Seco maaiers

Ruw terrein maaier Crossjet
De Seco Crossjet Ruwterrein Zitmaaier voor de veeleisende
gebruiker.
De maaier is bestemd voor het mulchen van onregelmatige
en onbeheerde terreinen.
Heeft perfecte tractie op steile hellingen mede door een laag
zwaartepunt en slaagt er makkelijk in om houtachtige
planten, doornstruiken of hoog gegroeid riet te maaien.
De Crossjet beschikt over een grote brandstoftank met
niveau-indicator en er is toegang tot alle relevante
onderdelen voor onderhoud.
De rolbeugel is eenvoudig in te klappen met quick release
hendels voor vervoer en opslag.
Naam
Model
Motor
Cylinder
Vermogen
Aandrijving
Transmissie
Aandrijving van de achteras
Aandrijving van vooras

Crossjet 4x2
SC 92/21
B&S Vanguard
2 cylinder
21,0 Pk
4x2
hydrostatisch
transmissie Tuff Torq K62
-

Differentieelsper
Maaibreedte
Maaihoogte

ja, mechanisch
92 cm - 2 swivel tips
50 - 110 mm, 5 standen +
transport positie
ja, handmatig
electromagnetisch
14 L met indicator
ja
halogeen koplampen met
LED-dagrijverlichting
ja, met service data
ja, neerklapbaar
voor + achter
2310 x 1050 x 1505 mm
290 Kg
€ 5.536,36
€ 6.699,00

Snelheidscontrole
Maaidek inschakeling
Brandstoftank
Handrem
Verlichting
Bedrijfsurenteller
Rollbar
Bumper
Afmetingen
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Crossjet 4x4
SC 92/23 4x4
B&S Vanguard
2 cylinder
23,0 Pk
4x4
hydrostatisch
transmissie Tuff Torq K664
transmissie Kanzaki
KXH 10M
ja, mechanisch
92 cm - 2 swivel tips
50 - 110 mm, 5 standen +
transport positie
ja, handmatig
electromagnetisch
14 L met indicator
ja
halogeen koplampen met
LED-dagrijverlichting
ja, met service data
ja, neerklapbaar
voor + achter
2310 x 1050 x 1505 mm
340 Kg
€ 7.767,77
€ 9.399,00

Achtervanger Starjet
De Seco Starjet Achtervanger Zitmaaier is bedoeld voor de
veeleisende thuisgebruiker of voor het onderhouden van
gemeentelijke gebieden.
De maaier is bestemd voor het maaien of mulchen van
regelmatig onderhouden grasvelden.
Grasopvang wordt gerealiseerd door twee tegendraaiende
messen met achteruitworp.
Bladeren en nat gras kunnen door het doordachte ontwerp
van het maaidek eenvoudig worden verwerkt.
Tevens garanderen de loopwielen aan het maaidek een zeer
goede bodemaanpassing.
De robuuste gietijzeren vooras zorgt voor een betrouwbare
besturing van de maaier op alle ondergronden.

Naam
Model
Artikelnummer
Motor
Cylinder
Vermogen
Aandrijving
Maaibreedte
Maaihoogte
Maaidek inschakeling
Opvangbak
Signaal volle bak
Bedrijfs uren teller
Inhoud brandstoftank
Verlichting
Bumper
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Starjet
UJ 102/22
S555
B&S Intek
2 cylinder
22,0 Pk
Tuff Torq K46
102 cm - 2 messen
25 - 80 mm
electromagnetisch
320 Liter
ja
ja
12 Liter
halogeen
voor
260 Kg
€ 3.552,89
€ 4.299,00

Accessoires UJ102
Deflector
Mulch plug
artikelnummer: artikelnummer:
S532974472733

S532986017143

€ 90,08
€ 109,00

€ 106,61
€ 129,00

UW IMPORTEUR:

- H.O. Knopert v.o.f.
- Zompstraat 13
- 8102 HX Raalte

UW VAKHANDELAAR:
- T: 0572-353964
- F: 0572-352996
- I: www.knopert.nl
- E: info@knopert.nl
- KvK: 38019761
- BTW: NL809160249B01

Druk-, zet- en typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Specificaties kunnen tussentijds wijzigen. Aan de gegevens kunen
geen rechten worden ontleend. Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

