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CaRino is 100% elektrisch Geen brandstofkosten Aanzienlijke vermindering 
van geluidsoverlast

CaRino levert een 
vermogen van 11 kW

Machine en werktuigen 
volledig elektrisch

Geen uitstoot van 
uitlaatgassen

Minder geluidshinder 
voor de omgeving

Groene stroom 
en zonne-energie



Vriendelijk voor 
het milieu

Zowel bedrijven als particulieren zijn tegenwoordig 
op zoek naar stille, emissievrije machines voor 
het onderhoud van tuinen, parken en groenzones 
in woonwijken, rond ziekenhuizen, op golfbanen, 
sportterreinen, campingterreinen, begraafplaatsen, 
dierentuinen, etc. 

CaRINO® is de oplossing. De CaRINO® is niet 
belastend voor het milieu en beperkt geluidsoverlast 
tot een minimum. Deze revolutionaire, compacte 
maaimachine is het resultaat van jarenlang testen en 
ontwikkelen en is nu ook verkrijgbaar in Nederland.



Maak een eind 
aan luchtvervuiling

CaRINO® is een multi-functionele, 100% elektrische 
en compacte machine. Het voertuig is te combineren 
met verschillende werktuigen. Dit betekent dat 
de machine  gebruikt kan worden voor diverse 
werkzaamheden zoals maaien van hoogstaand 
gras, mulchen of om het gazon perfect te maaien. 

De CaRINO® veroorzaakt nooit schadelijke uitstoot, 
ongeacht waar hij voor gebruikt wordt. Dankzij het 
unieke ontwerp is de machine efficiënt in gebruik 
zodat er een groot deel van de dag gewerkt kan 
worden op één acculading. Met CaRINO® is niets 
onmogelijk.

tot

20 u
rijdenwerken

tot

4u

Accucapaciteit



Een elektrische
revolutie

RINO® is de grote broer van de CaRINO®. Het 
verhaal: in 2010 leidde onze zoektocht naar een 
voertuig met de perfecte balans tussen prestatie 
en autonomie tot het ontwerpen van een machine 
met een hybride aandrijving. De eerste prototypes 
waren klaar in 2012 en tijdens de ontwikkeling werd 
het hybride systeem vervangen door een volledig 

elektrische aandrijving. Dit bracht een revolutie 
teweeg wat leidde tot de RINO®, 's werelds eerste 
multifunctionele, volledig elektrische werktuig-
drager. Er zijn tal van elektrische werktuigen die 
op de RINO® kunnen worden aangesloten en het 
AMIS-systeem zorgt ervoor dat de werktuigen 
automatisch worden herkend en bediend.



Stijlvol, 
functioneel,
een icoon.



Research
en design

De CaRINO® is eenvoudig te bedienen en makkelijk 
in onderhoud. De bestuurder zit comfortabel 
en veilig, met alle bedieningselementen binnen 
handbereik.

De bestuurder heeft uitstekend zicht rondom en 
kan het maaiwerk dat gedaan wordt goed volgen. 
Elk deel van de machine is snel toegankelijk om 
te inspecteren, alle onderdelen kunnen worden 
vervangen.



De CaRINO® is een elektrisch voertuig waar een 
klepelmaaier of een cirkelmaaier aan gekoppeld kan 
worden. Het krachtige 48V lithium-ion accupack 
geeft vermogen aan de twee elektromotoren: 
één voor aandrijving van de machine en één voor 

aandrijving van het maaidek. Met de CaRINO® 
heeft de gebruiker geen last van eventuele 
technische problemen die kunnen ontstaan bij een 
hydrostatische transmissie en brandstof tanken is 
verleden tijd.



Verwisselbare accu.

Voldoet aan de laatste Europese richtlijnen 
voor veiligheid en elektromagnetische 
compatibiliteit.

Maaihoogte is verstelbaar van 2 tot 10 cm 
(cirkelmaaier) of 3 tot 12 cm (klepelmaaier).

