
Przegląd produktów
Stan 01/2022 r.



EL
EK

TR
YC

ZN
E

B
EZ

EM
IS

YJ
N

E
EF

EK
TY

W
N

E



„Przemyślimy rolnictwo na nowo“

Firma Rehmus GmbH została założona na 
początku 2018 roku jako młody, wysoko innowa-
cyjny start-up technologiczny w Hamburgu. Od 
tego czasu nasz zespół inżynierów i specjalistów 
z bogatym doświadczeniem w międzynarodo-
wym przemyśle łączy wspólna pasja: rozwój 
mobilnych maszyn akumulatorowo-elektrycz-
nych stosowanych w rolnictwie. Myślimy o nowej 
ekonomi rolnictwa - z korzyścią dla naszych 
klientów, ich zwierząt i środowiska. Czy myślisz 
tak samo jak my?

Julian-Christoph Huss (z lewej) i Daniel Münch (założyciele)
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Czy to w stodole, czy w gospodarstwie - nasze 
akumulatorowe elektryczne maszyny robocze są 
uniwersalne. Unikalny system modułowy umożli-
wia elastyczne łączenie pojazdów bazowych z 
różnorodnym osprzętem dla danego celu pracy.

Pojazdy podstawowe są dostępne jako pojazdy 
dla pieszych prowadzone za pomocą rumpla 
(Walk:e) o prędkości do 6 km/h, jako pojazdy 
samojezdne (Ride:e) o prędkości jazdy do 20 
km/h lub jako pojazdy z kabiną (Cab:e). Intuicyjna 
koncepcja obsługi pozwala na przeszkolenie 
nowych użytkowników w ciągu zaledwie kilku 
minut.

Jako centralny magazyn energii w każdym 
pojeździe podstawowym montowany jest aku-
mulator litowo-jonowy dostępny w wielkościach 
8 kWh, 16 kWh lub 32 kWh. Dzięki zintegrowanej 
ładowarce, w zależności od wielkości, akumula-
tor jest w pełni naładowany w ciągu 4 do 12 
godzin w każdym gniazdku domowym 230 V.

Rozsiewanie, karmienie, transport - dzięki na-
szym załącznikom codzienne zadania przebiega-
ją sprawnie i bezproblemowo. Elektrycznie, 
bezemisyjnie, wydajnie.

„Przejście na  
zrównoważoną  
gospodarkę  
bezemisyjną“
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Walk:e
Pojazd prowadzony pieszo

Ride:e
Urządzenie jeżdżące

Oferta produktów REHMUS

Pojazdy podstawowe

Dostępne załączniki

e:Spreader
Rozrzutnik słomy z rozdrabniaczem bel

e:Loader
Wielofunkcyjny pojazd transportowy z funkcją  

wywrotu do ogólnych zastosowań na gospodarstwie

e:Mixer
Mieszalnik pasz dla hodowli bydła i 

krów mlecznych

e:Cleaner
Pojazd do nawadniania i czyszczenia 

wysokociśnieniowego

Cab:e
Pojazd z kabiną
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e:Spreader

Podbieracz beli 
prostopadłościennych  
i okrągłych
Do kosza odbiorczego 
można załadować bele 
kwadratowe o długości 
do 2.500 mm lub bele 
okrągłe o średnicy do 
1.800 mm. 

Automatyczna regulacja 
ilości słomy
Inteligentny system 
sterowania 
automatycznie reguluje 
prędkość podawania, aby 
usunąć stałą ilość słomy.

Pierwszy całkowicie elektryczny rozrzutnik słomy do hodowli zwierząt. 
100% elektryczny, 0% emisji, 100% wydajny.

Nie ma wirusów,  
nie ma chorób

Dzięki zintegrowanemu 
systemowi można za 

pomocą dysz 
wysokociśnieniowych opony 

wygodnie czyścić i 
dezynfekować przed 

wjazdem do obory.

