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HAYTER ontwikkeld reeds 70 jaar de beste grasmaaiers. Als pionier op het vlak van de cirkelmaaiers is en blijft
HAYTER toonaangevend wat betreft de ontwikkeling van de grasmaaitechnologie. Voor groot of klein gazon,
met ruig of fijn gras, HAYTER biedt u de perfecte grasmaaier.

Het geheim van HAYTERS aanhoudend succes is echter heel eenvoudig. Zij zijn bekommerd om uw gazon, net 
als u!!  Daarom gaan in elk HAYTER model precisie engineering en solide betrouwbaarheid hand in hand. Een
HAYTER walsmaaier zorgt keer op keer voor probleemloos subliem maaien. Reeds lang geleden merken we op
dat rustig werken voor veel tuinliefhebbers heel belangrijk is en hebben we al onze machines uitgerust met
lage-emissie motoren die koolstofvervuiling en lawaaioverlast tot het minimum beperken.

De HAYTER walsmaaiers, te verkrijgen in 41, 48, 56 cm maaibreedte, zorgen voor een perfecte maaibeurt van 
uw gazon. Door de wals ontstaat het mooie strepenpatroon op uw gazon en kunt u probleemloos over de
gazon randen maaien. In combinatie met de frictieschijf,(om slagschade te voorkomen), het gevinde aluminium
maaidek, (voor perfecte maaikwaliteit en opvangvermogen) en de gemakken van elektrische start, meskoppeling,
variabele snelheid instelling, maakt deze HAYTER WALSMAAIER modellen tot een zeer populaire keuze bij 
particuliere en professionele gebruikers.

Achterrol
De achterrollen zorgen voor een klassiek streeppatroon en bieden u
de mogelijkheid over de rand van het gazon te maaien.

Achterwielen
Met vier wielen is de maaimachine geschikt voor ruigere
grasvelden, maar zal deze toch een verzorgd uiterlijk geven.

Krukasbescherming
Hayter biedt een llevenslange
garantie op de motorkrukas,
voor het geval dat u per ongeluk
een vast voorwerp raakt. Er
moet een frictieschijf of een
krukassteun worden gemonteerd
(zie specificatieblad).

OF

Type chassis
� Robuust spuitgiet-

aluminium
� Skelet van aluminium

& polymeer
� Stalen maaidek
� Polymeer

Mesremkoppeling (BBC)
De mesremkoppeling schakelt het
maaimes uit, maar zorgt ervoor
dat de motor blijft draaien.

Grasvanger
De grasvangers zijn ontworpen
met het oog op de maaima-
chinemodellen. Dit betekent
minder vaak stoppen om hem
leeg te maken. 
Stevig, maar licht van gewicht
met twee handgrepen om hem
gemakkelijk leeg te maken.

Ribben op de voorkant
Een extra veiligheidsvoorzien-
ing op een groot aantal van
onze machines zijn de ribben
op de voorkant van het
maaidek. Deze ribben zorgen
voor een aanzienlijke verbeter-
ing van de maaikwaliteit en de
grasopvang.

Bekleding van ABS
polymeer onder het
maaidek
Stevig onderdek van ABS
polymeer voor betere gra-
sopvang en minder lawaai.

Type motor
� Briggs & Stratton
� ATB inductie elektromotor
� Honda

Bumper
Voor extra bescherming
van het maaidek.

Maaihoogte
Één tegengewichthendel
voor snelle en moeiteloze
maaihoogte-instelling.

Variabele rij
snelheidsregeling
De rijsnelheid vooruit
kan worden aangepast
aan de werkomstandig-
heden en de wensen van
de gebruiker.

Stevige, machinebrede,
soft-grip bediening-
shendel
Hiermee zijn de maaiers altijd
comfortabel in het gebruik en
eenvoudig te bedienen.

Inklapbare duw-
boom
Voor gemakkelijke
opslag.

Bedienersaanwezigheids-
controlesysteem (OPC)
Het bedienersaanwezigheids-
controlesysteem biedt extra vei-
ligheid, doordat dit ervoor zorgt
dat de motor en het maaimes
volledig worden uitgeschakeld
als de bestuurder de duwboom
loslaat. Gemonteerd op de duw-
boom voor optimaal comfort.

