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SR frontmaaiers zijn multifunctionele frontmaaiers.
Onder de SR serie behoren vier versies van hydrostatisch
aangedreven machines met benzine of dieselmotor en 2
of 4 wiel aangedreven. Op de SR maaiers kunnen
verschillende werktuigen worden gemonteerd zodat de
investering door hoveniers en andere professionele
gebruikers snel terug verdiend kan worden.

Laadbak
SR maaiers zijn uitgerust met
een handige, en sterke laadbak
welke gebruikt kan worden om
gereedschap en materialen te
vervoeren zoals zout, grond
e.d….
De bak kan door middel van het
k iepsysteem hydraul isch
geleegd worden.
E e n  e x t e r n  a n t i s c h o k
frame, gemaakt van zwaar
kokervormig staal rondom de
laadbak,  beschermd de
laadbak.

Transmissie en aandrijving
SR frontmaaiers zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie.
In gladde omstandigheden, op ongelijk terrein of op hellingen kan
het differentieel geblokkeerd worden om de tractie nog meer te
vergroten.
Alle SR machines worden geleverd met vier wielen en
schommelende achteras welke het terrein volgt, dit vergroot de
stabiliteit en veiligheid wanneer de bestuurder een helling kruist.
Alle vier wiel aangedreven modellen maken gebruik van het
gepatenteerde HTC™ (Hydrostatische Tractie Controle) systeem
wat duidelijke voordelen levert:
- Het varieert intelligent de tractie welke geleverd wordt naar elk
achterwiel om zo het gazon bij het bochtenwerk niet te beschadigen.
- Het verzekert dat tractie geleverd wordt naar alle vier de wielen
op hellingen en in bochten.



130 SP

130 SL

Aanbouwwerktuigen
Alle maaidekken worden gemonteerd aan de voorzijde van de machine. Dit voorkomt
het plat rijden van het gras voordat het wordt gemaaid en het vergroot het zicht van
de bestuurder. Deze oplossing maakt het ook mogelijk om onder struiken te maaien
en maakt het werk rond bomen en het maaien langs muren en bloembedden
makkelijker.

Achterlozend maaidek 130 SP met mulch kit
Het 130cm achterlozend maaidek heeft een hoge productiviteit. De voorkant van
het maaidek is verhoogd en uitgevoerd met grote schommelende lamellen om het
gras een betere toegang tot het maaidek te geven. Daarnaast bestaat er een
speciaal ontworpen deflector die ervoor zorgt dat het dek getransformeerd kan
worden van achterlozend maaidek naar mulch maaidek zonder gebruik te maken
van gereedschap. Het dek is ook uitgevoerd met het innovatieve “SA” systeem,
dit systeem zorgt ervoor dat de maaihoogte door middel van een nokkenas simpel
en snel d.m.v. één hendel aangepast kan worden.
Zijlozend maaidek 130 SL
Voor bestuurders die het meer traditionele systeem van zijlozing prefereren, kan
elke SR machine worden uitgevoerd met het 130cm zijlozend maaidek. Het maaidek
wordt ondersteund door grote wielen die het mogelijk maken om het dek de
contouren van het gazon te laten volgen. Het dek maakt gebruik van het twee
schijven met een dubbel mes maaisysteem, de messen zijn beweegbaar. De
messen en messenschijven worden aangedreven door twee gietijzeren haakse
overbrengingen.
Maaidek 150 SM
Een nieuw maaidek met een V-snaar aangedreven en drie schijven. Standaard is
dit maaidek uitgevoerd als mulch maaidek. Het kan echter ook werken als zijlozend
maaidek door de mulchkit te verwijderen. Het maaidek maakt ook
gebruik van het “SA” systeem om de maaihoogte snel en simpel te verstellen.

Snelle verstelling “SA”

Verticuteermachine
De 100 cm verticuteermachine is
voornamelijk noodzakelijk in het
voorjaar of in de nazomer om het
mos en onkruid te verwijderen en
het gazon weer te laten beluchten.

150 SM

Klepelmaaier
Een robuuste klepelmaaier is
verkrijgbaar voor het maaien van
lang gras, struikgewas, en zelfs
kreupelhout.

Front nivelleerbord
Een ideaal werktuig om zand en
grond te nivelleren, grond in kuilen
te vullen of om sneeuw te ruimen.

Sneeuw frees
Bij deze 130 cm, dubbeltraps
sneeuwfrees kan de uitworp
hydraulisch gedraaid worden. Deze
sneeuwfrees wordt geleverd met een
plexiglas plaat om de bestuurder te
beschermen.