Het opladen van de accu is beduidend minder 
prijzig dan brandstof tanken. Daarnaast vermindert 
de CaRINO® aanzienlijk de geluidsoverlast voor 
de omgeving en produceert hij geen schadelijke 

uitstoot zoals benzine- of dieselmachines wel doen.  
Dit heeft direct een positief effect op de werk-
omgeving van de bestuurder en op de omgeving 
van de mensen om hem heen.



CaRINO® biedt een unieke gebruikservaring. Een 
comfortabele bestuurderspositie met 360° zicht, 
alle bedieningselementen binnen handbereik, een 
laag geluidsniveau zodat gehoorbescherming niet 
nodig is, achterwielaandrijving, een kleine draaicirkel 

dankzij de wendbare voorwielen en een centraal 
geplaatst werktuig (klepelmaaier of cirkelmaaier). 
Dit alles geeft de bestuurder volledige controle en 
optimaal zicht op het maaiwerk.

CaRINO® met klepelmaaier



Dynamisch
rijden

De bedieningselementen en het display van 
de CaRINO® zijn zo ontworpen dat ze zowel 
gebruiksvriendelijk als functioneel zijn. De knop 
voor vooruit/achteruit zit op een handige plek 
naast het stuur. De getoonde informatie op het 

display kan door de gebruiker zelf worden gekozen. 
De maaihoogte wordt ingesteld met een hendel 
rechts van de stoel. De motor van het werktuig 
stopt in minder dan 3 seconden, zoals vereist is in 
de veiligheidsvoorschriften.

CaRINO® met cirkelmaaier



De hendel aan de rechterkant van de stoel is goed 
bereikbaar voor de zittende bestuurder, zodat de 
maaihoogte direct aangepast kan worden aan het 
type terrein of gras. 

De CaRINO® is in staat om hoogstaand gras te 
maaien, om te mulchen of om een strak gemaaid 
gazon af te leveren.



Gemakkelijke
besturing

De kleine draaicirkel maakt het mogelijk om te 
werken in krappe ruimtes en het compacte formaat 

zorgt ervoor dat de CaRINO® eenvoudig vervoerd 
kan worden in een bus of aanhanger. 

60cm



Technische data

11
kW/h

7
km/u

15%
 

Frame Frame gemaakt van Domex staal.

Aandrijving Volledig elektrisch, 48V lithium-ion accu (vermogen elektrische motor 2.500 W / 3.000 tpm)

Vermogen Totaal vermogen: 11 kWh.

Werktijd Werken met aanbouwwerktuig: tot 4 uur   |    Rijden: tot 20 uur

Opladen Thuisnetwerk versie A (10A - 230V): 6 uur

Thuisnetwerk versie B (16A - 230V): 3 uur   

Bedrijfsnetwerk versie C (32A - 230V / 10A - 400V 3 Ph): 2 uur

Aandrijving wielen Achterwielen.

Maximale snelheid 7 km/u. 

Afmetingen Voorkant breedte mm 950

Achterkant breedte mm 1023

Breedte incl. cirkelmaaier mm 1187

Lengte mm 1932

Hoogte  mm 1352

Gewicht (incl. cirkelmaaier) 390 kg

Wielen Voorkant: 13.6.50 x 6" (150 mm)     |     Achterkant: 18.9.50 x 8" (235 mm)

Rijden Groot en ruimopgezet bestuurdersplatform. Bestuurdersstoel met lengte-, hoogte- en 
veerverstelling, sensor voor aanwezigheid van de bestuurder.

Werktuig optillen Mechanische hendel met veer. 
Maximum hefgewicht 200 kg.

Elektrische werktuigen Klepelmaaier, cirkelmaaier, borstel, water- of desinfectietank, rolbeugel, werklichten.

Maximale hellingsgraad 
die overbrugd kan worden 

op droge ondergrond.

Maximale rijsnelheid van 
de CaRINO® op de weg.

Nominale accu-capaciteit.
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Alle afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend voor illustratieve en beschrijvende doeleinden en zijn niet bindend. De fabrikant 
behoudt zich het recht voor om de functies zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onder voorbehoud van drukfouten.

Internationaal patent van
DEL MORINO s.r. l Via Caroni di Sotto, 19 
Caprese Michelangelo - 52033 - Arezzo

rinoelectric.com
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