
Assortiment
2014



2

Wilt u meer? WOLF-Garten EXPERT producten zijn ontworpen voor onze klanten die hoge 
eisen stellen aan kwaliteit, comfort en gebruiksgemak. EXPERT producten komen zelfs 
overeen met de eisen van professionele tuinders.

 » Hoogwaardig WOLF-Garten vakhandel assortiment *

 » Maximale functionaliteit en top-level comfort

 » Robuuste apparaten met extra designkenmerken

 » Betrouwbaar in gebruik

 » Onderhoudsvriendelijk, betrouwbare verwerking

 » Veelzijdige combinatie van accessoires voor nog meer functionaliteit

 » Krachtige motoren met innovatieve, baanbrekende technologie

 » Met exclusieve 3-jaar-garantie **

* 10 redenen om te kiezen voor WOLF-Garten EXPERT Dealers op de achterkant van de catalogus.
** 3 jaar garantie is alleen geldig wanneer registratie is voltooid via het registratieformulier op de
 website http://b2c.wolf-garten.eu

Baanbrekend -  
kwaliteit ontmoet innovatie:
Het WOLF-Garten EXPERT 
vakhandel assortiment

EXPERT | Dealer assortiment



3

WOLF-Garten EXPERT zitmaaiers - een serie die nieuwe maatstaven zet

Kies tussen achter- of zijuitworp, AutoDrive ™ -, Hydrostaat of Transmatic aandrijfsysteem en kies 
de motor die voor u geschikt is. Met betrekking tot betrouwbaarheid, rijeigenschappen en operationeel 
comfort, leggen deze zitmaaiers de lat hoog. 

WOLF-Garten EXPERT Scooter Pro – Handig, compact en professioneel 

Ondanks het kleine en compacte formaat van de WOLF-Garten EXPERT Scooter Pro verbaast hij de  
gebruiker door de echte professionele functies die hij te bieden heeft. Deze zitmaaier is ontworpen 
voor de meest veeleisende klanten en is exclusief ontwikkeld voor de vakhandel.

WOLF-Garten EXPERT gazonmaaiers – state-of-the-art technologie met maximaal comfort

Deze modellen combineren eenvoud met handige functies. Of u nu liever lichte elektrische maaiers 
heeft of benzinemaaiers - het brede WOLF-Garten EXPERT assortiment voldoet aan alle eisen van de 
moderne tuinliefhebbers.

WOLF-Garten EXPERT verticuteermachines – belucht uw gazon, op de juiste manier

De vraag blijft: "Elektrisch of benzine?”. De WOLF-Garten EXPERT verticuteermachines bieden in beide 
types hoog gebruiksgemak. De elektrische verticuteermachine, ontworpen voor kleinere werkbreedtes, 
heeft een messenbalk met 32 messen, terwijl de benzine verticuteermachine een grotere werkbreedte 
heeft van 40 cm en gebruik maakt van 17 dubbele messen in combinatie met 15 veren.

WOLF-Garten EXPERT ROBO SCOOTER® - hij maait, u (ge)niet

De WOLF-Garten robotmaaiers zijn opmerkelijke allrounders die in staat zijn zelfs ruim terrein helemaal 
zelf te maaien. Naast het feit dat ze leuk zijn om te zien, maaien ze uw gazon perfect. 

WOLF-Garten EXPERT sneeuwfrezen – echte experts voor het winterseizoen 

De een- en twee trap EXPERT sneeuwfrezen van WOLF-Garten bieden u een veilig gevoel door voor-
bereid te zijn op de meest strenge winters. De 3-traps sneeuwfrezen van WOLF-Garten staan aan de 
wereldtop. De nieuwe FORCE ³ betekent een ware revolutie in sneeuwruimen.  
Voor meer informatie kunt u uw WOLF-Garten EXPERT dealer vragen naar het EXPERT winterprogramma.

EXPERT | Vakhandel assortiment
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Innovaties in 2014
Elk seizoen heeft zijn eigen uitdagingen en wij passen onze tuingereedschappen aan deze uitdagingen 
aan. Wij willen ervoor zorgen dat uw investeringen in de kwaliteit en het comfort van tuinonderhoud 
zich uitbetalen. Daarom houden wij twee dingen in gedachten bij het ontwikkelen van nieuwe machines: zij moeten  
multifunctioneel en duurzaam zijn. Ons eerste overzicht toont de speerpunten van onze innovaties in de reeks voor 2014.

Benzinemaaier met de gebruikelijke 
hoge kwaliteit van WOLF-Garten EXPERT.
In 2014 heeft WOLF-Garten vijf nieuwe benzinemaaiers toegevoegd aan het EXPERT 
assortiment. Dankzij hun krachtige motoren en toegevoegde functies, zoals vulindicator 
of in hoogte verstelbare duwboom, zijn de nieuwe benzinemaaiers het ideale instap 
model voor iedereen die een expert in gazonverzorging wil worden. 
 
 
 
 

Baanbrekende gazonmaaier technologie: 
de ROBO SCOOTER®

WOLF-Garten zet sinds vele jaren de standaard in maaitechnologie en 
ontwikkeling: van basisprincipes tot uitzonderlijke prestaties. De nieuwste 
ontwikkeling in dit segment is de ROBO SCOOTER®, een voorgeprogrammeerde 
robotmaaier die al het werk alleen doet.   
 
 
 
 

Verzamelen van grote hoeveelheden 
bladeren met minimale tijd en moeite
De herfst is een speciale tijd om de natuur te bewonderen, maar de taken die 
moeten worden uitgevoerd in deze tijd van het jaar zijn even gevarieerd als de 
herfst zelf. De nieuwe Wolf-Garten bladblazers helpen uw gazon en de oprit vrij 
te houden van bladeren zonder enige inspanning. Meer informatie is te vinden 
in onze gedetailleerde "WOLF-Garten assortiment 2014" catalogus.

NIEUW

Drie jaar garantie
Voor alle producten uit de WOLF-Garten EXPERT serie geeft MTD Products AG 3 jaar garantie.  
Deze garantie is enkel geldig na de online registratie binnen een periode van 60 dagen die begint op de 
datum van aankoop.

EXPERT | WOLF-Garten nieuwigheden



U vindt nog 
meer WOLF-Garten 
producten in onze 
catalogus 2014.
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Prijzen zijn geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Tekst en afbeeldingen, afmetingen en technische details zijn zorgvuldig 
samengesteld. Echter, kunnen we correctheid niet garanderen, en in het bij-
zonder, niet garanderen dat de producten overeenkomen met afbeeldingen in 
termen van technologie, kleur, vorm en functies, of dat de producten overeen-
komen met de verhouding in de afbeeldingen.

Drie jaar garantie
Voor alle producten uit de WOLF-Garten EXPERT serie geeft MTD Products AG 3 jaar garantie.  
Deze garantie is enkel geldig na de online registratie binnen een periode van 60 dagen die begint op de 
datum van aankoop.

EXPERT | Inhoudsopgave
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Hij maait, u (ge)niet – maaien was nog nooit zo simpel

De nieuwe WOLF-Garten robotmaaiers zijn opmerkelijke allrounders en in staat zelfs ruim terrein helemaal zelf te maaien.  
Naast het feit dat ze leuk zijn om naar te kijken, maaien ze uw gazon perfect.

ROBO SCOOTER® 1800 en 3000  
Perfecte snede. Perfecte timing

Gazonzorg - de betrouwbare en veilige manier. 

De perimeterkabel is eenvoudig aan te leggen, hij dient als 
onzichtbare barrière die de ROBO SCOOTER® in zijn aangewezen 
zones houdt. Als ze tegen iets aanrijden, veranderen ze snel van 
richting en gaan door met maaien. Hellend terrein? Geen probleem. 
Bovendien zijn beide modellen uitgerust met talrijke sensoren, 
die onmiddellijk de messen stoppen wanneer de ROBO SCOOTER® 
wordt opgetild, gekanteld, als hij botst tegen obstakels of bij een 
regenbui. Een geïntegreerd alarmsysteem schrikt dieven af.

