type: 56 (Steker= gele tulp )vanaf 2008 ! 19,00

Ultrasoonsensor los type: 22 ( KLEINE STEKER ) 2002 - 2008 19,--

Ultrasoonsensor los-enkel steun type: 57 ! 11,50

Ultrasoonsensor los-10voudig steun type: 58 ! 38,00

Controler print type: 55/3 snelheidspotmeter buitenop kast! 658,00

Controler print type: 55/4 snelheidspotmeter op print ! 658,00

Controler print type: 55 revisie 6 ! 708,00

Sensor voor inductiedraad type: 40 ! 391,00

Tandwielkast type: 41 ! 515,00

Aandrijfmotor 650 watt type: 42 ! 445,00



Prijzen met ingang van 1 mei 2010

Aandrijfmotor 750 watt type 42-S1 voor zwaar bedrijf ! 535,00

Achterwiel met steek as type: 45 standaard zwart ! 104,00

Achterwiel met steek as type: 45 GRIJS rubber ! 224,00

Voor-Zwenkwiel 250mm type: 46 ! 63,80

Motorregelaar type: 47 ! 740,00

Koolborstel set ( voor 1 motor) type: 33 ! 48,00

Acculader type: 35 N of G ( voor Natte accu of Gelaccu) 430,--

acculader type: 35 110 volt N of G ! 515,00

Accuset type: 34 ! 640,00

Accumeter type 52 ! 22,00

Zekeringhouder type:16 ! 9,75

Zekeringstrip type: 17 ! 1,20

Rubber buffer 20mm hoog type: 18 ! 6,50

Rubber buffer 30mm hoog type: 48 ! 7,80

Potmeter type: 54 ! 12,00

Trekhaak type: 89-hoogte-diameter pen ! 96,00

Anti wegrijdt blokker snoertje type: 59 ! 18,00

IR ontvanger ( Voor positioneersysteem)type:61 ! 600,00

IR Encoder ( op Robocar bepaald eind bestemming)type:62 640,--

Vloerplaat rond Type:65 ! 48,00

Vloerplaat voorzijde recht type: 66 ! 48,00

Oranje: Volg montage voorschriften stipt op!!!


