
TECHNISCHE SPECIFICATIES

HF 1211 H

MAAIBREEDTE  71 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

MESREMKOPPELING Mechanisch

GXV 340-MOTOR  337 cm3

INHOUD GRASVANGBAK 170 l

MULCHSYSTEEM(1)  Nee

ZITMAAIER

  •  Gemakkelijk legen van de bak dankzij 
zijn hendel

 •  Gebruiksvriendelijk: 
maaihoogteregeling en activering 
messen binnen handbereik

 •  Uitstekende wendbaarheid en zicht 
op het gazon dankzij zijn compacte 
formaat

Ideaal voor complexe  
tuinen met bomen
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HF 2317 HM

MAAIBREEDTE  92 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

GCV 530 TWIN-MOTOR 530 cm3

LEGEN GRASVANGBAK  Handmatig

INHOUD GRASVANGBAK 280 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

ZITMAAIER

•  Hydrostatische transmissie 
past snelheid perfect aan de 
maaiomstandigheden aan

 •  Optimaal maaien en verzamelen van 
het gras dankzij Optiflow®-systeem, 
dat de luchtstroom verbetert

 •   Gebruiksvriendelijk: 
maaihoogteregeling en activering 
messen binnen handbereik

 •  Comfortabeler dankzij grasvangbak 
met grote mazen en stofvanger

 • Nieuwe stoel voor meer comfort 

Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HF 2417 HB

MAAIBREEDTE  102 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

GCV 530 TWIN-MOTOR 530 cm3

LEGEN GRASVANGBAK  Handmatig

INHOUD GRASVANGBAK 300 l

MULCHSYSTEEM(1)  Optie

ZITMAAIER

 •  Optiflow®-systeem om het gras beter 
te maaien en op te vangen

 •   Gebruiksvriendelijk: 
maaihoogteregeling en activering 
messen binnen handbereik

 •   Comfortabeler dankzij grasvangbak 
met grote mazen en stofvanger

 •   Optimale maaiprestaties dankzij twee 
gesynchroniseerde messen

 •   Lcd-scherm geeft duidelijke, 
nauwkeurige informatie

 • Nieuwe stoel voor meer comfort

Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HF 2417 HM

MAAIBREEDTE  102 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

GCV 530 TWIN-MOTOR 530 cm3

LEGEN GRASVANGBAK  Handmatig

INHOUD GRASVANGBAK 300 l

MULCHSYSTEEM(1)  Ingebouwd

ZITMAAIER

•  Optiflow®-systeem om het gras beter te 
maaien en op te vangen

 •  Maaihoogteregeling en activering messen 
binnen handbereik

 •    Comfortabeler dankzij grasvangbak met 
grote mazen en stofvanger

 •   Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het in één keer 
fijn

 •    Optimale maaiprestaties dankzij twee 
gesynchroniseerde messen

 •    Nieuwe stoel met armleuningen voor 
meer comfort

 •  Lcd-scherm geeft duidelijke, nauwkeurige 
informatie

 •    Systeem met constante snelheid voor 
meer comfort

Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAAIBREEDTE  102 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

GCV 530 TWIN-MOTOR 530 cm3

LEGEN GRASVANGBAK  Elektrisch

INHOUD GRASVANGBAK 300 l

MULCHSYSTEEM(1)  Ingebouwd

•  Optiflow®-systeem om het gras beter 
te maaien en op te vangen

 •  Maaihoogteregeling en activering 
messen binnen handbereik

 •   Grasvangbak met grote mazen en 
stofvanger

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn

 •   Elektrisch legen van grasvangbak

 •    Optimale maaiprestaties dankzij twee 
gesynchroniseerde messen

 •    Nieuwe stoel met armleuningen voor 
meer comfort

 •  Lcd-scherm geeft duidelijke, 
nauwkeurige informatie

 •    Systeem met constante snelheid voor 
meer comfort

Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAAIBREEDTE  122 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

GXV 690 TWIN-MOTOR 688 cm3

LEGEN GRASVANGBAK  Handmatig

INHOUD GRASVANGBAK 350 l

MULCHSYSTEEM(1)  Ingebouwd

•  Optiflow®-systeem om het gras beter te 
maaien en op te vangen

 •  Maaihoogteregeling en activering 
messen binnen handbereik

 •  Grasvangbak met grote mazen en 
stofvanger

 •  Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn

 •    Optimale maaiprestaties dankzij twee 
gesynchroniseerde messen

 •    Nieuwe stoel met armleuningen voor 
meer comfort

 •  Lcd-scherm geeft duidelijke, 
nauwkeurige informatie

 •    Systeem met constante snelheid voor 
meer comfort

 •    Stuur met knop om de verplaatsingen te 
vergemakkelijken

Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAAIBREEDTE  122 cm

TRANSMISSIE  Hydrostatisch

GXV 690 TWIN-MOTOR 688 cm3

LEGEN GRASVANGBAK  Elektrisch

INHOUD GRASVANGBAK 350 l

MULCHSYSTEEM(1)  Ingebouwd

•  Optiflow®-systeem om het gras beter te 
maaien en op te vangen

 •  Maaihoogteregeling en activering messen 
binnen handbereik

 •   Grasvangbak met grote mazen en 
stofvanger

 •   Optimale maaiprestaties dankzij twee 
gesynchroniseerde messen

 •    Versamow®-systeem verzamelt het 
gemaaide gras of maalt het fijn

 •  Elektrisch legen van grasvangbak

 •    Nieuwe stoel met armleuningen voor 
meer comfort

 •  Lcd-scherm geeft duidelijke, nauwkeurige 
informatie

 •    Systeem met constante snelheid voor 
meer comfort

      Ideaal voor middelgrote  
tot grote gazons
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