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Werken met sterke merken, succes gegarandeerd!

De stilste robotmaaier
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SW8210BAE4 SP
Zelfrijder met Honda GXV160H2-motor.
Vermogen 4 kW.
53 cm werkbreedte.
Cardanaandrijving met
2 versnellingen.
Aluminium wielen.

SW7190BE4 SP
Topkwaliteit voor de middelgrote tuin.
Zelfrijder met Kawasaki FJ151V-motor 3,75 kW, 
cardan-aandrijving, maaibreedte: 48 cm, 
aluminium maaidek, mesrem: het mes stopt 
onmiddellijk, krachtige turbine voor een per-
fecte grasopvang in alle omstandigheden.

SW8210BAE4 SP

 1.500

SW7190BE4 SP

 1.360

Onderhoudsvrije 
cardanaandrijving.

PROFITEER VAN€ 75,- KORTING*op de gepubliceerde prijzen van de ISEKI-grasmaaiers in deze folder.
*Geldig tot 15 juni 2014. Slechts 1 korting per klant per machine.

Enkel op vertoon van deze folder bij 
uw ISEKI-dealer vermeld op de voorpagina.

pROmO !

grasrecycleerder

mulchingkit in 
optie beschikbaar

voor maaibreedte 53 cm
uitgezonderd modellen met rol.

ISEKI-grasmaaiers: reeds meer 
dan 30 jaar topkwaliteit!

- 75 €
KortinG

Ook beschikbaar met kunststofwielen : 
SW8210BE4 SP:  € 1.450

- 75 €
KortinG



SW8210BAE4HD PROFI
Honda GXV160H2 motor. Vermogen 4 kW.
53 cm werkbreedte. Cardanaandrijving met 
2 versnellingen (2,8 en 4,8 km/u).
Aluminium wielen.
Professionele uitvoering:
stootbumper vooraan, stalen binnenbekleding 
en versterkte duwboom.

3
grasrecycleerder

mulchingkit in 
optie beschikbaar

voor maaibreedte 53 cm
uitgezonderd modellen met rol.

 1.590
SW8210BRE4 SP 

SW8210BRE4 SP 
met rol 
Zelfrijder met Honda GXV160 H2 
motor. Vermogen 4 kW. Mesrem, 
cardanaandrijving, 
53 cm maaibreedte en krachtige 
turbine. Met rol achteraan voor een 
mooi strepeneffect.
Ook beschikbaar in 48 cm 
werkbreedte met Kawasaki-motor 
(3,75 kW) (SW4195BRE4 = € 1.445)

SW8210BAE4HD PROFI

 1.675

- 75 €
KortinG

TM3185FZE
Veelzijdige compacte dieseltractor met vierwielaandrijving 
en 18,5 Pk Iseki motor.
Ruim gamma tractoren gaande van 18,5 tot 100 Pk.

TM3185FZE 

 10.400

Rol achteraan 
voor een mooi 
strepeneffect. 

NIEuW

- 75 €
KortinG
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 380
BasIsmachINe 

ImaT26s

Kantensnijder 
IBcN26S
Handig model, 2-takt Mitsubishi 
motor, 25,6 cc met anti-vibratie. 
Gewicht: 5,1 kg.
Geleverd met nylonsnijkop 
Tap & Go.

Ook beschikbaar 
met stuur: 
IBcN26W: € 450

Bosmaaier 
IBcN33W
Krachtige bosmaaier met 2-takt Mitsubishi 
motor 32,6 cc.  Membraancarburator. 
Rechte maaiboom met anti-vibratie stuur.
Geleverd met mes met 3 tanden 
en draagharnas. 

 560
IBcN33W

Multi-tool 
IMAT26S
super handig tuingereedschap
1 basismachine met rechte maaiboom en beugelhandvat 
waarop u zeer snel de verschillende werktuigen kunt 
vastklikken via de snelkoppeling.
2-takt Mitsubishi motor met anti-vibratie, 25,6 cc. 
Aansluitbare toebehoren:
• steel met snijkop Tap & Go
• steel met motorzaag - 25 cm zaagbladlengte
• steel met haagschaar - 55 cm snijlengte.

