
TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRG 416XB

AANDRIJVING Geduwd

MAAIBREEDTE  41 cm

TYPE MAAIDEK Staal

GEWICHT 22,5 kg

MOTORVERMOGEN 1000 W

ACCU GRASMAAIER

 •  Maaidek in corrosiebestendig staal 
garandeert stevigheid en efficiëntie

 •   Gemakkelijk te starten: klik de batterij 
vast en begin te maaien

 •  Waterdicht (bescherming IPX54)

Ideaal voor kleine gazons

Model Batterij 4Ah 
DP3640XAE

Autonomie 365 m²

Oplaadtijd 30 min

   

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

699 

e

(1) Recupel inbegrepen
Met batterij 4Ah en oplader

(1)

NIEUW



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRG 466XB

AANDRIJVING  Wielaandrijving, één  

versnelling

MAAIBREEDTE  46 cm

TYPE MAAIDEK Staal

GEWICHT 27,5 kg

MOTORVERMOGEN 1800 W

VERSAMOW-MULCHEN On/Off 
ingebouwd

ACCU GRASMAAIER

  •  Maaidek in corrosiebestendig staal 
garandeert stevigheid en efficiëntie

 •   Gemakkelijk te starten: klik de batterij 
vast en begin te maaien

 •  Waterdicht (bescherming IPX54)

 •  Schakelen tussen mulchen en 
opvangen met een hendel

Ideaal voor kleine gazons

Model Batterij 6Ah 
DP3660XAE

Batterij 9Ah 
DP3690XAE

Autonomie 485 m² 730 m²

Oplaadtijd 55 min 77 min

   

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

899 

e

(1) Recupel inbegrepen

(1)

Met batterij 6Ah en oplader

NIEUW



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRE 330 P

MAAIBREEDTE  33 cm

MOTORVERMOGEN 1100 W

VOLUME GRASVANGBAK 27 l

GEWICHT 11 kg

ELEKTRISCHE GRASMAAIER

 •  Langere levensduur dankzij 
corrosiebestendig maaidek in 
polypropyleen

 •   Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 
bedieningsgreep

 •  Volstrekt veilig dankzij dubbele 
greep voor snelle uitschakeling van 
de motor en thermische sensor die 
oververhitting van de motor voorkomt

Ideaal voor kleine gazons

(1) Recupel inbegrepen

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

229 

e
(1)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRE 370 P

MAAIBREEDTE  37 cm

MOTORVERMOGEN 1300 W

VOLUME GRASVANGBAK 35 l

GEWICHT 15 kg

ELEKTRISCHE GRASMAAIER

 •  Langere levensduur dankzij 
corrosiebestendig maaidek in 
polypropyleen

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 
bedieningsgreep

 •  Volstrekt veilig dankzij dubbele 
greep voor snelle uitschakeling van 
de motor en thermische sensor die 
oververhitting van de motor voorkomt

Ideaal voor kleine gazons

(1) Recupel inbegrepen

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

289 

e
(1)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRE 410 P

MAAIBREEDTE  41 cm

MOTORVERMOGEN 1600 W

VOLUME GRASVANGBAK 65 l

GEWICHT 24 kg

ELEKTRISCHE GRASMAAIER

 •  Langere levensduur dankzij 
corrosiebestendig maaidek in ABS

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 
bedieningsgreep

 •  Volstrekt veilig dankzij dubbele 
greep voor snelle uitschakeling van 
de motor en thermische sensor die 
oververhitting van de motor voorkomt

Ideaal voor kleine gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

389 

e
(1)

(1) Recupel inbegrepen



TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 416 PK

MAAIBREEDTE  41 cm

GCVx 145-MOTOR 145 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 50 l

DUWMAAIER

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig staal

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •   Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

Ideaal voor kleine tot 
middelgrote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

399 

e

499 

e

NIEUW



TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 416 SK

MAAIBREEDTE  41 cm

TRANSMISSIE 1 versnelling

MESREMKOPPELING Motorrem

GCVx 145-MOTOR 145 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 50 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

GRASMAAIER MET  

WIELAANDRIJVING

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig staal

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •   Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

   Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons

(1
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VERKOOPPRIJS INCL. BTW
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 466 PK

MAAIBREEDTE  46 cm

GCVx 145-MOTOR 170 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 55 l

DUWMAAIER

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig staal

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •   Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

Ideaal voor kleine tot 
middelgrote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