Równomierny obraz rozsiewu
Duże rozrzutniki talerzowe zapewniają 

równomierny obraz wysiewu na 
szerokości do 12 metrów.

Obsługa przez 1 osobę
Intuicyjna koncepcja 
obsługi przeznaczona 
jest do obsługi przez 
jedną osobę.

Długo żywotna bateria  
litowo-jonowa

Zintegrowany system 
akumulatorów litowo-

jonowych jest dostępny w 
trzech rozmiarach. 
Największy z nich 

umożliwia wysiew do 50 
bel kwadratowych na 

jednym ładowaniu.
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Dostępne konfiguracje

Rehmus e:Spreader to pierwszy w pełni elek-
tryczny rozrzutnik słomy do zastosowania w 
tuczu drobiu lub w oborach wolnostanowisko-
wych dla koni. Automatycznie sterowany otwie-
racz bel pobiera stałą ilość słomy z bel okrągłych 
lub kwadratowych. Duże rozrzutniki talerzowe 
zapewniają równomierny obraz wysiewu na 
szerokości do 12 metrów. Intuicyjna, łatwa do 
opanowania koncepcja umożliwia obsługę przez 
jedną osobę. Kompaktowa konstrukcja rozsiewa-
cza e:Spreader ułatwia manewrowanie nim w 
oborze. Rozsiewanie elektrycznie, bezemisyjnie, 
efektywnie – z korzyścią dla Państwa zwierząt, 
pracowników i naszego środowiska.

Dalsze informacje w 
Internecie:
www.rehmusgroup.com

e:Spreader
Rozrzutnik słomy  

z rozdrabniaczem bel

e:Spreader Bulk
Rozrzutnik dla materiałów sypkich 

(wióry drzewne)

e:Spreader Pipe
Rozrzutnik słomy z zintegrowanym 

wężem do celowego wysiewu

e:Spreader

Właściwości techniczne

Napęd Elektryczny napęd bezpośredni  
e:Spreader (Walk:e): 6 km/h, 2 indywidualne napędy kół (tylne)  
e:Spreader (Ride:e): 20 km/h, 3 indywidualne napędy kół 
(wszystkie koła)

Bateria 48V system akumulatorów litowo-jonowych o pojemności  
8 kWh / 16 kWh / 32 kWh

Ładowarka Zintegrowana ładowarka do gniazdek domowych (Schuko) 
230V / 16A / 1-faz

Wymiary 4.805 mm x 2.035 mm x 2.330 mm (dł. x szer. x wys.)

Ciężar (pusty) 2.160 kg (Walk:e)
2.320 kg (Ride:e)

Ciężar użytkowe 800 kg

Wymiary (bele) Bele kwadratowe: 2.500 x 1.200 x 1200 mm (1 bela)  
Bele kwadratowe: 2.500 x 1.200 x 700 mm (2 bele)  
Bele okrągłe: Średnica do 1.800 mm
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e:Mixer

Monitorowanie stanu zdrowia stada
Systemy optyczne wykrywają 
zwierzęta z bliskiej odległości i razem z 
systemem CowHealth firmy ACARiS 
dostarczają kompleksowych danych na 
temat zdrowia Twojego stada.

6 m3 pojemności
Duży zbiornik mieszający 
mieści do 6 m3 i można go 
opróżnić bez pozostawiania 
resztek.

Inteligentny mieszalnik pasz z funkcją monitorowania jakości paszy, 
zarządzania stadem i autonomicznej nawigacji, przeznaczony do 
tuczu bydła i hodowli krów mlecznych.

Zintegrowana jednostka 
wagowa

Zintegrowany system 
ważenia ułatwia 

napełnianie zgodnie z 
recepturą.

Autonomiczna nawigacja
Opcjonalnie dostępny system kamer umożliwia 
autonomiczne podawanie pokarmu.