 440
IBcN26s

Grondboor
IAXG501 

2 takt Mitsubishi-motor 48,6 cc.
Centrifugale koppeling. 
Kan worden uitgerust met 
boren van 0 60, 80, 100, 150 
of 200 mm.

ISEKI bosmaaiers en kantensnijders 
Nu met mitsubishi motor! 
ISEKI ontwikkelde een uitgebreid gamma bosmaaiers en 
kantensnijders zowel voor professioneel gebruik als voor 
tuinliefhebbers die kiezen voor gereedschap van 
topkwaliteit.

Powered by

 760
mOTORBlOK IaXG501

eXClusief boor

Ook beschikbaar 
met 47 cc motor: 
IBcN48W: € 630
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SXG216 
dieselzitmaaier
• 16 Pk ISEKI-dieselmotor,
•  hydrostatische aandrijving,
•  prachtig maaibeeld, 102 cm maaibreedte,
•  aandrijving van de maaier met cardanas,
•  grote opvangbak van 380 l. 
 Optie: systeem voor elektrisch ledigen. 

 430
IhT24D56

IDEAAl VOOR 
GROTE GAZONS

NIEuW

Moeiteloos uw moes-
tuin onderhouden
iseKi biedt naast zijn grasmaaiers en 
tractoren van topkwaliteit ook een 
uitgebreid gamma motokultoren voor 
zowel hobby- als professioneel gebruik. 
Keuze uit verschillende modellen en 
vele handige toebehoren voor frezen, 
ploegen en aanaarden.

Alle-terrein 
zitmaaiers SRA
Kawasaki benzine motor (16 of 24 Pk) 
en hydrostatische aandrijving. 
Maaibreedte: 80 cm of 95 cm.
Maaicapaciteit: tot 95 are per uur.

 485
IKB27

Haagschaar IHT24D56 
2-takt Mitsubishi-motor 24 cc, 0,7 kW.
Vast handvat en mesrem.  
Dubbelsnijdende messen. Meslengte 56 cm.

Ook beschikbaar met draaibaar handvat 
en anti-vibratie.
IHT24D58 meslengte 58 cm:  € 570 
IHT24D69 meslengte 69 cm:  € 600

Bladblazer IKB27
De ideale machine om uw tuin in de herfst 
te onderhouden. 2-takt Mitsubishi-motor 
met membraancarburator 25,6 cc.
blaasvermogen: 249 km/u.

HK 
Veegmachines
Opritten, parkings, speelpleinen... 
steeds netjes met deze krachtige 
veegmachines. 
Modellen met werkbreedte van 
70 tot 100 cm, motoren van 3 tot 
4,1 kW, 1 of meerdere versnellingen. 
Geleverd met universele 
borstel. 
Diverse toebehoren 
in optie. 

 1.450
hK 70

Perfecte grasopvang in alle omstandigheden!
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Snapper lanceert 
een nieuw gamma 

revolutionaire 
grasmaaiers.

NX-90s sp

NX-40 sp

NX-40 SP
Zelfrijder met 1 versnelling (3,6 km/u). 
maaibreedte 42 cm. B&S 500 E Series 
OHV-motor. 140 cc. Opvangzak 60 l.

€ 375

NX-50 Push
Duwmaaier met maaibreedte 46 cm. 
B&S 500 E Series OHV-motor. 140 cc. 
Opvangzak 60 l.

€ 320

NX-60 SP
Zelfrijder met 1 versnelling (3,6 km/u). 
maaibreedte 46 cm. Grote wielen ach-
teraan. B&S 575 E Series OHV-motor met  
Ready Start. 140 cc. Opvangzak 60 l.

