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Bij de foto’s
[1] Om de grasvanger met een inhoud van
1.300 liter efficiënt te vullen, is er een
uitwerpmond die elektrisch heen en weer
beweegt.
[2] Ook ten behoeve van een efficiënte vulling
is het luchtrooster in de grasvanger makke
lijk te demonteren zodat het schoon
gemaakt kan worden.

Kort en Krachtig
Een professionele frontmaaier met ruim
voldoende vermogen die zijn werk ook onder
minder fraaie omstandigheden kan doen.

Technische gegevens
Type
Cilinders
Vermogen
Maaidek
Lengte
Breedte
Hoogte
Brandstoftank

Iseki SF 450
4
36 kW (48 pk)
150 cm
363,5 cm
157 cm
216 cm
48 l
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Iseki bindt strijd aan met de Italianen
Profiel
De Iseki SFH-frontmaaiers kenmerken zich
door de afvoer naar de hoogkiepende opvang
door het midden van de machine. Daarmee
lijkt de Iseki op zijn grootste Italiaanse concurrenten. Iseki vult de serie aan met de SF
438 en 450 met 29 en 36 kW (38 en 48 pk).

Wat valt op
Om overbodig geluid en dieselverbruik te
voorkomen, kun je de ventilator, die het

maaisel doorvoert naar de opvang, bij licht
werk op een lager toerental laten draaien.
Een leuk detail is de blaasmond die elektrisch
heen en weer beweegt om de opvang efficiënt
te vullen. Het rooster dat ervoor zorgt dat de
lucht de opvang kan verlaten, kun je eenvoudig reinigen. Een sensor in de opvang
constateert dat de bak vol is en een geluids
signaal attendeert dan de chauffeur. De messen
stoppen en twee seconden later gaat de ventilator
uit. Je hoeft alleen het maaidek nog te heffen.

Je kunt het proces ‘overrulen’ met een druk
op de knop, als bijvoorbeeld het maaisel
kurkdroog is.

Uitvoering
De SF-serie frontmaaiers van Iseki is niet
nieuw. Tot dusver bestond de serie uit drie
machines met maaidekken van maximaal
137 cm. Wie een grotere Iseki met opvang
wilde, kwam uit bij het type SFH met een
maaidek met zijuitworp en een graskanaal

langs de maaimachine. Met de SF 438 en 450
komt daar verandering in en is er bovendien
een maaidek van 150 cm beschikbaar.
De nieuwe SF’s hebben standaard vierwielaandrijving.

Wat valt tegen
Een cabine is pas medio 2014 beschikbaar,
belooft importeur Van der Haeghe in
Geldermalsen. De nieuwe SFH heeft voldoende opties in huis die het werken ermee aan-

genaam maken. Qua opvangcapaciteit laat
de 450 concurrenten Grillo en Gianni Ferrari
nog niet achter zich.

Wat heb je eraan
Vooral de opties voor het maximaal vullen
van de grasopvang maken de SF 338 en SF
450 leuk. De 450 kan met z’n 36 kW makkelijk uit de voeten met het anderhalve meter
brede maaidek en voelt professioneel aan,
ook op iets minder vlakke grasvelden.