Het bedienersaanwezigheids-
controlesysteem schakelt het
maaimes alleen uit op modellen
die zijn uitgerust met een mes-
remkoppeling. 

Dubbele stalen rol met differentieel
Voor eenvoudige afstelling en superieure tractie
OF
Robuuste, geribde, ongedeelde achterrol van ABS
polymeer

Veerbelaste grasgelei-
der, achter
Voor schone, veilige grasaf-
voer als de grasvanger niet
wordt gebruikt.
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Eigenschappen en technologie
De belangrijkste eigenschappen waarop u moet letten als u een keuze maakt.

Alle producten zijn nu geheel driedimensioneel ontworpen, zoals hieronder wordt

getoond, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste Computer Aided Design (CAD)

software.

Wiellagers
Voor soepel draaiende wielen
en lange levensduur.

Frictieschijf

Opmerking: Niet alle modellen zijn uitgerust met deze functies.

Elektrisch start-
systeem (met
contactsleuteltje)
Hiermee kunt u de
motor steeds moeit-
teloos starten.

Autodrive
Met een zelfrijdende
maaimachine kost
maaien weinig
inspanning.
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HAYTER HAYTERETTE
HOOG GRAS/
RUWTERREIN MAAIER

Schotel met 
4 messen

Verstevigings-
balk

HAYTERETTE
Motor B&S Series 650 ReadyStart
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 45,7 cm
Maaihoogte 13 - 70 mm
Vangbak nee
Aandrijving nee
Elec. starter nee
Gewicht 33 kg
Bijzonderheden schotel met 4 messen

Prijs € 1.099,-  
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HAYTER SPIRIT
WALS MAAIERS

Model 617
Motor B&S Series 450 E Series OHV
Maaihuis - aluminium 

- slagvast ATB polymeer bovenhuis
Maaibreedte 41 cm
Maaihoogte 13 - 65 mm
Vangbak ja, 55 liter
Aandrijving nee 
Elec. starter nee
Gewicht 29,5 kg 
Bijzonderheden wals

Prijs € 649,-

Model 615
Motor ATB 1500 Watt induction motor
Maaihuis - aluminium

- slagvast ATB polymeer bovenhuis
Maaibreedte 41 cm
Maaihoogte 13 - 65 mm
Vangbak ja, 55 liter
Aandrijving nee 
Elec. starter nee
Gewicht 29 kg 
Bijzonderheden wals
Prijs € 499,-

Model 619
Motor B&S Series 450 E Series OHV
Maaihuis - aluminium

- slagvast ATB polymeer bovenhuis
Maaibreedte 41 cm
Maaihoogte 13 - 65 mm
Vangbak ja, 55 liter
Aandrijving ja, (4,3 km/u) 
Elec. starter nee
Gewicht 32 kg 
Bijzonderheden wals
Prijs € 799,-
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Model 379 Pro
Motor HONDA GVC 160 OHC 
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 41 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 60 liter
Aandrijving ja 
Elec. starter nee
Gewicht 38 kg
Bijzonderheden - wals, bestaande uit 2 delen

- duwboom versteviging
- bumper voor
- tilbeugel bovenop machine

Prijs € 1.299,-

uitworp opening hoogte instelling

HAYTER HARRIER
WALS MAAIERS PRO

bumper

onderzijde machine

duwboomversteviging en deelbare wals

vangbak opening
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HAYTER HARRIER
WALS MAAIERS

Model 375
Motor B&S 625E Series
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 41 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 60 liter
Aandrijving ja, vario (1,6 - 4,8 km/u)
Elec. starter nee
Gewicht 37 kg
Bijzonderheden - wals, bestaande uit 2 delen

- variabele snelheidsregeling

Prijs € 1.149,-

Model 374
Motor B&S 575 EX Series
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 41 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 60 liter
Aandrijving nee
Elec. starter nee
Gewicht 33 kg
Bijzonderheden wals, bestaande uit 2 delen

Prijs € 949,-

Model 376
Motor B&S 675iS  Series Instart
Maaihuis aluminium
Maaibreedte  41 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 60 liter
Aandrijving ja, vario (1,6 - 4,8 km/u)
Elec. starter ja
Gewicht 38 kg
Bijzonderheden - wals, bestaande uit 2 delen