€ 455

NX-80 SP Vario
Zelfrijder met variabele snelheid (2,4 tot 4,5 km/u). 
maaibreedte 46 cm. Grote wielen achteraan. 
B&S 750 EX Series DOV-motor met Ready Start. 
161 cc.  4-in-1: achter- of zij-uitworp, opvang of 
mulching.  

€ 520 

NX-90S SP
Zelfrijder met 1 versnelling (3,6 km/u). 
maaibreedte 53 cm. Grote wielen achteraan. 
B&S 875 EX Series OHV-motor 
met Ready Start. 190 cc. 
Opvangzak 60 l.

€ 655 
(inclusief mulchingkit)



De legendarische Snapper Rider 
met een moderne look:
HI-VAc RIDER RX11528 SD 
Super manœuvreerbare zitmaaier met directe sturing. 11,5 Pk B&S 
Intek Series 3115 OHV AVS. Onafhankelijk bewegend HI-VAC-maaidek 
71 cm, 5 versnellingen voor- en 1 achteruit met variator-aandrijving 
zonder ontkoppelen. Kan verticaal worden geplaatst voor plaats-
besparend opbergen, reinigen en onderhoud. Diverse toebehoren 
verkrijgbaar: zoals een grasopvangsysteem, mulchingkit, sneeuwruim-
schild, ...

Ook leverbaar met motor 12,5 Pk
en maaibreedte 84 cm:
RX12533 sD: pROmO € 2500
Of met hydrostatische aandrijving:
RX17533h sD hydro € 2695

7

ESPV 19875 EX Al SP
Zelfrijder met Briggs & Stratton 875 EX Series OHV-motor met 
Ready Start. Aluminium maaidek en wielen = licht en roestvrij. 
48 cm maaibreedte. Regelbare maaihoogte in 7 posities. 
Combi-mes 3-in-1: maaien met achteruitworp, mulching of 
opvang. Neerklapbare duwboom en frontbumper. Graszak 65 liter. 
Geleverd met mulching plug.

Bestaat ook met een werkbreedte 
van 53 cm:
model ESPV21875 EX AL SP, 
met antivibratie systeem en variabele snelheid: € 920.

 770
espV 19875 eX al sp

   mEt GRAtIS 
   MulcHINGKIT

 2.350
RX11528 sD

ER17533RDF Hydro
De sNappeR-voordelen nu met nog meer kracht.
Compacte zelfrijder met Briggs & Stratton Intek 17,5 Pk OHV-motor. 
Uiterst wendbaar met een draaistraal van slechts 30 cm. 
HI-VAC maaidek met achteruitworp. Inclusief opvangbak 200 l.
Hydrostatische aandrijving. 
Handige bekerhouder.
84 cm maaibreedte. 
Mulchingkit in optie.

 2.200
eR17533RDF hydro

EEN EcHTE TOPPER !

Hydrostatische 
aandrijving.

BEStSELLER

PROMO

PROMO
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EZT2042 F 
Krachtige 20 Pk Briggs & Stratton Series 7200 OHV-motor. 
Hydrostatische aandrijving. Snelheid vooruit tot 9,6 km/u en 
achteruit tot 4,8 km/u. 107 cm maaibreedte met 2 messen. 
Elektromagnetische bediening van de maaier. 
Comfortzit met armsteunen, bekerhouder en 12 Volt-contact. 
Mulchingkit, opvangsysteem met 2 zakken 
in optie leverbaar.

Ontdek de voordelen van 
ZEROTuRN zitmaaiers!

ERXT2242 RDF Hydro
22 Pk Briggs & Stratton Intek Series 7220 OHV AVS - 2 cilinders. 
Voetbediende hydrostatische aandrijving. 
maaibreedte 107 cm. 
Bright LED-voorlichten, comfortzit, 
bekerhouder en 12 Volt-contact.
Inclusief opvangsysteem van 350 liter.
Mulchingkit in optie leverbaar.