Maaien, mulchen, trimmen

Alles in één dag werk. Zodra de basisgegevens, zoals de 
gazonoppervlakte en contour snijden zijn opgeslagen,  
zijn de accu aangedreven ROBO SCOOTERS® 1800 en 
3000 klaar om te maaien. Als het energieniveau daalt 
en de accu opgeladen dient te worden, gaat de ROBO 
SCOOTER® zelfstandig terug naar zijn laadstation.  
Zodra hij weer volledig is opgeladen, gaat de 
ROBO SCOOTER®  weer direct aan de slag, inclusief het 
trimmen van de randen.

EXPERT | ROBO SCOOTER®
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Intuïtieve bedie-
ning en eenvou-
dige installatie

Geen tijdrovend 
randsnijwerk

Meer tijd om 
van uw tuin te 
genieten

U beslist wanneer de ROBO SCOOTER 
niet hoeft te maaien. Dit vereenvoudigt 
de eerste ingebruikname. De 
perimeterkabel die het te maaien 
gebied definieert is eenvoudig in een 
mum van tijd aan te leggen. 

Het off-set maaidek garandeert een 
mooie afwerking langs de rand. Hierdoor 
is het niet nodig om handmatig te 
trimmen langs muren, rond bomen of 
rond andere obstakels (zie gearceerde 
gebied in de afbeelding).

Door de brede maaicapaciteit en  
laatste batterij-technologie hebben 
de ROBO SCOOTER® 400 en 600 een 
kortere maaitijd. Daarom kunnen ze grote 
oppervlaktes maaien zonder tussendoor 
op te laden. Waardoor u meer tijd over 
heeft om van uw tuin te genieten.

De voordelen van een WOLF-Garten ROBO SCOOTER® 1800 en 3000

Ongebaande 
terugkeer naar 
het oplaadstation

Veiligheid

De messen van de WOLF-Garten 
ROBO SCOOTER® bieden twee directe 
voordelen: ze zijn gemaakt van zeer 
duurzaam staal en de maaihoogte 
kan worden ingesteld op de gewenste 
hoogte van het gras. Dit stelt u in staat 
om een heel seizoen te maaien zonder 
onderhoud aan de messen en maakt het 
u ook mogelijk om eenvoudig hoger gras 
te maaien, d.w.z. na vakanties of aan het 
begin van het seizoen.

Speciaal ontwikkelde sensoren garande-
ren een hoog niveau van veiligheid. Een 
elektronisch sleutelslotsysteem voor-
komt ongeautoriseerd gebruik, bijv. door 
kinderen. Een kantel / lift sensor stopt de 
werking van de ROBO SCOOTER® zodra 
hij van de grond is en een aanraaksensor 
voorkomt schade aan de machine en de 
omgeving. Messen en wielaandrijving 
stoppen onmiddellijk indien er een pro-
bleem is.

De ROBO SCOOTER® gaat automatisch 
terug naar het laadstation, zodra de accu 
moet laden. Hij zoekt de kortste route naar 
de perimeterkabel en rijdt linksom terug 
naar het laadstation. Om grassporen te 
voorkomen, laat een intelligent programma 
de ROBO SCOOTER® langs de kabel rijden 
via een willekeurige route elke keer als hij 
terug naar het laadstation gaat.

Onderhoud - de eenvoudige 
manier 
De messen, wielen en andere 
belangrijke onderdelen van 
de ROBO SCOOTER® zijn ont-
worpen als onderdeel van een 
intelligent kliksysteem, waar-
door u uw robotmaaier eenvou-
dig kunt reinigen en onderhou-
den zonder de hulp van extra 
gereedschap. Hierdoor heeft 
u ook toegang tot de moeilijk 
te bereiken plekken. Op lange 
termijn zal dit u een hoop tijd 
besparen.

Controle paneel 
De signaal-module kan 
worden geplaatst in huis of 
in de garage. Het geeft ver-
schillende nuttige functies en 
informatie weer, bijvoorbeeld 
de onderbreking van maai-
sessies, wanneer andere 
tuinklusjes moeten worden 
aangepakt of als u gewoon 
wat outdoor quality time met 
uw familie wilt doorbrengen.

Gelijkmatig maaien 
op oneffen terrein 
Het zwevend maaidek is 
opgehangen aan het chassis. 
Hierdoor kunnen de messen 
de contouren van het 
gazon volgen en de bodem 
beschermen wat resulteert in 
een perfect snijpatroon.

Stil maaien 
Een speciale bescherming 
dekt het hele maaidek 
af om verwondingen te 
voorkomen. Dit praktische 
ontwerp gecombineerd met 
de geluiddempende messen 
minimaliseert ook het 
operationele geluidsniveau.

Geen messen  
verwisselen 
tijdens het 
seizoen

EXPERT | ROBO SCOOTER®
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"Winter oplaadfunctie" 
De power onderhoudsfunctie houdt de accu gezond na het maaiseizoen. Aangesloten op een standaard 
voedingsbron, wordt de ROBO SCOOTER® veilig opgeborgen voor het winterseizoen in
uw kelder of garage. Geen risico van overladen, oververhitting of verlies van accu power.

De mulch modus - het handige alternatief voor het opvangen en afvoeren 
Met de ROBO SCOOTER® hoeft u niet langer uw gras te verzamelen en te verwijderen. Door het maaidek 
en de extreem hoge rotatiesnelheid van de messen wordt het gras in kleine stukjes gesneden en ver-
spreid over het gazon. Het maaisel bestaat voor 90% uit water en bevoorraadt zo de bodem met extra 
water.

Perfecte snijpatronen - de regensensor  
Bij het maaien van natte gazons verstopt het gemaaide gras vaak het maaidek wat resulteert in ongelij-
ke snijpatronen. De regensensor voorkomt dit door het vochtgehalte in de omgeving te meten. 
Wordt de ingestelde vochtigheidsgraad overschreden, keert de ROBO SCOOTER® onmiddellijk terug naar 
of blijft in het laadstation, hiermee minimaliseert hij de reiniging en houdt uw gazon in perfecte staat.

Accessoire Artikelnr.  ROBO SCOOTER® 1800  ROBO SCOOTER® 3000

Basisstation 196-794-678 X

Hulpschakelaar voor perimeterkabel, met houder 196-795-678 X X

Accu voor schakelaar 196-796-678 X X

Perimeterkabel (150 meter) 196-797-678 X X

Extra kunststof haringen voor het vastzetten 
van de perimeterkabel (50 stuks)

196-798-678 X X

Aansluitstekkers voor perimeterkabel (10 stuks) 196-799-678 X X

Afstandsbediening 196-804-678 X X

Accessoires voor de ROBO SCOOTER® 1800 en 3000

De perimeterkabel die het maaigebied 
definieert is eenvoudig aan te leggen in een 
mum van tijd. Het eenvoudig te gebruiken scherm 
vergemakkelijkt de eerste ingebruikname. Bij elke 
maaibeurt na de installatie, verlaat de ROBO SCOOTER®  
achteruit het laadstation en begint danvoorwaarts te maaien 
langs de perimeterkabel totdat hij terug keert naar het laadstation  
(gele pijlen). Dan verlaat hij het laadstation weer en start voorwaarts 
maaien in een willekeurige richting (rode pijlen).

Intuïtieve installatie  
en programmering

EXPERT | ROBO SCOOTER®

Afstandsbediening 
Met de optionele afstandsbediening kunt u maaien of rijden van de belangrijkste maaizone naar 
een andere aangewezen zone, bijvoorbeeld in moeilijk te bereiken hoeken van uw tuin. U kunt hem ook 
navigeren van de garage naar het gewenste maaigebied.
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Model ROBO SCOOTER® 1800 ROBO SCOOTER® 3000

EAN-code

4 009269 306461 4 009269 305914

Graham referentie RSC1800 RSC3000

Gazonoppervlaktes Tot 1800m² Tot 3000 m²

Maaibreedte 56 cm 56 cm

Maaihoogte 20-80 mm 20-80 mm

Looptijd 60 - 80 min. (meerdere cycli) 90 min. (meerdere cycli)

Laadtijd 90 - 120 min. 90 - 120 min.