659 

e

NIEUW



TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 466 SK

MAAIBREEDTE  46 cm

TRANSMISSIE 1 versnelling

MESREMKOPPELING Motorrem

GCVx 145-MOTOR 145 cm3

VOLUME VAN DE BAK 55 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig staal

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •  Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

   Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons

(1
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en

VERKOOPPRIJS INCL. BTW
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GRASMAAIER MET  

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 466 SKEP

MAAIBREEDTE  46 cm

TRANSMISSIE 1 versnelling

MESREMKOPPELING Motorrem

GCVx 145-MOTOR 145 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 55 l

MULCHSYSTEEM(1)  Ingebouwd 
selectief systeem

  •  Langere levensduur dankzij een 
maaidek in corrosiebestendig staal

 •   Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •   Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

   Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons

(1
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VERKOOPPRIJS INCL. BTW
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GRASMAAIER MET  

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 536 SD

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE 1 versnelling

MESREMKOPPELING Motorrem

GCVx 170-MOTOR 170 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 61 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig staal

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •  Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

   Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons

(1
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VERKOOPPRIJS INCL. BTW

929 

e
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GRASMAAIER MET  

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 536C VK

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE Variabele snelheid

MESREMKOPPELING Motorrem

GCVx 170-MOTOR 170 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 73 l

MULCHSYSTEEM(1)  Ingebouwd 
selectief systeem

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig staal

 •   Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •  Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

   Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons
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VERKOOPPRIJS INCL. BTW
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GRASMAAIER MET  

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 536C VL

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE Variabele snelheid

MESREMKOPPELING Motorrem

GCVx 170-MOTOR 170 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 73 l

MULCHSYSTEEM(1)  Ingebouwd 
selectief systeem

 •   Start vlot dankzij de elektrische starter

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig staal

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •  Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

(1
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VERKOOPPRIJS INCL. BTW
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GRASMAAIER MET  

WIELAANDRIJVING

   Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons



TECHNISCHE SPECIFICATIES

IZY 536C VY

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE Variabele snelheid

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCVx 170-MOTOR 160 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 73 l

MULCHSYSTEEM(1)  Ingebouwd 
selectief systeem

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig staal

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •  Meer comfort dankzij 
maaihoogteregeling en ergonomische 
bediening

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Ongeëvenaard comfort dankzij het 
Rotostop®-systeem, dat de messen 
stopt terwijl de motor blijft draaien

   Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons
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GRASMAAIER MET  

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 426C PD

MAAIBREEDTE  42 cm

AANDRIJVING Geduwd

MESREMKOPPELING Motorrem

GCV 160-MOTOR   160 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 60 l

DUWMAAIER

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig polystrong

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 
maaihoogteregeling

 •   Uitstekend handelbaar dankzij de 
wielen met kogellagers

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

769 

e



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 426C SD

MAAIBREEDTE  42 cm

AANDRIJVING 1 versnelling

MESREMKOPPELING Motorrem

GCV 160-MOTOR   160 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 60 l

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig polystrong

 •   Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 
maaihoogteregeling

 •   Uitstekend handelbaar dankzij de 
wielen met kogellagers

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

939 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 426C SX

MAAIBREEDTE  42 cm

TRANSMISSIE 1 versnelling

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 160-MOTOR   160 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 60 l

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig polystrong

 •   Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 
maaihoogteregeling

 •  Uitstekend handelbaar dankzij de 
wielen met kogellagers

 •  Ongeëvenaard comfort dankzij het 
Rotostop®-systeem, dat de messen 
stopt terwijl de motor blijft draaien

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

1069 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 426C QX

MAAIBREEDTE  42 cm

TRANSMISSIE 1 versnelling

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 160-MOTOR   160 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 60 l

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig polystrong

 •   Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 
maaihoogteregeling

 •  Uitstekend handelbaar dankzij de 
wielen met kogellagers

 •  Ongeëvenaard comfort dankzij het 
Rotostop®-systeem, dat de messen 
stopt terwijl de motor blijft draaien

• Met achterrol

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

1169 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 476C VK

MAAIBREEDTE  47 cm

TRANSMISSIE  Variabel

MESREMKOPPELING Motorrem

GCV 170-MOTOR   170 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 69 l

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig polystrong

 •   Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •   Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Meer comfort dankzij Select Drive®-
systeem, met handig wieltje voor de 
snelheidsregeling

