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Bij de foto’s
[1] Bij de Cityhopper gaat de luchtstroom niet
door de opvangbak eruit, maar terug naar de
rotor. Hierdoor is er nauwelijks stofontwikkeling. Onder de bak zit een gereedschapskist.
De grote hendel (linksonder) is voor de
transportstand. In het midden zit een spindel
om de maaihoogte in te stellen.
[2] De B&S motor heeft een start- en stopknop voor de rotor die via een V-snaar wordt
aangedreven.

Amazone Cityhopper: klepelen zonder aftakas

Kort en krachtig
Snel met elk voertuig vele terreinen te maaien.

Technische gegevens
Type: Cityhopper 100
Werkbreedte: 100 cm
Motor: viertakt B&S benzinemotor
Vermogen: 9,5 kW / 13 pk
Opvangbank: 460 liter
Gewicht: 300 kg
Prijs: 6.125 euro, excl. BTW

Profielschets
Van Amazone is er een kleinere Hopper, de
Cityhopper. Dit is een getrokken klepelmaaier
met opvangbak en eigen benzinemotor van
9,5 kW (13 pk). Hierdoor kun je met elk voertuig diverse terreinen maaien, gewoon de
machine erachter koppelen. Jean Heybroek
uit Houten is de importeur.

Meest opvallend
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Speciaal is de luchtcirculatie in de opvang-

bak. De lucht gaat niet door de bak eruit,
maar terug naar de rotor. Het maaisel valt
in de bak. Hierdoor is stofvrij te werken.

Uitvoering
De Cityhopper heeft een lange trekboom en
een eigen B&S benzinemotor van 13 pk.
Hierdoor kun je de klepelmaaier achter bijvoorbeeld een trekkertje, quad of zitmaaier
koppelen. De Cityhopper is een smallere
uitvoering van de aftakasaangedreven Grass-

hopper die in de driepunt van een trekker
hangt. Ook is de maairotor kleiner, deze
is van de zelfrijdende Proﬁhopper genomen.
Er zijn twee versies, een van 85 en een van
100 cm werkbreedte. De kleinste heeft een
opvangbak van 390 liter, weegt 250 kg en kost
circa 5.185 euro. De bredere versie heeft een
bak van 460 liter, weegt 300 kg en kost 6.125
euro. De gebogen klepels mulchen het gras.
Door de opvangbak open te zetten kun je er
dus ook mee mulchen. Via een snelwissel-

systeem zijn de klepels eenvoudig te vervangen
door rechte verticuteermessen waar je 1 tot
2 mm mee kunt verticuteren. Voor het legen
moet je de bak handmatig openen. Dit kan
optioneel elektrisch voor 495 euro. Ook is een
afstandsbediening leverbaar voor het inschakelen van de motor en rotor voor 170 euro.

Wat tegenvalt
De Cityhopper heeft een lange trekboom (is
in te korten) en eigen motor. Voor 7.145 euro

heb je een bredere en aftakasaangedreven
Grasshopper van 120 cm breed in de driepunt
van een trekker. Deze is veel compacter en
vraagt minder onderhoud.

Wat levert het op
Met de Cityhopper kun je zowel met een
trekker, quad als zitmaaier maaien, mulchen,
verticuteren en opvangen. En dit stofvrij.
Naast een mooi gazonnetje is ook ruiger
terrein te maaien.