Afmetingen (l/b/h) 73.5 / 66 / 31.5 cm 73.5 / 66 / 31.5 cm 

Motor / aandrijving 
26V lithium iron phosphate accu, 
2000 cycli (LiFePO4), 4Ah

26V lithium iron phosphate accu, 
2000 cycli (LiFePO4), 6Ah

Vermogen messen 2 x 200 W 2 x 150 W 

Gewicht 19 kg (incl. accu) 19 kg (incl. accu)

Chassis Kunststof / staal Kunststof / staal

Display LC LC

Mulch systeem Ja Ja

Sensoren Regensensor, stootsensor,  
optilsensor, kantelsensor

Regensensor, stootsensor, optilsensor, 
kantelsensor

Sub zones 4, aparte zones mogelijk 4, aparte zones mogelijk

Kantmaaien  Ja Ja

Anti diefstal 
beveiliging PIN code en alarmsysteem PIN code en alarmsysteem

De levering bevat  › 2 messen, 450 pinnen,  
6 metalen pinnen voor het  
basisstation, 350 m perimeterkabel, 
een signaalmodule,  
20 m verlengkabel,  
Robolat, handleiding,  
installatie-dvd, afstandsbediening

 › 2 messen, 500 pinnen,  
6 metalen pinnen voor het  
basisstation, 400 m perimeterkabel, 
een signaalmodule,  
20 m verlengkabel,  
Robolat, handleiding

Adviesprijs € 2.249,00 € 2.699,00

De ROBO SCOOTER® 
modellen in één oogopslag:

NIEUW

EXPERT | ROBO SCOOTER®
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Gepatenteerde kabelgeleiding FlickFlack® 
nooit meer last van de kabel tijdens het 
maaien

Ergonomische duwboom met softgrip hand-
greep. Betere grip, comfortabele bediening

CCM-systeem: Cut Collect Mulch
Met één draai aan de knop wisselen van 
functie. Meer informatie op pagina 12.

Robuust chassis
vervaardigd uit hoogwaardige kunststof

Draaggrepen maken het tillen en vervoeren 
extra eenvoudig

Grote grasopvangzak met grote opening
Voor eenvoudig legen

EXPERT Elektrische Maaiers
Efficiënt, emissievrij, ergonomisch en licht
Deze krachtige elektrische Maaiers combineren het nuttige met het aangename. Ze gebruiken brandstof noch olie, zijn erg onder-
houdsvriendelijk en werken 100% emissievrij. Hun stille en efficiënte werking is rustgevend voor uw gehoor en essentieel voor  
moeiteloos werken. 

EXPERT | Elektrische Maaiers | Overzicht
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3-in-1 Cut, Collect en Mulch Kogelgelagerde wielen met 
gazonbeschermend profiel

Ergonomische duwboom
Comfortabele bediening

Grasopvangzak met  
vulindicator

Kenmerken  Elektrische Maaiers

Krachtige WOLF-Garten 
motortechnologie

In hoogte verstelbare duwboom
Volledig inklapbaar voor 
plaatsbesparend opbergen

Centrale maaihoogte-instelling

Vulindicator op grasopvangzak

Robuuste en duurzame wielen 
met gazonrespecterend profiel

EXPERT | Elektrische Maaiers | Overzicht
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CCM-Systeem – 3 functies in 1 maaier
De gazonmaaiers die zijn uitgerust met het CCM-systeem zijn multifunctioneel. Ze hebben 3 functies: Cut (maai-
en), Collect (vangen) en Mulch (mulchen). Vaak zijn hiervoor meerdere machines nodig, of moeten er aan de 
gazonmaaier accessoires worden toegevoegd. Bij deze machines kunt u met één draai aan de knop de functie 
veranderen. U kunt dus maaien met of zonder grasopvangzak of kiezen voor mulchen. Mulchen wordt gedaan 
zonder grasopvangzak. Het houdt in dat het gemaaide gras extra fijn wordt gesneden en automatisch weer terug 
op het gazon wordt gestrooid. Zo worden de voedingsstoffen van het gemaaide gras behouden en wordt het 
vochtgehalte op peil gehouden. “CCM” staat voor de drie functies CUT, COLLECT en MULCH.

Wanneer gebruikt u welke functie?
Maaifunctie

Aanbevolen voor het maaien van hoog gras dat een lange tijd niet meer ge- 
maaid is. Hierbij wordt het gras gemaaid en wordt het maaiafval d.m.v. een 
deflector zijlings of zonder deflector achterwaarts uitgeworpen. Voordeel hier-
van is het lagere energieverbruik omdat de grasopvangzak niet wordt gebruikt. 
Nadeel is dat het gemaaide gras na het maaien nog opgeharkt moet worden. 
Hiervoor heeft WOLF-Garten verschillende handige gereedschappen die u hier-
bij kunnen helpen.

Vangfunctie

Aanbevolen als u het gazon regelmatig maait. In de vangfunctie wordt het 
maaiafval verzameld in de grasopvangzak. De vulindicator geeft aan wanneer 
de grasopvangzak geleegd moet worden. Kies de maaibreedte die bij uw gazon-
grootte past om zo min mogelijk de grasopvangzak te hoeven legen.

Mulchfunctie

Mulchen is optimaal geschikt voor een goed onderhouden gazon, dat in het 
hoogseizoen minimaal 2 x per week wordt gemaaid. Tijdens het maaien wordt 
het gras extra fijn gehakseld en automatisch uitgestrooid op het gazon. Door 
het gazon te mulchen, blijven voedingsstoffen in het gazon behouden en wordt 
het vochtgehalte op peil gehouden. Mulchen is alleen mogelijk tijdens droge 
periodes. 

EXPERT | Elektrische Maaiers
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 Elektrische Maaiers

Productomschrijving EXPERT 
34 E

EXPERT 
37 E

EXPERT 
40 E

EXPERT 
40 EA

EAN-Code

Graham referentie EXP34E EXP37E EXP40E EXP40EA

Voor gazon opp. tot 350 m² tot 350 m² tot 800 m² tot 800 m²

Maaibreedte 34 cm 37 cm 40 cm 40 cm

Motorvermogen 230 Volt, 1.400 Watt, 
2950/min

230 Volt, 1.600 Watt, 
2950/min

230 Volt, 1.600 Watt, 
2950/min

230 Volt, 1.600 Watt, 
2950/min

Chassis Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Kogellagers Ja Ja Ja Ja

Gewicht 15 kg 16 kg 25 kg 26 kg

Inhoud 
grasvangsysteem

35 liter 35 liter 55 liter 55 liter

Maaihoogte Centraal, 5-voudig 2.0-6.0 cm Centraal, 5-voudig 2.0-6.0 cm Centraal, 5-voudig 2.5-8.0 cm Centraal, 5-voudig 2.5-8.0 cm

Productinformatie   › WOLF-Garten 
Power Thorque motor

 › CCM systeem: maaien/ 
vangen, mulchen

 › Inklapbare duwboom
 › In hoogte verstelbare 

duwboom
 › Beugelschakelaar
 › Soft-grip
 › Kabelbescherming en 

kabelgeleider »Flick-Flack®«
 › Soft-wielen (v/a) 

150 mm / 170 mm
 › Grasopvangzak met 

vulindicator

 › WOLF-Garten 
Power Thorque motor

 › CCM systeem: maaien/ 
vangen, mulchen

 › Inklapbare duwboom
 › In hoogte verstelbare 

duwboom
 › Beugelschakelaar
 › Soft-grip
 › Kabelbescherming en 

kabelgeleider »Flick-Flack®«
 › Soft-wielen (v/a) 

150 mm / 170 mm
 › Grasopvangzak met 

vulindicator

 › WOLF-Garten 
Power Thorque motor

 › CCM systeem: maaien/ 
vangen, mulchen

 › Inklapbare duwboom
 › In hoogte verstelbare 

duwboom
 › Beugelschakelaar
 › Soft-grip
 › Kabelbescherming en 

kabelgeleider »Flick-Flack®«
 › Soft-wielen (v/a) 

170 mm / 200 mm
 › Grasopvangzak met 

vulindicator

 › WOLF-Garten 
Power Thorque motor

 › CCM systeem: maaien/ 
vangen, mulchen

 › Inklapbare duwboom
 › In hoogte verstelbare 

duwboom
 › Beugelschakelaar
 › Soft-grip
 › Kabelbescherming en 

kabelgeleider »Flick-Flack®«
 › Soft-wielen (v/a) 

170 mm / 200 mm
 › Grasopvangzak met 

vulindicator
 › Wielaandrijving: 

1 versnelling, 3,6 km/u

Adviesverkoopprijs € 259,00 € 299,00 € 339,00 € 419,00

4 009269 304924 4 009269 3049484 009269 304931 4 009269 304955

EXPERT | Elektrische Maaiers  
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EXPERT Benzinemaaiers
Hoge kwaliteit voor de beste prijs
De nieuwe WOLF-Garten EXPERT benzinemaaiers overtuigen u met hoge kwaliteit en efficiëntie. Uitgerust met krachtige 
WOLF OHV motoren en extra functies zijn de EXPERT benzinemaaiers het ideale model voor iedereen die een expert in 
gazonverzorging wil worden.