 •  Nieuwe motor met meer vermogen, 
minder trillingen en minder 
lawaai, voor een ongeëvenaard 
gebruikscomfort

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

1099 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 476C VY

MAAIBREEDTE  47 cm

TRANSMISSIE  Variabel

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 170-MOTOR   170 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 69 l

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig polystrong

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij automatische 
starter: altijd de juiste regeling

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Meer comfort dankzij Select Drive®-
systeem, met handig wieltje voor de 
snelheidsregeling

 •  Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor blijft 
draaien

 •  Nieuwe motor met meer vermogen, 
minder trillingen en minder 

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING

1149 

e

1359 

e



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 476C HY

MAAIBREEDTE  47 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 170-MOTOR   170 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 69 l

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig polystrong

 •  Automatische starter: altijd de juiste 
instelling

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Hydrostatische transmissie past de 
snelheid van de maaier aan uw tempo 
aan

 •  Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

 •  Nieuwe motor met meer vermogen, 
minder trillingen en minder 

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

1459 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 476C QX

MAAIBREEDTE  47 cm

TRANSMISSIE  1 versnelling

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 170-MOTOR   170 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 69 l

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig polystrong

 •  Automatische starter: altijd de juiste 
instelling

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

 •  Nieuwe motor met meer vermogen, 
minder trillingen en minder 

• Met achterrol

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

1359 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 537C VK

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE Variabele snelheid

MESREMKOPPELING Motorrem

GCV 200-MOTOR 202 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 85 l

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig Xenoy®

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Meer comfort met het Select Drive®-
systeem, dat de rijsnelheid constant 
houdt

 •  Nieuwe motor met meer vermogen, 
minder trillingen en minder lawaai, 
voor een ongeëvenaard 

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

1449 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 537C VY

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE Variabele snelheid

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 200-MOTOR 202 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 85 l

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig Xenoy®

 •  Automatische starter: altijd de juiste 
instelling

 •   Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Select Drive®-systeem houdt de 
rijsnelheid constant

 •   Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

 •  Nieuwe motor met meer vermogen, 
minder trillingen en minder lawaai, 
voor een ongeëvenaard 

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

1599 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 537C HY

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 200-MOTOR 202 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 85 l

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig Xenoy®

 •  Automatische starter: altijd de juiste 
instelling

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

 •  Nieuwe motor met meer vermogen, 
minder trillingen en minder lawaai, 
voor een ongeëvenaard 

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING

1449 

e
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRX 537C HZ

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 200-MOTOR 202 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 85 l

 •  Start vlot dankzij de elektrische starter

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosiebestendig Xenoy®

 •  Automatische starter: altijd de juiste 
instelling

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn om het 
als natuurlijke meststof te gebruiken

 •  Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

 •  Nieuwe motor met meer vermogen, 
minder trillingen en minder 

Ideaal voor middelgrote tot 
grote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

2069 

e

GRASMAAIER MET 

WIELAANDRIJVING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRS 536C S

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE 1 versnelling

MESREMKOPPELING Motorrem

GCV 160-MOTOR   160 cm3

GRASMAAIER MET 

ZIJ-UITWORP

 •  Langere levensduur dankzij 
corrosiebestendig maaidek in staal

 •  Gebruiksvriendelijk dankzij 
automatische starter: altijd de juiste 
regeling, geen afstelling nodig

 •   Mulchsysteem om het gras fijn te 
malen en als natuurlijke meststof te 
gebruiken

  Ideaal voor het occasioneel 
maaien van kleine tot 
middelgrote gazons

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

899 

e



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRD 536C TX

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE 3 versnellingen

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 160-MOTOR 160 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 80 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosie- en schokbestendig gegoten 
aluminium

 •   Verstevigde verbinding tussen 
maaidek en handgreep

 •  Opvangbak met ultrafijn gaas om 
zo veel mogelijk gras te verzamelen 
zonder het luchtdebiet te beperken

 •  Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

Ideaal voor grote gazons
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRD 536C HX

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 160-MOTOR 160 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 80 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosie- en schokbestendig gegoten 
aluminium

 •   Verstevigde verbinding tussen 
maaidek en handgreep

 •   Opvangbak met ultrafijn gaas om 
zo veel mogelijk gras te verzamelen 
zonder het luchtdebiet te beperken

 •   Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

Ideaal voor grote gazons

(1
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VERKOOPPRIJS INCL. BTW
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRD 536C QX

