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Bij de foto’s
[1] Met de voorste hendel schakel je van vooruit
naar achteruit. Linksboven zit de hendel voor
de mesinschakeling, rechtsboven die voor de
vier maaihoogten en rechts aan de zijkant
een hendel om de stuurboom te verstellen.
[2] Met de twee gekruiste messen zijn opslag
en braamstruiken ook goed te maaien.

Kort en Krachtig
Unieke gazonmaaier voor hellingen.

Technische gegevens
Motor
Vermogen
Maaibreedte
Maaihoogte
Maaibereik
Versnellingen
Aandrijving
Geluidsdruk
Gewicht
Prijs excl. btw

Mitsubishi 98 cc 4-takt
2,4 kW (3,3 pk)
50 cm
50/62/74/87 mm
2,5 meter
2V/2A
4wd
104 dB(A)
60 kg
2.681 euro
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Orec SP1000 gazon maaier voor steile hellingen
Profiel
Lozeman Tuinmachines in Elst heeft een
unieke gazonmaaier van het Japanse Orec:
de SP1000. Hiermee kun je ook steile hellingen en slootkanten tot 45 graden uitmaaien.

Wat valt op
De stuurboom zit met een draaikop op de
maaier. Die is in acht posities naar links en
rechts te verstellen en de hoogte is verstelbaar
in vijf standen tot 45 graden. De boom zelf is

in vier standen tot 45 cm telescopisch uitschuifbaar. Hierdoor kun je de maaier in
elke positie op de helling gebruiken.

Uitvoering
De Spider SP1000 heeft een viertakt Mitsubishi
van 98 cc met druksmering. Alle vier stalen
wielen met kammen worden aangedreven via
een ketting en mechanische centrifugaalkoppeling. De eindoverbrenging naar de messen
gebeurt met een V-snaar. Onder het 50 cm

brede maaidek zitten twee mesassen met elk
twee gekruiste messen. Afhankelijk van de rijrichting wordt de rotatie van de messen omgedraaid, zodat de messen altijd naar binnen
draaien. Hierdoor slingeren er geen steentjes
naar buiten. Beide kanten hebben beschermende rubberflappen. Er zijn zowel vooruit als
achteruit twee versnellingen. Onafhankelijke
rijkoppeling voorkomt slippen. In de wielen zit
een slipkoppeling. Wanneer je de veiligheidskoppeling loslaat, stopt de machine en rolt hij

niet de helling af. Voor transport op harde
ondergrond is er een optionele trolley. Dit is
aan te raden vanwege de stalen spikewielen.
Door een releasehendel op het stuur kun je
de machine duwen wanneer de motor uit is.

Wat valt tegen
De maaier is handig om steile hellingen van
bovenaf te maaien. Een helling van onderaf
maaien gaat moeilijker. Dit kan sneller met
een bosmaaier.

Wat levert het op
Met de SP1000 is naast vlak terrein ook een
steile slootkant of talud tot zo’n 2,5 tot 3 meter
diep te maaien. Opslag en braamstruiken zijn
geen probleem. Door de telescopische stuurboom kun je per baan met de maaier omhoog
door hem steeds een stukje in te schuiven. De
maaier werkt eenvoudig in beide richtingen.