 3.990
eZT2042 F

Zero Turn:
Draait ter plaatse

 4.695
eRXT2242 RDF hyDRO

 2.650
espX17542 sD hyDRO

NIEuW
ESPX17542 SD Hydro
Zitmaaier met 17,5 Pk Briggs & Stratton Intek Series 4175 OHV-motor. 
Voetbediende hydrostatische aandrijving. 
maaibreedte 107 cm. 
Korte draaistraal: 35 cm. 
Mulchingkit en opvangsysteem met 2 zakken 
in optie leverbaar.

BEStSELLER



EvocuT 4.0
Maait perfect autonoom een gazon tot 2000 m² en hellingen tot 35%. 
Zeer duidelijk en eenvoudig te programmeren op LCD-scherm.
maaibreedte 32 cm met 2 mulching messen. 
Elektrisch regelbare maaihoogte (30 tot 60 mm). 
Werkt zeer stil, terwijl u geniet van uw tuin.  
lithium-Ion batterij 4,3 ampère - 25,4 Volt.
Sterke PVC-behuizing die UV- en waterbestand is.
Uitgerust met een automatische mesrem en anti-diefstal 
protectiesysteem.  

 370
sOlO V516

De stilste robotmaaier op 
de markt.

 550
pRImO 582 push

PRIMO 582 Push
Duwmaaier met Briggs & Stratton
575 Ex Series OHV motor met Ready Start.
Vermogen: 2,1 kW bij 2800 t/min.
maaibreedte: 40 cm. Kwalitatief kunststof
maaidek en neerklapbare duwboom.
Graszak 40 liter met “volle bak”-indicator.
Mulchingkit in optie leverbaar.

 760
pRImO 546R sp

9

R

NIEuW

 2.395
evocUT 4.0

PRIMO 546R SP
Zelfrijder met achterwielaandrijving. 
190 cc Briggs & Stratton 650 Series-
motor met Ready Start.
maaibreedte: 46 cm. Graszak 50 liter.
Mulchingkit en deflector in optie.

PRIMO 537
De ideale elektrische duwmaaier voor
kleinere gazons: stil en milieuvriendelijk.
1400 Watt-motor, kwalitatief maaidek in
stevige kunststof, 37 cm maaibreedte.
Uitstekende grasopvang in graszak (35 liter).

Verticuteerder V516
De ideale machine voor een verjongingskuur 
van uw gazon! 1800 Watt-motor. 
Werkbreedte: 40 cm. 
Werkdiepte traploos regelbaar.
Geleverd met opvangzak.
Ook verkrijgbaar met benzinemotor  
    V518: € 790PROMO

 195
pRImO 537
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Accu drukspuit 
P416 
De ideale batterij-druksproeier voor 
gebruik in serres en in gesloten 
ruimten. Geluid- en emissieloos 
sproeien.
Indrukwekkend sproeivermogen. 
Ergonomisch gevormd reservoir van 
20 liter. Handventiel met manometer. 
Instelbare druk en sproeihoeveel-
heid. Aftapslang met afsluitkraan. 
Onderhoudsvrije 12 V-Lood-Gel-Accu. 
Snelle laadtijd.

 346
p416

 590
p433

 770
p423

Motorrug-
sproeier P433 
Hogedruk motorrug-
sproeier
25 cc Honda motor met direct-
startsysteem. Sproeidruk regel-
baar van 1 tot 30 bar.
Inhoud reservoir: 20 liter. 
Sproeihoeveelheid: max. 2 l/min. 
bij 30 bar.

Motorverne-
velaar P423
72,3 cc Solo 2-takt motor. 
Luchtdebiet tot 1400 m³/u.
Horizontale reikwijdte: 12 meter. 
Inhoud reservoir: 12 liter.

Handige sproeier op grote 
transportwielen. Membraanpomp 
met max. spuitdruk van 2 bar. 
Sproeilans van 40 cm met 
3 m spiraalsnoer. 
11 liter inhoud.

TROllEY-
HANDSPROEIER 
P453

 70
p453

De meest verkochte 
kwaliteitsrugsproeier.
Professionele rugsproeier.  
15 L inhoud. Maximaal draagcomfort. 
6 bar spuitdruk.