In hoogte verstelbare duwboom, 
volledig inklapbaar

Dubbele kogellagers voor 
eenvoudig rijden en minder onderhoud

Hardtop, met vulindicator
Opvangzak voorzien van een lip, 
eenvoudig in gebruik

NIEUW

EXPERT | Benzinemaaiers | Overzicht
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Kenmerken   Benzinemaaiers

In de hoogte instelbare duwboom,  
volledig inklapbaar

Krachtige WOLF OHV motor Centrale maaihoogte-instelling
met comfortabele hendel

Grote opvangzak met hardtop 
en vulindicator

Grasopvangzak eenvoudig te bereiken

Krachtige WOLF OHV motor

Robuuste wielen met  
gazonrespecterend profiel

Bumper

Centrale maaihoogte-instelling met
ergonomische en comfortabele hendel

EXPERT | Benzinemaaiers | Overzicht
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Hoge prestatie WOLF OHV motor– meer 
kracht en milieuvriendelijk
WOLF-Garten benzinemaaiers zijn uitgerust 
met krachtige WOLF OHV motoren.  
OHV staat voor Overhead Valve: bij dit type 
van motoren staan de zuigers en kleppen 
centraal boven de verbrandingskamer.  
Deze opstelling van de zuiger zorgt voor 
de meest efficiënte verbranding van het 
brandstof-luchtmengsel. Dit zorgt voor meer 
vermogen, minder verbruik, minder uitstoot 
en minder lawaai. Kwaliteit komt op de 
eerste plaats bij WOLF-Garten. Elke motor 
moet uitgebreide testen ondergaan voor hij 
wordt goedgekeurd voor productie.

EXPERT | Benzinemaaiers



17

  Benzinemaaiers

NIEUW
NIEUW

NIEUW
NIEUW

NIEUW

Productomschrijving EXPERT 420 EXPERT 420 A EXPERT 460 EXPERT 460 A EXPERT 530 A

EAN-Code

Graham referentie EXP420 EXP420A EXP460 EXP460A EXP530A

Voor gazon opp. tot 500 m² tot 500 m² tot 1000 m² tot 1000 m² tot 1000 m²

Maaibreedte 42 cm 42 cm 46 cm 46 cm 53 cm

Motorvermogen
WOLF OHV 45,   
140 cm³,  
2.1 kW,  2850 T/MIN

WOLF OHV 45,   
140 cm³,  
2.1 kW,  2850 T/MIN

WOLF OHV 55,   
159 cm³,  
2.1 kW,  2850 T/MIN

WOLF OHV 55,   
159 cm³,  
2.5 kW,  2850 T/MIN

WOLF OHV 55,   
159 cm³,  
2.5 kW,  2850 T/MIN

Chassis Staal Staal Staal Staal Staal

Wielen (v/a) 180 mm / 180 mm 180 mm / 200 mm 180 mm / 180 mm 180 mm / 200 mm 200 mm / 200 mm

Kogellagers Ja Ja Ja Ja Ja

Inhoud grasvangsys-
teem 60 liter 60 liter 60 liter 60 liter 70 liter

Maaihoogte Centraal, 6-voudig 2.8-
9.2 cm

Centraal, 6-voudig 2.8-
9.2 cm

Centraal, 6-voudig 2.8-
9.2 cm

Centraal, 6-voudig 2.8-
9.2 cm

Centraal, 6-voudig 2.8-
9.2 cm

Gewicht 29 kg 32 kg 30 kg 34 kg 36 kg

Productinformatie  › In hoogte verstelbare 
duwboom

 › Inklapbare duwboom
 › Vulindicator
 › Mulchplug 

optioneel
 › Slangaansluiting 

voor eenvoudig 
schoonmaken

 › In hoogte verstelbare 
duwboom

 › Inklapbare duwboom
 › Vulindicator
 › Mulchplug 

optioneel
 › Slangaansluiting 

voor eenvoudig 
schoonmaken

 › Wielaandrijving: 
1 versnelling,  
3.6 km/u

 › In hoogte verstelbare 
duwboom

 › Inklapbare duwboom
 › Vulindicator
 › Mulchplug 

optioneel
 › Slangaansluiting 

voor eenvoudig 
schoonmaken

 › In hoogte verstelbare 
duwboom

 › Inklapbare duwboom
 › Vulindicator
 › Mulchplug 

optioneel
 › Slangaansluiting 

voor eenvoudig 
schoonmaken

 › Wielaandrijving: 
1 versnelling, 3.6 
km/u

 › In hoogte verstelbare 
duwboom

 › Inklapbare duwboom
 › Vulindicator
 › Mulchplug 

optioneel
 › Slangaansluiting 

voor eenvoudig 
schoonmaken

 › Wielaandrijving: 
1 versnelling,  
3.6 km/u

Onderdelen
WBL4203 
(Art-Nr: 196-113-650)

WBL4203 
(Art-Nr: 196-113-650)

WBL4603 
(Art-Nr: 196-114-650)

WBL4603 
(Art-Nr: 196-114-650)

WBL5303 
(Art-Nr: 196-115-650)

Adviesverkoopprijs € 359,00 € 429,00 € 399,00 € 479,00 € 499,00

4 009269 306553 4 009269 306577 4 009269 306560 4 009269 306584 4 009269 306591

EXPERT | Benzinemaaiers
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EXPERT  Benzinemaaiers
Uitstekende kwaliteit en EXPERT techniek
Het WOLF-Garten EXPERT Power³ assortiment is speciaal ontwikkeld voor de vakhandel. 
Alle benzinemaaiers, van de kleinste tot de grootste, zijn efficiënt, ergonomisch en hebben een lange levensduur.

Quick release hendels: voor instelling of 
inklappen, snel en eenvoudig

PPS:
Plant Protection System

Centraal maaidek in
gegalvaniseerd staal

Elk wiel met dubbele kogellagers

Start trekkoord
Gemakkelijk en licht te bedienen

Vulindicator

Elektrostart (afhankelijk van het model)

WOLF-Garten antivibratie systeem:
reduceert de vibratie in de duwboom

EXPERT | Power³ Benzinemaaiers | Overzicht
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Kenmerken   Power³ Benzinemaaiers

Duwboom hoogteverstelling 
met handvatvergrendeling

Robuuste aandrijving met 
kogelgelagerde krukas

Slangaansluiting met
speciale sproeikop

Innovatieve materialen
Toekomstgericht onderzoek zorgt voor vooruitgang: 
de high-tech VIBEX gel gemaakt van polymeren en 
synthetische koolwaterstoffen, absorberen en reduceren 
trillingen tot 75%. Bij de EXPERT benzinemaaiers zit deze 
gel in de duwboom - voor ergonomisch hanteren dankzij 
verminderde trillingen.

