Maak gazon maaien plezierig en probleemloos met
het gemakkelijk aan te koppelen en te bedienen
3-in-1 maaidek.
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GR1600ID - INFINITY
De nieuwe GR1600ID heeft meer kracht en een lager brandstofverbruik dan
maaiers met een benzinemotor. Zijn combinatie met onze revolutionair 3-in-1
maaidek levert elke keer opnieuw een prima maairesultaat.

'INFINITY DECK'
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'INFINITY DECK'
Kenmerkend voor Infinity Deck zijn de
tegengesteld draaiende messen en
achtvormige grasstroom. Het opmerkelijkste
voordeel is de mogelijkheid om snel en
gemakkelijk de maaiwijze te veranderen
zonder de messen te hoeven verwisselen.

1
2
3

Zijwaartse uitworp

Ons geheim achter dit 3-in-1 dek is de
stevige stalen schuif. Door daarmee de
uitwerpopening te sluiten verandert het
maaidek snel in een mulchdek.

Schuif open voor afvoer

In deze stand wordt het
gras met behulp van de
twee tegengesteld
draaiende messen
gelijkmatig en goed
afgevoerd via de zijkant
van het dek. Aan de
oneindige stroom
veroorzaakt door deze messen ontleent
het Infinity Deck zijn naam.

Mulchen
Om van zijwaartse uitworp naar de mulch-stand
te gaan hoeft slechts de stalen schuif, handig
geplaatst aan de buitenkant van het dek, naar
voren te worden geschoven. Deze functie
en de afgeronde
schouders van het dek,
houden het gras onder
het dek en garanderen
perfect mulchen. Er zijn
geen speciale messen,
hulpmiddelen of extra
onderdelen nodig.

Gras verzamelen
Het gebruik van een optionele grasverzamelaar is
nu eenvoudiger dan ooit. Zijn innovatieve ontwerp
maakt het aankoppelen van de grasvanger net zo
eenvoudig.
Gereedschap is niet
nodig, gebruik alleen uw
handen voor het aan- en
afkoppelen.

GR1600-II
Schuif gesloten

Schuif open met
aangekoppelde grasvanger
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Krachtig, betrouwbaar en zuinig.
De kenmerken van een Kubota-dieselmotor.

13,k5
p

Ongelooflijk maar waar: de GR1600ID voorzien van 13,5 pk
dieselmotor kan met zijn krachtige prestaties en een lager
brandstofverbruik de concurrentie aan met een 20 pk benzinemotor.
Voor een langere maaitijd zonder onderbreking is een grote 18 liter
brandstoftank geplaatst. Een ander pluspunt is dat onze dieselmotor
buiten het maaiseizoen geen speciaal onderhoud vraagt. En let u
op kosten en prestaties dan levert de GR1600ID uitstekende waarde
voor uw geld.

Gemakkelijk te bereiken
maaihoogte-instelling

Trekhaak

HST transmissie

Asaandrijving

Kubota’s gerenommeerde
en veelzijdige HST
transmissie wordt
eenvoudig bediend met
een enkel voetpedaal en
levert een maximale
rijsnelheid van 10 km/h.

Anders dan bij snaaraandrijving
zoals toegepast bij benzinemaaiers
hebben onze transmissie en aftakas
asaandrijving en functioneren met
de mechanische, natte
aftakaskoppeling zeer duurzaam en
probleemloos.

Een genot om te zien en gemakkelijker
dan ooit te bedienen.
Het stijlvolle ontwerp van de GR1600ID wordt benadrukt door
de aërodynamische motorkap, slanke koplampen en nieuw
gevormd 3-in-1 Infinity Deck. Maar de schoonheid van het
design eindigt hier niet mee. De GR1600ID is ook verrassend
comfortabel. Zijn ergonomisch ontwerp bevat een vlak
platform voor meer beenruimte en een Easy Checker®
paneel voor heldere en nauwkeurige weergave van controleinformatie.

Gemakkelijk te bereiken
maaihoogte-instelling

Snel aankoppelen lichte
grasvanger (optioneel)
Als u het gras wilt verzamelen is de
optionele grasvanger ideaal voor licht gras
en ander materiaal. Zijn 250 liter zak laat
u langer maaien zonder te moeten stoppen
om te lossen. Met zijn veelzijdig ontwerp is hij zonder
gereedschap snel en gemakkelijk aan- en af- te koppelen.
Dat bespaart tijd en moeite.

SPECIFICATIES
Model

GR1600ID

Motor
Type
Bruto motorvermogen

2-cilinder, diesel, watergekoeld
pk

Inhoud brandstoftank

13,5 (10)
18

Afmetingen
Totale lengte

mm

1920

Totale breedte

mm

1365

Totale hoogte

mm

1210

Wielbasis

mm

1280

Gewicht

kg

370

Banden
Voorbanden

15 x 6 - 6

Achterbanden

20 x 10 - 8

Transmissie

Hydrostatische transmissie

Rijsnelheid
Vooruit/achteruit

km/u

Aftakaskoppeling

Asaandrijving

Aandrijving maaidek
Bestuurdersplatform

Gemakkelijk te bereiken
maaihoogte-instelling

0 -10,0 / 0 - 5,0
Mechanisch nat, meervoudige platen
Vlak

Stoelverstelling

Standaard

Brandstofmeter

Standaard

Easy checker

Standaard

Controlesysteem aanwezigheid bestuurder bij rijden
Messenrem

Standaard
Inwendige koppeling

Trekhaak

Standaard

SPECIFICATIES MAAIDEK
Maaidekmontage

Geveerde parallelle ophanging

Maaihoogte-instelling
Maaibreedte
Maaihoogte

Dial gauge Controlemeter
mm
mm

1070 (42”)
25 to 102 (1,0 - 4,0)13,5 (10)

Aantal messen

2

Uitwerprichting

Rechterzijde

SPECIFICATIES OPTIONELE GRASVANGER
Aantal zakken
Inhoud zak(ken)
Materiaal zak
Lossysteem

2
250
Textiel
Handmatig

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige afgebeelde accessoires zijn mogelijk niet
beschikbaar in Nederland.

Ook in de serie …
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De benzinemaaier met Infinity Deck

T1880

Voor superieur gras verzamelen
met Direct Chute systeem.
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