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Bij de foto’s
[1] Aan het linkerhandvat naast de stoel zit
een hendel om de stoel schuin te zetten.
[2] Lucht wordt via het rooster onder het verstelbare stuur aangezogen.

Kort en Krachtig
Stevige laagzwaartepuntzitmaaier
voor hellingen met capaciteit.

Technische gegevens
Motor
Vermogen
Dieseltank
Maaisnelheid
Rijsnelheid
Maaidek
Maaihoogte
Breedte
Wielbasis
Gewicht
Prijs excl. btw
Zijlossend maaidek

Shibaura 3-cilinder 1.496 cc
20,6 kW (28 pk)
26 l
9 km/h
18 km/h
152 cm
34 - 110 mm
159 cm
150 cm
930 kg
27.900 euro
3.300 euro
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Forse laagzwaartepunt zitmaaier voor hellingen
Profiel

Uitvoering

Met de SG280A lanceert Shibaura een forse
zitmaaier voor steile hellingen. Qua formaat
zit hij tussen een zitmaaier en laagzwaartepunttrekker in. Een soort subcompacttrekker
die erg laag op de wielen staat.

De SG280A ziet eruit als een zitmaaier,
maar is een stuk groter. Hij heeft een
152 cm breed aftakas aangedreven maaidek,
zijlossend of achterlossend. Het maaidek is
verstevigd met extra platen en scalpeerrollen
om het ruige maaiwerk op hellingen te overleven. Alle zwenkwielen, rollen en draaiende
delen hebben smeernippels. De wielen worden
hydraulisch aangedreven met hydromotoren.
Je kunt hem in tweewiel- (transport) of vier-

Wat valt op
De machine is bijna net zo breed als dat hij
lang is en staat laag bij de grond. Opvallend
is de stoel die je zelf schuin kunt zetten.

wielaandrijving (maaien) zetten via een
L/H-hendel aan de linkerkant. Bij 2wd krijgen
de achterste wielen de olie van de voorwielaandrijving erbij. Bij het loslaten van het rijpedaal staan de hydromotoren meteen stil.
Handig op een helling, maar het kan een
schokkerig rijden geven. De dieseltank zit
in het rechterspatbord, de hydrauliekolie
in het linker. Aflezen kan via meters op de
tank. De bediening is eenvoudig. Met handgas en twee rijpedalen kun je rijden. Rechts

zitten hendels voor het inschakelen van het
maaidek en het heffen of zakken.

Wat valt tegen
De stoel is via een hendel met coaxkabel in
vijf standen schuin te zetten. Dit is erg wennen door het lage ophangpunt van de stoel.
Bij wisselende hellingen moet je met je kont
helpen de stoel te verstellen. Een iets hoger
ophangpunt of automatische vlakstelling
zou makkelijker zijn.

Wat heb je eraan
Hij maait prima steile hellingen, 45 graden
is geen probleem, en door het 1,5 meter
brede maaidek kun je ook meters maken op
vlak terrein. Wat capaciteit betreft zit deze
Shibaura tussen een eenasser en laagzwaartepunttrekker in. Op te steile hellingen kantelt
hij niet, maar glijdt naar beneden. Importeur
Shibaura Europe kijkt momenteel of er ook
een vijzelmaaier onder gemaakt kan worden.