ASC Advance Speed Control 
(afhankelijk van het model)

Duurzame 22 mm dikke beugels

Eenvoudig te bereiken opvangzak 
d.m.v. handgreep

Krachtige B&S OHV motor

Waterreinigingsnippel

Robuuste wielen met 
gazonrespecterend profiel

Aluminium front met graskam

Centrale hoogte-instelling met
ergonomische knop

EXPERT | Power³ Benzinemaaiers | Overzicht
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  Benzinemaaiers 

Wielaandrijving 
Bij de enkelvoudige wielaandrijving, rijdt 
de gazonmaaier vooruit met een snelheid 
van 3.6 km/u

1

2

Vario aandrijving 
Met de vario aandrijving kan elke  
gewenste snelheid worden gekozen  
tussen 2.8 en 4.5 km/u

Productomschrijving EXPERT
42 B

EXPERT
42 BA

EXPERT 
46 B

EAN-Code

4 009269 305044

Graham referentie EXP42B EXP42BA EXP46B

Voor gazon opp. tot 700 m² tot 700 m² tot 1000 m²

Maaibreedte 42 cm 42 cm 46 cm

Motorvermogen B&S 575 EX, 
140 cm³, 2.1 kW, 2900 t/min

B&S 575 EX, 
140 cm³, 2.1 kW, 2900 t/min

B&S 575 EX Series,
140 cm³, 2.1 kW, 2900 t/min

Elektrostart Nee Nee Nee

Chassis Staal /aluminium Staal /aluminium Staal /aluminium

Wielen (v/a) 280 mm / 280 mm 280 mm / 280 mm 200 mm / 280 mm

Kogellagers Ja Ja Ja

Inhoud grasvangsysteem 70 liter 70 liter 75 liter

Maaihoogte Centraal, 6-voudig 2.8-9.2 cm Centraal, 6-voudig 2.8-9.2 cm Centraal, 6-voudig 2.8-9.2 cm

Gewicht 39 kg 40 kg 39 kg

Productinformatie  › In hoogte verstelbare duwboom
 › Inklapbare duwboom
 › Lage vibratie handgreep
 › Vulindicator
 › Versterkte chassis voor / achter 

onderdelen gemaakt van gegoten 
aluminium

 › Mulchplug
 › Slangaansluiting voor eenvoudig 

schoonmaken
 › Plant Protection system 

 › In hoogte verstelbare duwboom
 › Inklapbare duwboom
 › Lage vibratie handgreep
 › Vulindicator
 › Versterkte chassis voor / achter 

onderdelen gemaakt van gegoten 
aluminium

 › Mulchplug
 › Slangaansluiting voor eenvoudig 

schoonmaken
 › Plant Protection system 
 › Wielaandrijving: 1 versnelling, 3,5 

km/u

 › In hoogte verstelbare duwboom
 › Inklapbare duwboom
 › Lage vibratie handgreep
 › Vulindicator
 › Versterkte chassis voor / achter 

onderdelen gemaakt van gegoten 
aluminium

 › Mulchplug
 › Slangaansluiting voor eenvoudig 

schoonmaken
 › Plant Protection system

Onderdelen VI 42 D  
(Art. No.: WG742-04396)

VI 42 D 
(Art. No.: WG742-04396)

Vi 46 D  
(Art. nr: WG742-04405)

Adviesverkoopprijs € 599,00 € 679,00 € 649,00

EXPERT | Power³ Benzinemaaiers
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1

2

1

2

EXPERT 
46 BA V

EXPERT 
46 BA V ES

EXPERT
53 BA V

EXPERT 
53 BA V ES

4 009269 305785 4 009269 305082 4 009269 305099

EXP46BAV EXP46BAVES EXP53BAV EXP53BAVES

tot 1500 m² tot 1500 m² tot 2000 m² tot 2000 m²

46 cm 46 cm 53 cm 53 cm

B&S 575 EX Series, 
140 cm³, 2.1 kW, 2900 t/min

B&S 675 EX Series RS, 
190 cm³, 2.6 kW, 2900 t/min

B&S 750 Series DOV, 
160 cm³, 2.8 kW, 2900 t/min

B&S 750 Series DOV, 
160 cm³, 2.8 kW, 2900 t/min

Nee Ja Nee Ja

Staal /aluminium Staal /aluminium Staal /aluminium Staal /aluminium

200 mm / 280 mm 200 mm / 280 mm 200 mm / 280 mm 200 mm / 280 mm

Ja Ja Ja Ja

75 liter 75 liter 80 liter 80 liter 

Centraal, 6-voudig 2.8-9.2 cm Centraal, 6-voudig 2.8-9.2 cm Centraal, 6-voudig 2.8-9.2 cm Centraal, 6-voudig 2.8-9.2 cm

41 kg 47 kg 47 kg 50 kg

 › In hoogte verstelbare duwboom
 › Inklapbare duwboom
 › Lage vibratie handgreep
 › Vulindicator
 › Versterkte chassis voor / achter 

onderdelen gemaakt van gegoten 
aluminium

 › Mulchplug
 › Slangaansluiting voor eenvoudig 

schoonmaken
 › Plant Protection system 
 › Comfortabele vario 

wielaandrijving,  
2,8 tot 4,5 km/u

 › In hoogte verstelbare duwboom
 › Inklapbare duwboom
 › Lage vibratie handgreep
 › Vulindicator
 › Versterkte chassis voor / achter 

onderdelen gemaakt van gegoten 
aluminium

 › Mulchplug
 › Slangaansluiting voor eenvoudig 

schoonmaken
 › Plant Protection system 
 › Comfortabele vario 

wielaandrijving,  
2,8 tot 4,5 km/u

 › In hoogte verstelbare duwboom
 › Inklapbare duwboom
 › Lage vibratie handgreep
 › Vulindicator
 › Versterkte chassis voor / achter 

onderdelen gemaakt van gegoten 
aluminium

 › Mulchplug
 › Slangaansluiting voor eenvoudig 

schoonmaken
 › Plant Protection system
 › Comfortabele vario 

wielaandrijving,  
2,8 tot 4,5 km/u

 › In hoogte verstelbare duwboom
 › Inklapbare duwboom
 › Lage vibratie handgreep
 › Vulindicator
 › Versterkte chassis voor / achter 

onderdelen gemaakt van gegoten 
aluminium

 › Mulchplug
 › Slangaansluiting voor eenvoudig 

schoonmaken
 › Plant Protection system
 › Comfortabele vario 

wielaandrijving,  
2,8 tot 4,5 km/u

Vi 46 D  
(Art. No.: WG742-04405)

Vi 46 D  
(Art. No.: WG742-04405)

Vi 53 D  
(Art. No.: WG742-04406)

Vi 53 D  
(Art. No.: WG742-04406)

€ 739,00 € 899,00 € 839,00 € 979,00

1

2
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  Benzinemaaiers 
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EXPERT Scooter Pro 
Een kleine maar zeer professionele gazonmaaier van WOLF-Garten
Verbazingwekkend wat een kleine zitmaaier kan doen: 
Zijn formaat is ontworpen om door normale tuinpoorten en garagedeuren te kunnen en om zo weinig mogelijk opslagruimte in te 
nemen. De EXPERT Scooter Pro is een echte professional.

Cut, Collect en Mulch

Platform met antislip
voor extra veiligheid

Achterwielen: 16”x 6.5”
Voorwielen: 13“x 5”

Ruime in– en uitstap mogelijkheid

Opvangzak met vulindicator

200 l opvangzak met hardtop; 
eenvoudig te legen en los te 
koppelen

5-voudige 
maaihoogte-instelling 
van 38 tot 95 mm

EXPERT | Scooter Pro
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Kenmerken  Scooter Pro

5-voudige maaihoogte-
instelling 38 tot 95 mm

Stuur met softgrip, 
in hoogte verstelbaar 

Verstelbare zetel Slangaansluitstuk voor 
eenvoudig reinigen van
het maaidek

Vulindicator

Kunststof behuizing reduceert 
het motorgeluid

Transmatic aandrijving met  
6 versnellingen, overschakelen
tijdens het rijden

In hoogte 
verstelbare stuurkolom

Productomschrijving EXPERT 
Scooter Pro 76 RD

EAN-Code

4 009269 305150

Graham referentie EXP76RD

Voor gazon opp. Vanaf 800 m²

Maaibreedte 76 cm

Motorvermogen WOLF-Garten, 420 cm³, 
8.2 kW, 3000 t/min, 1 cyl.

Aandrijving 6 versnellingen Transmatic

Lagers Glijlagers

Afmetingen (l/b/h) 225/112/86 cm

Gewicht ong. 145 kg

Inhoud 
grasvangsysteem

200 l

Hoogte-instelling 5-voudig 
38-95 mm

Accessories incl. mulchplug

Adviesprijs € 1.799,00

EXPERT | Scooter Pro
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Topklasse:  de EXPERT 
zitmaaiers in de 900 RD series
Met de EXPERT zitmaaiers bevindt WOLF-Garten zich in de topklasse van de zitmaaiers. De gehele technische
knowhow weerspiegelt zich in gebundelde kracht van deze alleskunners - Voor elke wens en grootte van elk terrein. 
De zitmaaiers van de 900 Serie, met robuust en antivibratie maaidek en gietijzeren vooras, zijn uitgerust met
uitstekende Kawasaki V-Twin-Motoren die krachtig en stil tegelijk zijn. 

