Kuhn FC 703 maaier achterop de trekker
Zeven meter met één maaier

Profiel
Antoon Biemans, voormalig melkveehouder uit
het Brabantse Erp, heeft zich gespecialiseerd in
loonwerk met hooibouwmachines. Hij maait per
jaar ongeveer 1.250 hectare gras met twee maai-

Machine in acht woorden
Veel zicht op brede Kuhn maaier
door omkeerinrichting.

combinaties. Daarnaast schudt en harkt hij in
loonwerk. Sinds enkele maanden maait Biemans
met een Kuhn FC 703 maaier. De maaier
vervangt een 7 meter brede maaicombinatie
met een front- en achtermaaier.

Bruto- adviesprijs
47.190 euro voor de FC 703
in basisuitvoering.

Meest opvallend
De trekker is voorzien van een omkeerinrichting
en heeft een 7 meter brede maaier achter in de
hef. In de fronthef van de trekker hangt alleen
een groot gewicht om voldoende gewicht op de
vooras te houden.

Uitvoering
De Steyr 6195 CVT van 144 kW (196 pk) is voorzien van een omkeerinrichting. De bestuurder
draait dus na transport de stoel van de trekker
om, zodat hij recht voor het achterraam komt te
zitten. De trekker is ook aan deze zijde voorzien
van een stuurwiel, dashboard en bediening.
De maaier bestaat uit twee maaibalken van
3,5 meter. Uitgeklapt heeft de maaier een werkbreedte van 7 meter. De twee maaibalken zijn
in het midden met elkaar verbonden. Ze kunnen
dus beperkt de bodem volgen. De maaier is voorzien van een hydraulische bodemdruk-instelling.
Doordat de maaier alleen in de achterhef hangt,
heeft de bestuurder een goed zicht op de gehele
machine. Bij het uitmaaien van een hoek kan
Biemans dus geheel tot in de hoek van het
perceel rijden. Daarna kan hij in één keer de
hoek om en weer verder maaien. Hier zit volgens Biemans al een grote tijdswinst, vooral bij
kleinere percelen.

Wat tegenvalt
Na het uitklappen moet je uit de trekker om de
twee maaibalken aan elkaar te koppelen. Tijdens
het maaien met een lage snelheid wil er nog
weleens een streepje gras blijven staan op de
plaats waar de maaiers gekoppeld zijn.
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Wat levert het op?
Een 7 meter brede capaciteitsmaaier met veel
zicht op de gehele machine.

Merk/Type:
Werkbreedte:
Minimaal vermogen:

Kuhn FC 703
7 meter
140 kW/175 pk

1) De maaier is standaard voorzien van een automatisch smeersysteem.
2) De maaiers hangen in een degelijk ogende A-frame.
3) De kogelkop zorgt voor een flexibele verbinding van beide maaibalken.

4) D
 e hydraulische topstang trekt de maaier bij transport zo dicht
mogelijk bij de trekker voor een betere gewichtsverdeling.
5) Om de balken aan elkaar te vergrendelen moet je uit de trekker.
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