RuGSPROEIER P425

Multifunctionele strooier om probleem-
loos en gelijkmatig strooizout, granu-
laten, zaden, meststof, zand, kalk enz. 
uit te strooien. Gemakkelijk in te stellen 
strooihoeveelheid en -richting. Grote 
vulopening voor 9 kg strooimateriaal. 
Geleverd met draagriem.

P421
GRANulAAT-
STROOIER 

Grote vulopeningen om gemakkelijk te reinigen. Onbreekbare (meer dan 
50 cm lange) sproeilansen. De robuuste grepen met mogelijkheid voor ma-
nometerbevestiging en de bijgeleverde sproeikoppen verklaren het wereld-
wijde succes van deze sproeierreeks.

handsproeiers 
p401 1 liter, zwenkbare sproeikop en regelbare sproeistraal    € 16,50
p402  2 liter, zwenkbare sproeikop en regelbare sproeistraal   € 19,50

Zijdelings gedragen handsproeiers
p 461  Economisch € 34,-
p 456  Professioneel € 48,-
(diverse toebehoren, sproeikoppen enz. beschikbaar)

 126
p425

DE ABSOluTE 
TOPPER

 110
p421

       
RuIM GAMMA 
TOEBEHOREN BEScHIKBAAR

NIEuW

R

Duitse topkwaliteit voor 
wie van perfectie houdt!  



Professionele motorzaag 651c-46
Voor gebruikers met hoge professionele eisen.
Geschikt voor het uitdunnen, vellen en bij de houtkap. 2-takt Solo-motor 
50,9 cc met decompressieventiel. Zaagbladlengte 46 cm en kettingverdeling .325”. 
Automatische oliedosering. 
Praktische zijdelingse kettingspanner. 
Antivibratiesysteem en automatische 
kettingrem. Gewicht: 5,2 kg. 11

P421
GRANulAAT-
STROOIER 

Benzine motorzaag 646-38
Krachtig en multifunctioneel. 2-takt Solo-motor 45,1 cc 
met primer-startsysteem en decompressieventiel. 
Zaagbladlengte: 38 cm. Praktische zijdelingse kettingspanner.
Antivibratiesysteem en 
automatische kettingrem.
Gewicht: 4,7 kg.

 470
646-38

 645
651c-46

Haagschaar H165-45
Getest als de beste!
Uitstekende ergonomische draaibare 
handgreep.  Sterke elektrische 
450-Watt-motor, 45 cm meslengte.

Benzine motorzaag 643IP-38
Ideaal als all-round zaag voor wie hoge eisen stelt.
Semi-professionele zaag met Easy Start systeem. 
40,2 cc. Zaagbladlengte 38 cm en 
kettingsteek .325”. 
Gewicht: 4,2 kg.

Haagschaar H162-60
Solo 32,3 cc-motor. Meslengte: 60 cm.
Tegenovergesteld draaiende dubbelsnijdende
messen. Antivibratiesysteem.
Draaibare multifunctionele greep.

Ook verkrijgbaar met 75 cm snijlengte:
H162-75:  € 575

 565
h162-60

Elektrische
motorzaag 621-40El
2500 Watt. Zaagbladlengte: 40 cm.
Kettingverdeling 3/8” special. 
Automatische kettingrem. 
Zijdelingse kettingspanner. 
Gewicht: 4,5 kg.

 340
643Ip-38

 199
621-40el

ElEKTRIScH BENZINE

eveneens beschikbaar:
H166-55: 500 Watt-motor en 55 cm meslengte: PROMO € 180
H167-65: 600 Watt-motor en 65 cm meslengte: PROMO € 200

PROMO

 175
h165-45

GRATIS SOlO-RESERVEKETTING 

BIJ AANKOOP VAN EEN 

SOlO-MOTORZAAG

BEStSELLER



Bosmaaier B111B
33 cc Solo 2-takt - 1,1 kW - 1,5 Din Pk. 
Easy Start systeem. Membraancarburator met
primer. Rechte aluminium maaiboom uit één
stuk met stuur. Antivibratie en
hoekoverbrenging. Gewicht: 6,6 kg.
Inclusief snoeimes 3 tanden,
draadsnijkop en dubbele schouderriem.