Brede 20”x 8”achterwielen werken drukverlagend 
zelfs als de opvangbak vol is 

Pendelend maaidek dat de grond beschermt 
op oneven terrein

Geïntegreerd opbergvak met 
12 Volt aansluiting. Kan gebruikt 
worden voor accuoplading in de winter*

12-voudige maaihoogte-instelling  
eenvoudig te bedienen

Gepatenteerd ontstoppingssysteem  
vanaf de bestuurdersstoel door middel van een hendel 
te bedienen.**

Instelbare vulindicator op de opvangbak 
Geeft een akoestisch signaal wanneer de bak geleegd 
moet worden

Opvangbak met stalen hardtop  
eenvoudig los te koppelen

Slangaansluitstuk voor het reinigen van het maaidek, 
met sproeikop, hierdoor verspreidt het water zich 
beter en is in totaal minder water nodig dan bij andere 
modellen

Vier ondersteunende maaidekwielen zorgen 
voor een egaal maairesultaat

Opvangzak zittend vanaf de zitmaaier 
te legen met telescoopsteel 
(EXPERT 122.240 H met elektrische opener)

EXPERT | Zitmaaiers | Kenmerken 900 RD series
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Kenmerken van de WOLF-Garten  zitmaaier

Opvangbak is eenvoudig 
los te koppelen

Veilig maaien ook achteruit
door de OCR techniek

Gepatenteerd 
ontstoppingssysteem
rijdend te bedienen

Tanken zonder de 
motorkap te openen

Slangaansluitstuk voor het 
reinigen van het maaidek, 
met sproeikop

2-cylinder Kawasaki Motoren*

* niet beschikbaar op 92.155 A 

Oliesmering met oliefilter

Cruise control

Grote brandstoftank 10 liter, 
tanken zonder de motorkap te openen

Wielen met kogellagers*

Gietijzeren vooras met stootbumper

Snel wisselsysteem »FastAttach« voor alle 
accessoires zowel aan de voor- als achterkant 

Operationele rem die  
tevens als parkeerrem dient

Koplampen met LED verlichting

EXPERT | Zitmaaiers | Kenmerken 900 RD series
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Grote bewegingsvrijheid
Moderne aandrijvingstechnieken verhogen het gebruikscomfort aanzienlijk.  
U kunt uw gazon nu sneller en comfortabeler maaien dan ooit.
 
Hydrostaat aandrijving – schakelen is niet nodig

De moderne hydrostaataandrijving maakt het mogelijk om de snelheid gelijkmatig met een pedaal te variëren, zowel voor- als achteruit. 
Door het diep of minder diep intrappen van het voetpedaal bepaalt u de snelheid van de zitmaaier. De rijrichting wordt tevens met dit 
zelfde pedaal bepaald. 
Het voordeel: u heeft continue controle over uw werkzaamheden en de zitmaaier is hierdoor zeer nauwkeurig in gebruik. Nog een 
voordeel: de zelfsmerende hydropomp maakt de maaier bijzonder goed bestand tegen ruige omstandigheden, wat de lopende kosten 
extreem laag houdt over zijn levensduur. 

AutoDrive™ aandrijving – met V-snaren en vario poulies

AutoDrive™ aandrijving wordt toegepast op twee WOLF-Garten EXPERT zitmaaiers, 92.155 A en 107.175 A. De snelheid wordt bepaald door 
een pedaal, de rijrichting regelt u met een hendel naast uw stoel. Tijdens het maaien met de zitmaaier, heeft u altijd één hand aan het 
stuur en één hand op de bedieningshendel.

EXPERT | Zitmaaiers



27

 Zitmaaiers met achteruitworp
NIEUW

Productomschrijving EXPERT 
92.155 A

EXPERT 
92.160 H

EXPERT 
105.175 A

EXPERT 
105.180 H

EXPERT 
105.220 H

EXPERT 
122.240 H

EAN-Code

4 009269 305259 4 009269 304672 4 009269 306638 4 009269 304689 4 009269 304696 4 009269 304702

Graham referentie EXP92155A EXP92160H EXP105175A EXP105180H EXP105220H EXP122240H

Voor gazon opp. vanaf 1500 m² vanaf 1500 m² vanaf 2000 m² vanaf 2000 m² vanaf 2000 m² vanaf 5000 m²

Maaibreedte 92 cm 92 cm 105 cm 105 cm 105 cm 122 cm

Motorvermogen B&S,  
500 cm³, 8.3 kW,  
2400 t/min, 1 cyl.

Kawasaki OHV,  
603 cm³, 9.2 kW, 
2400 t/min, 2 cyl.

B&S,  
500 cm³, 8.4 kW,  
2400 t/min, 2 cyl.

Kawasaki OHV,  
603 cm³, 10 kW, 
2400 t/min, 2 cyl.

Kawasaki OHV,  
726 cm³, 12 kW, 
2400 t/min, 2 cyl.

Kawasaki OHV, 726 
cm³, 12.7 kW,  
2400 t/min, 2 cyl.

Aandrijving Autodrive Hydrostaat Autodrive Hydrostaat Hydrostaat Hydrostaat

Kogellagers Nee Ja Nee Ja Ja Ja

Gewicht 219 kg 227 kg 219 kg 240 kg 240 kg 253 kg

Afmetingen (l/b/h) 242/112/99 cm 242/112/99 cm 242/112/99 cm 250/112/111 cm 250/112/111 cm 250/112/124 cm

Inhoud grasvangsysteem 280 l 280 l 350 l 350 l 350 l 400 l

Hoogte-instelling 12-voudig 20-120 mm 12-voudig 20-120 mm 12-voudig 20-120 mm 12-voudig 20-120 mm 12-voudig 20-120 mm 12-voudig 20-120 mm

Productinformatie
(meer informatie 
pagina 24/25)

 › Clean-Out  › Clean-Out  › Clean-Out  › Clean-Out  › Clean-Out  › Clean-Out

 › Gietijzeren 
vooras

 › Gietijzeren 
vooras

 › Gietijzeren 
vooras

 › Gietijzeren 
vooras

 › Gietijzeren 
vooras

 › Gietijzeren 
vooras

 › Kleine draaicirkel 
40 cm

 › Kleine draaicirkel 
40 cm

 › Kleine draaicirkel 
40 cm

 › Kleine draaicirkel 
40 cm

 › Kleine draaicirkel 
40 cm

 › Kleine draaicirkel 
40 cm

 › "Fast Attach" 
patent voor het 
ombouwen van 
accessoires

 › "Fast Attach" 
patent voor het 
ombouwen van 
accessoires

 › "Fast Attach" 
patent voor het 
ombouwen van 
accessoires

 › "Fast Attach" 
patent voor het 
ombouwen van 
accessoires

 › "Fast Attach" 
patent voor het 
ombouwen van 
accessoires

 › "Fast Attach" 
patent voor het 
ombouwen van 
accessoires

 › OCR techniek  › OCR techniek  › OCR techniek  › OCR techniek  › OCR techniek  › OCR techniek

 › 10 l tank  › 10 l tank  › 10 l tank  › 10 l tank  › 10 l tank  › 10 l tank

 › Gazonbescher-
mend profiel op 
banden

 › Gazonbescher-
mend profiel op 
banden

 › Gazonbescher-
mend profiel op 
banden

 › Gazonbescher-
mend profiel op 
banden

 › Gazonbescher-
mend profiel op 
banden

 › Gazonbescher-
mend profiel op 
banden

 › Trekhaak  › Trekhaak  › Trekhaak  › Trekhaak  › Trekhaak  › Trekhaak

 › LED koplampen  › LED koplampen  › LED koplampen  › LED koplampen  › LED koplampen  › LED koplampen

 › Optioneel 
deflector en 
mulchplug

 › Optioneel 
deflector en 
mulchplug

 › Optioneel 
deflector en 
mulchplug

 › Optioneel 
deflector en 
mulchplug

 › Optioneel 
deflector en 
mulchplug

 › Optioneel 
deflector en 
mulchplug

 › bekerhouder  › bekerhouder  › bekerhouder  › bekerhouder  › bekerhouder  › bekerhouder

 › wielen (v/a): 
15"x 6" / 20" x 8"

 › wielen (v/a): 
15"x 6" / 20" x 8"

 › wielen (v/a): 
15"x 6" / 20" x 8"

