eerste indruk

Tekst en foto’s Henk Beunk

Viking MB 448 VC:
grote eenarmige maaier
De nieuwe 448 VC van Viking is een monolenker: de stuurboom heeft maar één bevestigingsbuis. Dat
vereenvoudigt het leegmaken van de opvangbak en je hebt minder last van struiken. Dat werkt goed.

D

e 448 VC heeft een traploos regelbare rijsnelheid. Dat werkt via een
variator met V-snaar. De top ligt
bij 4,4 km/h. Sneller kan wel, maar dan
moet je zelf wat gaan duwen tegen de eenarmige stuurboom. Die lijkt op het eerste
gezicht minder stabiel dan een versie met
twee poten – en je denkt dat ook te voelen.
Maar dat is vooral een kwestie van wennen.
Veel belangrijker is dat je de opvangbak
kunt hanteren zonder van hand te wisselen.
Dat gaat snel en makkelijk. Ook heb je bij
het eerste rondje maaien tegen de wijzers
van de klok in minder last van struiken.
Viking heeft de monolenker al een paar jaar
in het pakket. Door het succes ervan heeft
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de 448 VC hem ook, inclusief wat verbeteringen. Zo zit de rijbeugel nu in de handgreep, waardoor je hem comfortabel kunt
vasthouden. Goed doordacht is ook het
opvouwen van die beugel. Samen met het
feit dat je de maaier op de kop kunt zetten,
neemt hij dan in de schuur weinig plaats in
en past die eenvoudig in de kofferbak van de
auto.

Loopmaaiers met accu
Viking heeft al een tijdje loopmaaiers met
accu-aandrijving in het programma. Voor de
hovenier die kleine tuintjes onderhoudt, is
dat een stil alternatief zijn voor rumoerige
benzinemaaier. Minimaal twee accu’s en

laadmogelijkheden tussentijds zijn dan wel
een vereiste.

Technische info 448 VC
Maaibreedte
Maaihoogte
Hoogte-instelling
Inhoud grasopvangbak
Rijsnelheid
Aandrijving
Motor
Motorvermogen
Gewicht met volle tank

46 cm
van 25 tot 75 mm
in 6 stappen van 10 mm
46 liter
van 2,4 tot 4,4 km/h
V-snaar variator
Briggs & Stratton
2,3 kW (3,1 pk)
27 kg

