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MEEST UNIVERSELE MAAIEROPTIE
ZW multimaaiers hebben een zijdelingse verstelmogelijkheid van
165 cm (front modellen 110 cm) en kunnen zowel naast als ook
gedeeltelijk binnen het tractorspoor maaien. Het werkbereik is
hydraulisch regelbaar van +90° tot -60°. 

De machine is ideaal voor het onderhoud van groenstroken,
wegbermen, slootkanten, perceelsranden etc. en voor het maaien
bij bomen en andere obstakels in de berm met minimaal gebruik
van de rijweg.

Versterkte multi maaier.
Meest universele keuze voor al uw maaitaken.

MULTI 
MAAIER

ZW Serie



 

Tekst 1 - 9/12 pt - light

EXTRA’S
• Front model
• Links model
• Flex-klepels

Technische gegevens ZW-150 ZW-180 ZW-210 ZW-240
Werkbreedte  (cm) 150 180 210 240
Toerental:
- aftakas  (opm) 540 540 540 540
- klepelas  (opm) 2075 2075 2075 2010
Benodigd aftakas vermogen, min.  (kw/pk) 37/50 44/60 51/70 59/80
Klepels 0,9 kg  (aantal) 16 18 22 24
Transport breedte  (cm) 140 140 140 140
Hefinrichting tractor  (cat) II II II II
Gewicht  (kg) 735 780 840 900
Verstek vanuit midden tractor:
- minimum (cm) 100 130 160 190
- maximum (cm) 255 285 315 345
Verstek vanuit midden tractor (front modellen):
- minimum (cm) 115 145 175 205
- maximum (cm) 225 255 285 315

VERSTERKTE AANBOUWBOK
 “Perfect” heeft deze speciale, extra zware driepuntsbok
ontwikkeld om het gewicht van de maaikop door de tractor  
te laten dragen.

Het parallellogram-systeekop heeft een veerbeschermde 
aanrijdbeveiliging waardoor de maaikop vrij kan draaien 
en automatisch gereset wordt in het geval van een 
aanrijding.

De speciale 0,9 kg klepels leveren een nette, rechte snede. 
De klepels zijn met zware bouten en verwisselbare busjes
aan de tweemaal electronisch gebalanceerde klepelas 
gemonteerd.  Optioneel zijn Flex-klepels leverbaar, speciaal 
ontworpen voor terrein met veel (grote) stenen.

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
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