- variabele snelheidsregeling
Prijs € 1.349,-

accu startknop
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Model 496
Motor:  B&S Series 850 ReadyStart OHV
Maaihuis: aluminium
Maaibreedte: 48 cm
Maaihoogte: 13 - 60 mm
Vangbak: ja, 70 liter
Aandrijving: ja, (4,3 km/u)
Gewicht: 48,5 kg
Bijzonderheden:  - 1 snelheid

- geribbelde wals uit een stuk
- verstevigde duwboom
- stootbumper voorzijde van de machine

Prijs € 1.699,-

HAYTER 
WALS MAAIER PRO

stootbumper duwboom versteviging verstevigde opvangbak
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HAYTER HARRIER
WALS MAAIERS

Model 490
Motor B&S Series 650 ReadyStart 
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 48 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 70 liter
Aandrijving ja, vario (1,6 - 4,8 km/u) 
Elec. starter nee
Meskoppeling nee
Gewicht 47 kg
Bijzonderheden - wals met  differentieel

- variabele snelheidsregeling
Prijs € 1.499,-

Model 491
Motor B&S Series 650 ReadyStart 
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 48 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 70 liter
Aandrijving ja, vario (1,6 - 4,8 km/u) 
Elec. starter ja
Meskoppeling nee
Gewicht 51 kg
Bijzonderheden - wals met  differentieel

- variabele snelheidsregeling
Prijs € 1.699,-

Model 493
Motor B&S Series 650 ReadyStart 
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 48 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 70 liter
Aandrijving ja, vario (1,6 - 4,8 km/u) 
Elec. starter nee
Meskoppeling ja
Gewicht 50 kg
Bijzonderheden - wals met differentieel

- variabele snelheidsregeling

Prijs € 1.699,-

Harrier 48

de grasbak wordt tussen
de duwboomconstructie
omhooggetild

Harrier 48

elektrische start 
voor het moeiteloos 
starten van de motor

Harrier 48

centrale maaihoogte
instelling
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Model 566
Motor:  B&S Series 850 ReadyStart OHV
Maaihuis: aluminium
Maaibreedte: 56 cm
Maaihoogte: 13 - 60 mm
Vangbak: ja, 70 liter
Aandrijving: ja (4,3 km/u)
Gewicht: 51 kg
Bijzonderheden:  - 1 snelheid

- geribbelde wals met differentieel
- verstevigde duwboom
- stootbumper voorzijde van de

machine

Prijs € 2.099,-

HAYTER 
WALS MAAIER PRO

stootbumper duwboom versteviging verstevigde opvangbak
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HAYTER HARRIER
WALS MAAIERS

Model 560
Motor B&S Series 850 ReadyStart 
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 56 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 70 liter
Aandrijving ja, vario (1,6 – 4,8 km/u)
Elec.starter nee
Meskoppeling nee
Gewicht 50 kg
Bijzonderheden - wals met differentieel

- variabele snelheidsregeling

Prijs € 1.949,-

Model 561
Motor B&S Series 850 ReadyStart 
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 56 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 70 liter
Aandrijving ja, vario (1,6 – 4,8 km/u)
Elec.starter ja
Meskoppeling nee
Gewicht 53 kg
Bijzonderheden - wals met differentieel

- variabele snelheidsregeling

Prijs € 2.099,-

Model 563
Motor B&S Series 850 ReadyStart 
Maaihuis aluminium
Maaibreedte 56 cm
Maaihoogte 13 - 60 mm
Vangbak ja, 70 liter
Aandrijving ja, vario (1,6 – 4,8 km/u)
Elec.starter nee
Meskoppeling ja
Gewicht 54 kg
Bijzonderheden - wals met differentieel

- variabele snelheidsregeling

Prijs € 2.099,-

Harrier 56

variabele snelheids-
regeling

Harrier 56

elektrische start
voor het moeiteloos
starten van de motor

Harrier 56

centrale maaihoogte
instelling

Harrier 56

de grasbak wordt
tussen de duwboom-
constructie
omhooggetild