 › wielen (v/a): 
15"x 6" / 20" x 8"

 › wielen (v/a): 
15"x 6" / 20" x 8"

 › wielen (v/a): 
15"x 6" / 20" x 8"

 › 12 V dashboard  › 12 V dashboard  › 12 V dashboard  › 12 V dashboard

 › optioneel  
acculader, 
ordernr:  
196-967-678"

 › incl. oplader 
voor accu

 › optioneel  
acculader, 
ordernr:  
196-967-678"

 › incl. oplader 
voor accu

 › incl. oplader 
voor accu

 › incl. oplader 
voor accu

 › Elektrische 
vangzaklift

Adviesprijs € 3.199,00 € 4.099,00 € 3.399,00 € 4.399,00 € 4.849,00 € 5.899,00

EXPERT | Zitmaaiers met achteruitworp
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Productomschrijving EXPERT 
96.160 H

EXPERT 
107.180 H

EXPERT 
107.175 A

EAN-Code

4 009269 304719 4 009269 304726 4 009269 305716

Graham referentie EXP96160H EXP107180H EXP107175A

Voor gazon opp. vanaf 1500 m² vanaf 2000 m² vanaf 2000 m²

Maaibreedte 96 cm 107 cm 107 cm

Motorvermogen Kawasaki OHV, 603 cm³, 
9.5 kW, 2700 t/min, 2 cyl.

Kawasaki OHV, 603 cm³, 
9,5 kW, 2700 t/min, 2 cyl.

B&S, 500 cm³, 
9.5 kW, 2800 t/min. 1 cyl.

Aandrijving Hydrostaat Hydrostaat Autodrive

Kogellagers Ja Ja Ja

Gewicht 215 kg 225 kg 225 kg

Afmetingen (l/b/h) 172/110/107 cm zonder deflector 172/110/115 cm zonder deflector 172/110/115 cm zonder deflector

Hoogte-instelling 12-voudig 30-90 mm 12-voudig 30-90 mm 12-voudig 30-90 mm

Productinformatie  › Inclusief deflector en mulchplug

 › Gietijzeren vooras

 › Kleine draaicirkel 40 cm

 › "Fast Attach" patent voor het 
ombouwen van accessoires

 › OCR techniek

 ›  10 l tank, tankdop buiten de motorkap

 › LED koplampen

 › Verstelbare zetel met hoge rugleuning

 › Gazonbeschermend profiel op banden

 › wielen (v/a): 15"x 6" / 20" x 8"

 › Waterreinigingsnippel

 › Inclusief deflector en mulchplug

 › Gietijzeren vooras

 › Kleine draaicirkel 40 cm

 › "Fast Attach" patent voor het 
ombouwen van accessoires

 › OCR techniek

 › 10 l tank, tankdop buiten de motorkap

 › LED koplampen

 › Verstelbare zetel met hoge rugleuning

 › Gazonbeschermend profiel op banden

 › wielen (v/a): 15"x 6" / 20" x 8"

 › Waterreinigingsnippel

 › Inclusief lader voor accu

 › Inclusief deflector en mulchplug

 › Gietijzeren vooras

 › Kleine draaicirkel 40 cm

 › "Fast Attach" patent voor het 
ombouwen van accessoires

 › OCR techniek

 › 10 l tank, tankdop buiten de motorkap

 › LED koplampen

 › Verstelbare zetel met hoge rugleuning

 › Gazonbeschermend profiel op banden

 › wielen (v/a): 15"x 6" / 20" x 8"

 › Waterreinigingsnippel

 › Inclusief lader voor accu

Adviesprijs € 3.399,00 € 3.699,00 € 2.949,00

 Zitmaaiers met zijuitworp

NIEUW

EXPERT | Zitmaaiers met zijuitworp
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Productomschrijving EXPERT 
92.220 H

EAN-Code

4 009269 304665

Graham referentie EXP92220H

Voor gazon opp. vanaf 1500 m²

Maaibreedte 92 cm

Motorvermogen Kawasaki OHV, 92 cm, 
12 kW, 2400 t/min, 2 cyl.

Aandrijving Hydrostaat

Kogellagers Ja

Gewicht ong. 240 kg

Afmetingen (l/b/h) 185/110/98 cm

Hoogte-instelling 8-voudig 65-105 mm

Productinformatie
(meer informatie 
pagina 24/25)

 › Maaier voor hoog gras met 
agrarische wielen voor ruig en oneffen terrein

 › Gietijzeren vooras

 › Kleine draaicirkel 40 cm

 › "Fast Attach" patent voor het 
ombouwen van accessoires

 › OCR techniek

 › 10 l tank, tankdop buiten de motorkap

 › LED koplampen

 › Verstelbare zetel met 
hoge rugleuning

 › wielen (v/a): 15""x 6"" / 18"" x 9.5"" 
agrarische banden

Adviesprijs € 4.949,00

 Zitmaaier "hoog gras"

EXPERT |  Zitmaaier "hoog gras"
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 Zitmaaier accessoires

Productomschrijving Mulchkit 92 - 105 cm Mulchkit 122 cm Deflector Deflector

EAN-Code

4 008423 851748 4 008423 819878 4 008423 842906 4 008423 849530

Artikelnummer EXMK92105 EXMK122 EXDF92105 196-972-678

Productinformatie  › Mulchkit voor zitmaaiers  
met achteruitworp vanaf 
2011 voor 92 / 105 cm

 › Mulchkit voor zitmaaier 
122.240 H

 › Maaien zonder  
grasopvangbak 
Geschikt voor 
EXPERT 122.240 H

 › Tot 2010, elektro versie tot 2011

 › Maaien zonder 
grasopvangbak

Adviesverkoopprijs € 94,00 € 94,00 € 179,00 € 170,00

Productomschrijving Grasopvangbak Veegmachine Vergaarbak Bladplaat

EAN-Code

4 008423 815849 4 008423 856545 4 008423 828511 4 008423 852202

Artikelnummer OEM-190-180A 196-226C678 196-227A678 196-331-600

Productinformatie  › Grasopvangbak  
voor zitmaaiers met 
zijuitworp

 › Inhoud: 200 l

 › Geschikt voor alle 
zitmaaiers met 
achteruitworp

 › Werkbreedte: 100 cm

 › Voor veegmachine 
196-226C678

 › Werkbreedte: 100 cm

 › Inlegplaat voor bladvangen
 › Geschikt voor EXPERT 

122.240 H 900 dek

Adviesverkoopprijs € 470,00 € 1.650,00 € 490,00 € 29,50

Productomschrijving Gazonroller Gazonroller Sproeier

EAN-Code

4 008423 401264 4 008423 804478 4 008423 804430

Artikelnummer 190-228-000 190-229-000 190-537-000

Productinformatie  › Ø 46 cm
 › Werkbreedte: 61 cm
 › Max. gewicht met water: 114 kg 

 › Ø 46 cm
 › Werkbreedte: 91 cm
 › Max. gewicht met water: 182 kg

 › Inhoud: 95 l
 › Sproei capaciteit: 6.8 l /min
 › Gewicht ong.: 20 kg

Adviesverkoopprijs € 235,00 € 285,00 € 665,00

EXPERT |  Zitmaaier accessoires
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 Zitmaaier accessoires

Productomschrijving Hoog gras maaidek

EAN-Code

4 008423 856361

Artikelnummer 196-806-678

Productinformatie  › Geschikt voor alle  
achteruitworp zitmaaiers 
900 dek

Adviesverkoopprijs € 700,00

Productomschrijving Gazonbeluchter Gazonontmosser Accu lader Agrarische banden

EAN-Code

4 008423 815498 4 008423 804454 4 008423 835694 4 008423 816891

Artikelnummer 190-224A000 190-526-000 196-967-678 196-721-678

Productinformatie  › Werkbreedte: 102 cm
 › Tanden ong. 23 cm Ø
 › 12 spike wielen
 › Beluchtdiepte: tot 6 cm
 › Transport wielen