Bosmaaier B107l
29 cc Solo 2-takt-motor 0,9 kW.
Easy Start systeem. Centrifugaalkoppeling.
Deelbare rechte aluminium maaiboom 
met beugelgreep. Antivibratie en 
hoekoverbrenging. Gewicht: 6,6 kg.
Geleverd met draadsnijkop en 
draagriem.

Maaibalk H531
Perfect voor het onderhoud van weiden
met hoog gras, bermen, akkergrenzen
en sportvelden. Dankzij het diepliggend 
zwaartepunt, de ergonomisch gevormde 
duwboom en het antivibratiesysteem 
kan efficiënt en krachtbesparend worden 
gewerkt.  2,6 kW Honda GCV135-motor.
91 cm werkbreedte. Zelfrijder.

Diverse toebehoren
in optie beschikbaar.

mUlTI-sysTeem
‘clIcK aND GO’

 390
B111B

 390
B111B

 1.760
h531

 240
B104l

 285
B107l

 605
p467

Bladblazer P467 
Professionele bladblazer met 66,5 cc 
Solo 2-takt motor met katalysator.
Luchtdebiet blazer tot 1400 m³/u. 
Elektronische ontsteking en anti-
vibratie-systeem.
Gewicht: 10,2 kg.

Kantensnijder 
B104l
29 cc Solo 2-takt motor- 0,9 kW.
Easy Start systeem.
Membraancarburator met primer.
Gebogen aluminium maaiboom 
met beugelgreep. Antivibratie. 
Gewicht: 4,9 kg.
Inclusief draagriem en
halfautomatische draadkop.

+ GRaTIs TOOlKIT
bij aankoop van bosmaaiers 

en kantensnijders.

Oorbeschermers, werkhandschoenen, 
2-takt olie en beenbeschermers.

12

DIVERSE TOEBEHOREN 
IN OPTIE VERKRIJGBAAR

R
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Handig in gebruik, stil en milieuvriendelijk.
(GEEn uITlAATGASSEn)

 225
B112a

Haagschaar H168A
24 V-batterij. Meslengte 50 cm.
3000 sneden per minuut.
Dubbelsnijdend mes en draaibaar
handvat.

VERwISSElBARE BATTERIj
VOOR ZOWEL HAAGSCHAAR 

AlS KAnTEnSnIjDER

 310
h168a

 1.680
haRRIeR 56 sp Vario

De Harrier 56 is eveneens 
leverbaar met elektrostart, 
met mesrem of in profi-
uitvoering.  

HARRIER 56 SP Vario 
Ideaal voor grotere gazons.  
Indrukwekkende zelfrijder met variabele snelheid. 
Maaibreedte van 56 cm.
4 kw B&S 850 Ex Series Eco Plus-motor.
 

 1.060
haRRIeR 41 sp Vario

HARRIER 41 SP Vario
Uitstekende grasmaaier voor een 
niet te groot engels gazon.
3,5 kw B&S 650 Ex series motor met 
variabele snelheid. 41 cm maaibreedte. 
Regelbare maaihoogte in 7 posities. 

 1.275
haRRIeR 48 sp Vario

HARRIER 48 SP Vario
Zelfrijder met variabele snelheid. 
3,5 kw B&S 650 Ex Series Eco Plus-motor met 
Ready Start. Het krachtige opvangsysteem zorgt 
tevens voor het probleemloos oprapen van de 
herfstbladeren. 48 cm maaibreedte. 
Graszak 70 liter.

3 jaar waarborg!
levenslange waarborg 

op de krukas.

De Harrier 48 is eveneens 
leverbaar met elektrostart, 
met mesrem of 
in profi-uitvoering.

Met achterrol voor een mooi klassiek 
strepeneffect.

