achtergrond

Tekst en foto’s Henk Beunk

Viking op charme-tour
met eigentijds uiterlijk
De zitmaaiers van Viking staan niet bekend om hun spannende uiterlijk. Maar met de nieuwe T5 en T6 laat de
Oostenrijkse fabrikant zien dat het oog ook wat wil. Tevens heeft Viking het maaidek aangepast.

O

pfrissen noemt Viking de aanpas
sing aan het uiterlijk van de zit
maaiers T5 en T6. Die zien er nu
een stuk sportiever en aantrekkelijker uit.
De aanpassingen gaan samen met verbete
ringen van de techniek. Zo gaat dat bij een
update. Het nieuwe maaidek van de T6
springt daarbij het meest in het oog. In
plaats van twee messen iets schuin achter
elkaar (voor voldoende overlap) zitten ze nu
naast elkaar. Een getande riem voorkomt dat
ze elkaar raken. Een voordeel van naast
elkaar is ook dat de luchtstroom van elk van
de messen afzonderlijk de andere nu meer
versterkt. Daardoor is de grasopname beter
en er ontstaat minder snel een verstopping

in de pijp. Ook is er meer ruimte tussen
wielenen maaidek, waardoor het dagelijks
onderhoud en het reinigen eenvoudiger is.
Op bestaande modellen van de T6 met een
elektromagnetische koppeling voor de mes
sen, is het nieuwe dek ook te monteren.

Technische details
De maaihoogte is bij de nieuwe T5 en T6
makkelijker instelbaar en de hydrostatische
transmissie is verzwaard (lees: versterkt). De
maaibreedtes lopen van 95 cm voor de T5
naar 110 of 125 cm voor de sterkste versie
van de T6. Deze 6127 ZL heeft een 14,2 kW
(19,3 pk) motor van Briggs & Stratton. De
11,5 en 9,4 kW sterke versies hebben maai

dekken van 110 cm. Bij de drie modellen van
de T5 is de maaibreedte steeds 95 cm en zijn
de motorvermogens 6,6, 9,3 of 11,5 kW. De
machines wegen van 228 kg (MT 5097) tot
aan 269 kg voor de MT 6127 ZL. Het prijs
verloop is van 3.599 tot aan 5.699, inclusief
btw. Voorop de nieuwe T’s passen een
sneeuwschuif en een rolbezem.

In handen van Stihl
Viking bestaat sinds 1981 en kwam in 1992
in handen van Stihl. Het Oostenrijkse merk
bracht in 2008 eigen zitmaaiers op de markt.
Viking biedt werk aan 320 mensen en reali
seerde vorig jaar een omzet van 140 miljoen
euro.

I mow, you relax
iMow is de naam van Vikings eigen robotmaaier.
Deze is leverbaar als 632 en als 632 P. De laatste
heeft een zwaardere accu (langere maaitijd
zonder bijladen) en kost daarom 2.799 euro
in plaats van 2.300 euro voor de basisversie,
inclusief laadstation en btw, maar exclusief
het leggen van de kabel. Een sterk punt van de
iMow is dat het mes (met 30 cm werkbreedte)
zonder gereedschap is los te nemen. Viking
geeft voor de 632 een oppervlakte op 3.000 m2
en voor de 632 P tot 4.000 m2. Als het nat
wordt, stuurt de regensensor de robot naar het
laadstation.
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