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE   1 versnelling

MESREMKOPPELING Rotostop®

GCV 160-MOTOR 163 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 80 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

 •  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosie- en schokbestendig gegoten 
aluminium

 •   Verstevigde verbinding tussen 
maaidek en handgreep

 •   Opvangbak met ultrafijn gaas om 
zo veel mogelijk gras te verzamelen 
zonder het luchtdebiet te beperken

 •   Rotostop®-systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

• Met achterrol

Ideaal voor grote gazons

(1
) H

et
 g

ra
s 

w
or

d
t 

ge
m

al
en

VERKOOPPRIJS INCL. BTW
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GRASMAAIER MET 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRD 536 HX

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

MESREMKOPPELING Rotostop®

GXV 160-MOTOR 163 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 80 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

•  Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosie- en schokbestendig gegoten 
aluminium

 •  Verstevigde verbinding tussen 
maaidek en handgreep

 •   Opvangbak met ultrafijn gaas om 
zo veel mogelijk gras te verzamelen 
zonder het luchtdebiet te beperken

 •   Rotostop®systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

Ideaal voor grote gazons

(1
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GRASMAAIER MET 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRH 536 HX

MAAIBREEDTE  53 cm

AANDRIJVING Wielaandrijving

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

MESREMKOPPELING Rotostop®

GXV 160-MOTOR 163 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 83 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosie- en schokbestendig gegoten 
aluminium

 •   Verstevigde verbinding tussen 
maaidek en handgreep

 •  Opvangbak met ultrafijn gaas om 
zo veel mogelijk gras te verzamelen 
zonder het luchtdebiet te beperken

 •   Rotostop®systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

Ideaal voor grote gazons
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRH 536 QX

MAAIBREEDTE  53 cm

AANDRIJVING Wielaandrijving

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

MESREMKOPPELING Rotostop®

GXV 160-MOTOR 163 cm3

VOLUME GRASVANGBAK 83 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

 •   Langere levensduur dankzij maaidek in 
corrosie- en schokbestendig gegoten 
aluminium

 •   Verstevigde verbinding tussen 
maaidek en handgreep

 •  Opvangbak met ultrafijn gaas om 
zo veel mogelijk gras te verzamelen 
zonder het luchtdebiet te beperken

 •   Rotostop®systeem stopt de messen 
om de bak te legen terwijl de motor 
blijft draaien

• Met achterrol

Ideaal voor grote gazons
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

UM 536

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE 2 versnellingen

GXV 160-MOTOR 163 cm3

RUWTERREINMAAIER

 •  Comfort: handige maaihoogteregeling 
met pedaal

 •  Professionele motor voor intensief 
gebruik

 •   Maait zuiver dankzij het zwevende 
maaidek

Ideaal voor hoog gras en 
moeilijke omgevingen

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

2559 

e



TECHNISCHE SPECIFICATIES

UM 536 B

MAAIBREEDTE  53 cm

TRANSMISSIE 2 versnellingen

GXV 160-MOTOR 163 cm3

HELLINGREM Trommel

RUWTERREINMAAIER

 •  Comfort: handige maaihoogteregeling 
met pedaal

 •   Professionele motor voor intensief 
gebruik

 •   Maait zuiver dankzij het zwevende 
maaidek

 

Ideaal voor hoog gras en 
moeilijke omgevingen

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

2869 

e



TECHNISCHE SPECIFICATIES

UM 616

MAAIBREEDTE  61 cm

TRANSMISSIE Hydrostatisch

GXV 160-MOTOR 163 cm3

RUWTERREINMAAIER

 •   Comfort: handige maaihoogteregeling 
met pedaal

 •   Professionele motor voor intensief 
gebruik

 •   Maait zuiver dankzij het zwevende 
maaidek

 

Ideaal voor hoog gras en 
moeilijke omgevingen

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

2789 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

UM 616 B

MAAIBREEDTE  61 cm

TRANSMISSIE Hydrostatisch

GXV 160-MOTOR 163 cm3

HELLINGREM Trommel

RUWTERREIN- 

MAAIER

 •   Comfort: handige maaihoogteregeling 
met pedaal

 •  Professionele motor voor intensief 
gebruik

 •  Maait zuiver dankzij het zwevende 
maaidek

 

Ideaal voor hoog gras en 
moeilijke omgevingen

VERKOOPPRIJS INCL. BTW
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