Doorslijper 881-12 ilube 
81 cc 2-takt SOLO-motor. Automatische choke, primer, decompres-
sie-ventiel en katalysator. Gebrevetteerd ilube-systeem. Intelligent 
lubrification system: de olie wordt automatisch bij de brandstof 
gemengd, zo heeft u steeds een optimaal mengsel. Eenvoudig en 
veilig stoppen via een simpele druk op de stopknop. Intelligente 
membraancarburator met elektronische choke-regeling. 
Gepatenteerde zichzelf reinigende 
luchtfilter. 
Diameter slijpschijf: 300 mm. 
Voorzien van een waterslang adaptor.

 1.390
Doorslijper 881-12 ilube

NIEuW

Kantensnijder B112A
24 V-batterij. Draaibare telescopische maaiboom (180°). 
Maaikop kan in 3 standen worden geplaatst.
Incl. halfautomatische draadsnijkop.
Gewicht: 2,2 kg.

MET BATTERIJ
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IS600Z 44”RD
Zeroturn-zitmaaier met 24 Pk Briggs & Stratton Commercial 
Turf benzinemotor, 2 cilinders. Hydro Gear hydrostatische aandrijving.  
Stalen maaidek 44” (112 cm) met achteruitworp en mulching. 
Ruim bestuurdersplatform met comfortabele zetel 
met hoge rugleuning. Professionele uitvoering met 
achterbumper.

2 jaaR
WaaRBORG

 7.995
Is600Z

HYDRO cuT 15 HP SD
Professionele grasmaaier.  Gemakkelijk met 1 hand te 
bedienen dankzij de geïntegreerde combi bedieningselementen. 
15 Pk Kawasaki OHV luchtgekoelde 2-cilinder benzinemotor. 
Elektrische starter en hydrostatische transmissie. Stalen maaidek 81 cm 
met zij-uitworp. Mulchingkit en opvangsysteem in optie verkrijgbaar.
Zelfde model bestaat ook met achteruitworp.

Ideaal voor professioneel 
gebruik op GROTE oppervlaktes.

IS2500Z 52” SD of RD
Diesel zeroturn-zitmaaiers
24 Pk Yanmar dieselmotor - 3 cilinders.
Voetbediend lift-systeem van maaidek.  Elektrisch bediende aftakas 
en aluminium smeerbare mesashouders.  Mulchingkit in optie.  

Leverbaar met iCDTM-maaidek 52” (132 cm) of 61” (155 cm) met zij- of 
achteruitworp.  Prijzen op aanvraag.

laat u overtuigen 

via een demonstratie 

bij uw dealer.

IS700Z 52” RD
Zeroturn-zitmaaier met 27 Pk B&S Commercial Turf benzinemotor. 
2 cilinders.  Hydrostatische aandrijving.
Stalen iCDTM-maaidek 52” (132 cm) met 
achteruitworp en mulching.  Ruim bestuurders-
platform.  Professionele uitvoering met 
achterbumper.

 8.795
Is700Z 52” RD

 4.240
hyDRO cUT 15 hp sD

De Ferris Zero-Turn-zitmaaiers zijn uitgerust 
met het unieke IS onafhankelijk en regelbaar 
veersysteem met spiraalveren op de 4 wielen.

sUpeR cOmFORTaBel! Ferris exclusief 
veringssysteem absorbeert schokken en trillingen 
die anders de bestuurder zouden belasten.

NIEuW

NIEuW



WAlKER MBV
Het compactste model van de Walker-gamma. 
uiterst polyvalente machine met een hoge 
capaciteit en een ongelooflijke manoeuvreer-
baarheid. 18 Pk B&S Vanguard benzinemotor, 
2 cilinder, 570 cc.

Op  de voorzijde kunnen i.p.v. de maaier ook 
andere werktuigen worden gemonteerd zoals 
een sneeuwruimer, verticuteerder, borstel e.a., 
waardoor deze machines een gans jaar door 
kunnen worden ingezet.