Niskoszumowa 
dystrybucja
System elektryczny 
zapewnia spokojny 
przebieg pracy i nie 
stresuje zwierząt.

Monitorowanie jakości paszy
Zintegrowana technika 
czujników bada silosowanie 
pod kątem składników.
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Rehmus e:Mixer wnosi do Państwa obory nową 
inteligentną technologię. Całkowicie elektryczny 
mieszalnik pasz dla tuczu bydła i hodowli krów 
mlecznych posiada zintegrowaną technologię 
czujników do analizy składowej zadawanej 
kiszonki, automatycznie dostosowuje receptury i 
ostrzega o zepsuciu paszy. Dostępny opcjonalnie 
system kamer optycznych umożliwia autono-
miczną nawigację w gospodarstwie i w oborze. 
Jednocześnie rejestrowane jest zachowanie 
Twoich zwierząt, co we współpracy z systemem 
CowHealth firmy ACARiS pozwala na szeroki 
monitoring stada. Wielofunkcyjny popychacz 
czyści resztki paszy podczas jej podawania lub 
pomaga w jej przesuwaniu na stół paszowy. 
Karmcie swoje stado inteligentnie, cicho i wydaj-
nie.

Właściwości techniczne

Napęd Elektryczny napęd bezpośredni  
e:Spreader (Walk:e): 6 km/h, 2 indywidualne napędy kół (tylne) 
e:Spreader (Ride:e): 20 km/h, 3 indywidualne napędy kół 
(wszystkie koła)

Bateria 48V system akumulatorów litowo-jonowych o pojemności  
8 kWh / 16 kWh / 32 kWh

Ładowarka Zintegrowana ładowarka do gniazdek domowych (Schuko) 
230V / 16A / 1-faz.

Dalsze informacje w 
Internecie:
www.rehmusgroup.com

Więcej informacji w  III kwartale 2022 r.

Dostępne konfiguracje

e:Mixer
Mieszalnik pasz dla bydła opasowego i 

krów mlecznych

e:Mixer Performance
Mieszalnik pasz o zwiększonej 

pojemności
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e:Loader

6 m2 powierzchni ładunkowej,  
3.000 kg ładowności

W przestrzeni ładunkowej o wymiarach 
3.100 x 1.900 mm mieszczą się 4 

ciężkie europalety lub 3 duże skrzynki z 
jabłkami. Co przewozisz?

Liczne nadbudowy
Czy to platforma załadowcza, skrzynia 
siatkowa czy samochód dostawczy; 
platforma podnosząca, żuraw czy 
wywrotka - e:Loader dostosowuje się do 
Państwa indywidualnych potrzeb.

Transport w nowym wymiarze. Modułowy, elastyczny i o 
udźwigu do 3000 kg.

Zamocowania dla urządzeń 
innych firm
Zainstaluj szeroką gamę 
urządzeń innych firm.

3-stronna funkcja przechylania
Skrzynia ładunkowa e:Loader 
może opcjonalnie przechylać się 
w trzech kierunkach - w lewo,  
w prawo i do tyłu.

Przyłącze 230V dla 
urządzeń elektrycznych

Zintegrowane gniazdo 
230 V zapewnia 

zasilanie urządzeń 
elektrycznych o mocy 
do 3500 W, nawet gdy 

jesteś w ruchu.

Zaczep przyczepy
e:Loader bez problemu holuje 
do 3,5 t przy użyciu głowicy 
kulowej lub sprzęgu 
szczękowego.
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e:Loader

