PROFIEL

AS 940 SHERPA 4WD RC

Maaien op
veilige afstand
Uitvoering
De Sherpa 4WD-ruwterreinmaaier van AS
Motor kennen we al een aantal jaren: een
degelijke, vierwielaangedreven machine
die niet meteen gaat kreunen en piepen
als de begroeiing wat dichter en het talud
wat steiler wordt. De machine heeft een
flinke spoorbreedte en een laag zwaartepunt. En met het AS-kruismessysteem
krijgt de machine vrijwel elk gewas klein.
Maar de machine kan steilere hellingen
aan dan plezierig en veilig is voor de man
die de Sherpa moet besturen. Vandaar dat
de fabrikant sinds dit jaar de Sherpa ook
kan leveren met afstandsbediening.

Wat valt tegen?
Eigenlijk is vooral de meerprijs even slikken. De ‘gewone’ AS 940 Sherpa 4WD
staat bij importeur Stierman De Leeuw in
de prijslijst voor 12.095 euro, exclusief
btw. Wil je dezelfde Sherpa met afstandsbediening, dan loopt de prijs op tot
19.950 euro. Voor die meerprijs kun je
dan wel alle functies van de maaier met
de afstandsbediening aansturen. Wordt
het terrein weer wat vlakker en stap je
zelf weer op de machine, dan plaats je de
afstandsbediening onder het stuur en
bedien je daarmee de Sherpa.
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Wat heb je eraan?
Als de machine nog wel een paar graadjes
extremer kan, maar de chauffeur dat te
dol vindt, stapt hij af en stuurt hij met de
afstandsbediening de Sherpa het talud op
en af. Maar niet alleen in heuvelachtig
terrein biedt de afstandsbediening voordelen. Ook in weilanden met zonnepanelen
blijkt de afstandsbediening een vondst,
heeft de importeur al ontdekt. Het stuur
en de rolbeugel moesten weliswaar even
gedemonteerd worden, maar toen kon de
Sherpa prima de begroeiing onder de zonnepanelen maaien.

Wat valt op?
Het advies om de rolbeugel omhoog te
zetten als je de machine op afstand
bestuurt. Mocht de Sherpa onverhoopt
kantelen, dan kan de machine tenminste
niet helemaal naar beneden rollen. Overigens is het risico daarop gering. Zodra de
hellingshoek groter wordt dan 30 graden,
stopt de Sherpa ermee – om de machine
tegen zichzelf te beschermen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Motor
Inhoud
Vermogen
Tankinhoud
Transmissie
Snelheid
Snijbreedte
Maaihoogte
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

B+S viertakt tweecilinder
724 cc
16,5 kW (22,4 pk)
15 l
hydrostatisch
0-6,7 km/h
90 cm
50-105 mm (5 stappen)
298 kg
191 x 98 x 152 cm
19.950 euro excl. btw
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