 › Werkbreedte: 102 cm
 › 20 tanden (hitte behandeld)
 › Variabele druk door het 

laden

 › 1000 Ah, 12 V  › 18"x 9.9"
 › 1 verkoopeenheid =  

2 banden
 › Geschikt voor alle zitmaaiers

Adviesverkoopprijs € 219,00 € 149,00 € 59,00 € 255,00

Order code Strooier 39 kg Strooier 45 kg Strooier 80 kg Aanhangwagen

EAN-Code

4 008423 813432 4 016918 011423 4 008423 816310 4 008423 804331

Artikelnummer 196-031-000 190-525-000 196-036-000 190-236A000

Productinformatie  › Strooier
 › Gewicht ong. 8 kg
 › Inhoud 39 kg
 › Strooibreedte tot 300 cm

 › Strooier
 › Gewicht ong. 15 kg
 › Inhoud 45 kg
 › Strooibreedte tot 300 cm

 › Strooier
 › Gewicht ong. 26 kg
 › Inhoud 80 kg
 › Strooibreedte tot 366 cm

 › Aanhangwagen in harde 
kunststof met enkele as

 › Inhoud: 227 kg
 › Afmetingen in cm (l/b/h/): 

105/75/27
 › Gewicht ong. 27 kg

Adviesverkoopprijs € 139,00 € 239,00 € 419,00 € 329,00

EXPERT |  Zitmaaier accessoires
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De EXPERT Verticuteermachines
WOLF-Garten biedt met de EXPERT verticuteermachines professionele techniek die de gazonverzorging bijzonder eenvoudig maakt. 
Door de geïntegreerde beluchting wordt het gras geheel van mos en gazonvilt bevrijd. 

Productomschrijving EXPERT UV 34 E 
Elektrische verticuteermachine

EXPERT UV 40 B 
Benzine verticuteermachine

EAN-Code

4 009269 305105 4 009269 305112

Graham referentie EXPUV34E EXPUV40B

Voor gazon opp. tot 350 m² tot 1000 m²

Werkbreedte 34 cm 40 cm

Motorvermogen 230 Volt, 1.600 Watt, 2950 t/min B&S 550 Series,  
4-Stroke-Motor, 127 cm³,  
2.2 kW, 3600 t/min

Chassis Kunststof Staal

Kogellagers Ja Ja

Gewicht 25 kg 38 kg

Hoogte-instelling Centraal, traploos Centraal, traploos

Productinformatie  › Messenbalk met 32 messen 
(16 dubbele messen)

 › Transportinstelling
 › Inklapbare duwboom
 › Kabelbescherming
 › Handgreep met softgrip

 › Messenbalk met 34 messen 
(17 dubbele messen)

 › Transportinstelling
 › Inklapbare duwboom
 › Kabelbescherming
 › Handgreep met softgrip
 › Comfort wielen

Accessoires niet 
inbegrepen

Vangzak TK-VV (3632090) Vangzak TK 40 (3635065), 
4-takt olie (4T4180092) 

Adviesverkoopprijs € 415,00 € 779,00

Verticuteren, bijzaaien, 
bemesten – de formule 
voor een gezond gazon!

Verticuteren is belangrijk!
Een verticuteermachine bevrijdt ieder gazon van mos en 
gazonvilt, wat de groei van gras belemmert. Zijn het mos 
en het gazonvilt verwijderd dan zullen de graswortels weer 
optimaal licht, zuurstof, voedingsstoffen en water kunnen 
ontvangen. 

De voordelen van het verticuteren op een rij:
• Optimale beluchting 
• Mos en gazonvilt verdwijnt
• Voedingsstoffen en water bereiken de graswortels 
• Breedtegroei wordt gestimuleerd voor een dichte grasmat

Productomschrijving TK-VV
Vangzak

EAN-Code

4 009269 363495

Graham referentie TKVV

Verkoopeenheid 1

Productinformatie Volume 60 liter

Adviesverkoopprijs € 49,00

Productomschrijving TK 40
Vangzak

EAN-Code

4 009269 363563

Graham referentie TK40

Verkoopeenheid 1

Productinformatie Volume 60 liter

Adviesverkoopprijs € 49,00

EXPERT | Verticuteermachines



33

EXPERT | Verticuteermachines



34

multi-star®

Al meer dan 30 jaar blijft dit systeem zich perfectioneren. Een "klik" is alles wat u nodig 
heeft voor het gewenste gereedschap: drie korte, negen lange en twee variabele stelen 
gemaakt van ultralicht aluminium, hoogwaardig hout of duurzame kunststof passen op 
meer dan 80 verschillende gereedschappen, die u bij een groot aantal taken helpen.

Snoeischaren
POWER CUT® takkenscharen, snoeischaren, grasscharen of haagscharen – ze geven 
allemaal het juiste gevoel. De serie omvat een breed assortiment van multifunctionele en 
speciale scharen van instapmodellen tot high-end producten. 

Accumaaiers
Als u liever maait met een elektrische maaier, maar u wilt geen geknoei met een kabel, dan  
is de WOLF-Garten accumaaier precies wat u nodig heeft. De draadloze modellen van de 
LI-ION POWER® serie worden het best gebruikt in fijn gevormde gazons tot 250m², rond 
bomen en struiken en bloemperken. Behalve dat ze multifunctioneel zijn, kan de werktijd 
worden verlengd d.m.v. meerdere verwisselbare accu’s.

Handschoenen
WOLF-Garten handschoenen kunnen worden gebruikt voor alle tuinklusjes.  
Bijvoorbeeld, als u stevige grip nodig heeft, bvb. bij het verpotten, als u ondoordringbaar 
materiaal nodig heeft tijdens het knippen van hagen, als u planten op uw terras of balkon 
wilt verplaatsen maar uw handen niet vuil wilt maken. Al onze handschoenen zijn getest 
op huidverdraagzaamheid, chemicaliën en vele andere vlakken door een onafhankelijk 
testinstituut.

WOLF-Garten – 
uw expert voor professionele   
gazon- en tuinverzorging
Dit compacte overzicht geeft u een eerste indruk van de handige tuingereedschappen van WOLF-Garten, om comfortabeler in uw tuin te 
werken. Voor gedetailleerde informatie vraag uw WOLF-Garten dealer naar onze catalogus 2014.

EXPERT | WOLF-Garten assortiment 2014
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Drie jaar garantie
Voor alle producten uit de WOLF-Garten EXPERT serie geeft MTD Products AG 3 jaar garantie.  
Deze garantie is enkel geldig na de online registratie binnen een periode van 60 dagen die begint  
op de datum van aankoop.

*Fabrieksgarantie van MTD Products AG, beperkte aanvullende  
  prestaties, alleen geldig via registratie op http://b2c.wolf-garten.eu

EXPERT | Dealer business



10 goede redenen om een WOLF-Garten EXPERT Dealer te kiezen

WOLF-Garten EXPERT Dealers – expert in tuinieren

Invoerder Belux: Graham www.graham.be 
Voor meer informatie over WOLF-Garten producten, ga naar www.wolf-garten.org

  1. Dealer assortiment  
Innovatie, comfort en veiligheid – daar staat 
de EXPERT Dealer voor

  6. Installatie
Uw lokale WOLF-Garten EXPERT Dealer biedt u de mogelijk-

heid uw machine ter plaatse in elkaar te zetten.

  2. Gekwalificeerd advies  
Hooggekwalificeerd personeel 
biedt u gespecialiseerde hulp bij 
al uw vragen met betrekking tot 
WOLF-Garten producten.

  7. Onderhoud
Uw WOLF-Garten EXPERT Dealer 

garandeert onderhoudsdiensten, 
bijv. voor high 

performance motoren.

  3. Aanwezigheid op locatie  
Zien, aanraken, enthousiast wor-
den. Uw bevoegde WOLF-Garten 
EXPERT partner op locatie.

  8. Onderdelen
Uw WOLF-Garten EXPERT Dealer 

levert altijd originele 
reserveonderdelen.

  4. Demo’s 
Testen, vergelijken, vragen - tal van 
demonstraties maken het makkelijker voor 
u een beslissing te nemen.

  9. Reparatieservice
In het geval van reparatie kan 

uw lokale WOLF-Garten EXPERT dealer  
de meeste diensten ter plaatse uitvoeren.

  5. Bezorgservice  
Als u grotere machines wilt aanschaffen kunt u profiteren van 
uw Dealer bezorgservice.

  10. Milieu- en klimaatbescherming
Met de aankoop van een WOLF-Garten EXPERT 

machine bent u een voorbeeld voor milieuvriendelijk 
tuinieren en tegen de wegwerpmentaliteit.
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