Dalsze informacje w 
Internecie:
www.rehmusgroup.com

Dostępne konfiguracje

e:Loader
Uniwersalny pojazd transportowy o 

dużej ładowności

e:Loader Mesh
Konstrukcja skrzyni kratowej

e:Loader Dump
Platforma załadowcza z 3-stronną 

funkcją przechylania

Cichy, bezemisyjny i wydajny Transport, zbieranie 
plonów lub czyszczenie. Z e:Loaderem nie ma 
żadnych ograniczeń co do wymagań w gospo-
darstwie, na plantacji czy w parku. Prawdziwa 
moc tkwi w bardzo dużym udźwigu do 3.000 kg. 
Nawet przy pełnym załadunku, ładowarka 
e:Loader pokonuje każde wzniesienie dzięki 
mocnemu napędowi elektrycznemu – również 
na nieutwardzonym podłożu. Maszyna e:Loader 
może z łatwością holować przyczepę o masie do 
3,5 tony z opcjonalną głowicą kulową lub sprzę-
giem szczękowym. Liczne przystawki zawsze 
oferują optymalne rozwiązanie dla Państwa 
projektu. Dowolnie konfigurowalne punkty moco-
wania oferują możliwość instalacji szerokiej 
gamy produktów innych firm. Przekonaj się sam, 
jak może przez e:Loader logistyka Twojego 
podwórka być bardziej wydajna, tańsza i oczywi-
ście bezemisyjna.

Właściwości techniczne

Napęd Elektryczny napęd bezpośredni  
e:Spreader (Walk:e): 6 km/h, 2 indywidualne napędy kół 
(tylne)  
e:Spreader (Ride:e): 20 km/h, 3 indywidualne napędy kół 
(wszystkie koła)

Bateria 48V system akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 
8 kWh / 16 kWh / 32 kWh

Ładowarka Zintegrowana ładowarka do gniazdek domowych 
(Schuko) 230V / 16A / 1-faz

Wymiary 4.150 mm x 1.900 mm x 1.800 mm (dł. x szer. x wys.)

Ciężar (pusty) 2.160 kg (Walk:e) 2.320 kg (Ride:e)

Ciężar użytkowe 3.000 kg

Zdolność ciągnięcia 3.500 kg

Powierzchnia załadunkowa 3.100 x 1.900 x 400 mm (dł. x szer. x wys.)
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Osoby do kontaktu
Chętnie doradzimy Państwu przy wyborze odpowiedniego sprzę-
tu dla Państwa firmy. Czekamy na Państwa wiadomość!

Rainer Lütke-Cosmann

Dystrybucja techniczna
eMail: Rainer.Luetke-Cosmann@RehmusGroup.com

Telefon: +49 160 91918492

Julian-Christoph Huss

Założyciel i Dyrektor
eMail: Julian-Christoph.Huss@RehmusGroup.com

Telefon: +49 40 228615939

Daniel Münch

Założyciel i Dyrektor
eMail: Daniel.Muench@RehmusGroup.com

Telefon: +49 40 228615939
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mniejsza emisja  CO2 na każdy 
zaoszczędzony litr oleju napędowego. 
Pozytywny wpływ na środowisko, Państwa 
bilans ekologiczny i wizerunek 
zrównoważonego, zorientowanego na 
przyszłość rolnika.

cykli ładowania 
gwarantuje wytrzymała 
bateria litowo-jonowa, 
która następnie oferuje co 
najmniej 80% swojej 
pierwotnej pojemności.

pojemność baterii zapewnia 
wystarczającą ilość energii na cały 
dzień pracy - bez konieczności 
międzyczasowego ładowania.

niższe koszty eksploatacji 
dzięki bezobsługowemu i 
energooszczędnemu 
elektrycznemu układowi 
napędowemu w porównaniu z 
urządzeniami napędzanymi 
silnikami spalinowymi.

z domowego gniazdka wystarcza do pełnego 
naładowania dowolnego urządzenia Rehmus 
w ciągu 4 do 12 godzin.

2,64 kg 2000

32 kWh30%

230 V



Rehmus GmbH
Überseeallee 1
D-20457 Hamburg

www.RehmusGroup.com
info@RehmusGroup.com
+49 40 228615930

facebook.com/rehmusgroup

linkedin.com/company/rehmusgroup

rehmusgmbh
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