ONGELOOFLIJK WENDBARE MACHINES 

Werk tijdbesparend met deze 
professionele zeroturn-zitmaaiers. 

Voor tuinbedrijven betekent Walker een ideale investering 
met een kostenbesparing van 33% op de maaikost 

of 33% verhoging van de productiviteit.

WAlKER Mc
Unieke, zeer compacte professionele 
zitmaaier. Dankzij  het maaidek aan 
de voorzijde heeft de bestuurder 
een zeer goed zicht op zijn werk-
zaamheden. Snel en in nauwe 
ruimten goed manoeuvreerbaar 
dankzij het dubbel hydrostatisch 
stuurmechanisme.
2 cilinder benzinemotor 624 cc.
Inclusief krachtig GHS opvang-
systeem van 352 liter met een 
enorme zuigkracht en grondlediging
Prijzen op aanvraag.

Ervaring sinds 1896

Köppl: producent van het 
grootste gamma 2-wielige trekkers 

met werktuigen.
uitstekende basismachines waarop 
verschillende opbouwgereedschappen 
voor tuinwerken, onkruidbestrijding, 
sneeuwruimen e.a. kunnen worden 
aangesloten.
Vraag vrijblijvende inlichtingen bij uw plaatselijke dealer.
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SW5210BHAE4-HD SP
4 kW Honda GXV160 H2-motor.
Traploze hydrostatische aandrijving:
0-5,5 km/u. Stalen binnenbekleding en versterkte 
duwboom. Stevige stootbumper vooraan.

Solo motorhak M503 EMH-6
Ideaal om het ganse jaar door uw moestuin te onderhouden.
2,7 kW 4-takt Honda-motor. 1 versnelling vooruit 
en 1 achteruit.  Werkbreedte: 60 cm (4 freessterren) 
of 85 cm (6 freessterren).
Gelaste aandrijfkast en eindoverbrenging via 
ketting. Inclusief gewasbeschermers,
6 freessterren en opklapbaar transportwiel. M503 EMH-6

 795

ERPX17538 RDF Hydro
Superhandige zitmaaier. Briggs & Stratton 17,5 Pk Intek Series 4175 
OHV. Voetbediende hydrostatische aandrijving. 
maaibreedte 96 cm. Stalen frame met 
pendelende gietijzeren vooras. 
Inclusief opvangsysteem 280 liter.
Mulchingkit in optie leverbaar.

Ook beschikbaar:
eRDp18550 hW duwmaaier met maaibreedte 46 cm 
en B&s 550 e seriesTm motor: € 350
eRps19675 hW zelfrijder met maaibreedte 53 cm 
en B&s DOV 750 ex seriesTm motor: € 595

PROFITEER VAN DEZE 
SuPER INTERESSANTE 
PROMOTIES!

Harrier Envoy 36 
elektrische grasmaaier met rol achteraan.
1400 W-motor.  36 cm maaibreedte.
Graszak 38,5 Liter.

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en geldig zolang de voorraad strekt. Niet alle machines uit deze folder zijn onmiddellijk leverbaar. 
Realisatie: Effekt-2970 Schilde.  Verantwoordelijke uitgever: zie naam en adres op eerste blz.

al onze prijzen zijn BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.

Gedrukt op 
milieuvriendelijk, 
chloorvrij papier.

Werken met sterke merken: succes gegarandeerd!

BESTSEllER

eRpX17538 RDF hyDRO

 3.400

 195
haRRIeR eNVOy 36

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

Hydrostatische 
aandrijving.

Mulchingkit in optie.

Powered by

SW5210BHAE4-HD SP 

 1.875

PROMO

 515
eRDp19675 hW sp  

Snapper ERDP19675 HW SP 
Zelfrijder met grote achterwielen.  B&S 550 E SeriesTM 
motor met Ready Start.  Combi 4-in1: maaien met 
achteruitworp, zij-uitworp, opvang of mulching.
Stalen maaidek. 48 cm maaibreedte.


