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Machines voor kunstgrasvelden.

Vlotte MF-zeroturnmaaier
Ook landbouwgrootmacht Massey Feruguson wil meespelen in de tuin- en parksector. Door onder meer de
samenwerking met MTD heeft MF nu een grote productlijn in dit segment. Een machine is de MF 50-22ZT:

Vertegenwoordiger:

een kleine zeroturnmaaier met veel vermogen voor een aantrekkelijke prijs.

Hans Biemans
GSM

+31(0)623917911
Tekst en foto’s: Patrick Medema

Profiteer ook van
meer dan 50 jaar
ervaring in
armmaaiers

lhoewel je zo langzamerhand ‘verzuipt’ in de merken zeroturnmaaiers, is ook Massey Ferguson in deze
markt gedoken. Moederconcern Agco is namelijk in juli 2006 een overeenkomst aangegaan
met Amerikaans landgenoot MTD. MTD levert
allerlei tuinmachines, vooral zitmaaiers,
onder de merknamen MTD, Cub Cadet,
Yard-man, Bolens en Gutbrod. Zo zijn er van
Cub Cadet ook tuin- en (sub)compacttrekkers
en zeroturnmaaiers. Deze zijn nu ook in
MF-kleuren te koop. Naast de rode kleur en
eigen stickers is er overigens geen verschil.

A

Importeur van:

Voor meer informatie:
Gebr. Perfors
Gebr. Bonenkamp
Tel: 0252 211288 / 210607 Tel: 030 6880999
www.redexim.com • verti-drain@redexim.com

PERUZZO klepelmaaier/verluchter met opvang
Klepelmaaien, verluchten en
opvangen in één bewerking.
Geschikt voor trekkers met
3-puntshefinrichting vanaf
15 pk.
Ook modellen met hoogtelediging verkrijgbaar
(voor trekkers vanaf 40 pk).

De hendels voor maaidiepte en handrem zitten tussen de benen. Start en
aftakas bedien je met de rechterhand;
handgas en choke met de linkerhand.

Importeur Mechatrac uit Zutphen verkoopt
het tuin- en parkgamma via de MF-dealerorganisatie. Bij dealer Pelgrom in Hummelo
maaiden we met de nieuwe zeroturn een grasveldje.
Een zero
Voorlopig is er maar een type MF zeroturnmaaier, de 50-22ZT. Dit is een compacte
machine die bestemd is voor campings, de
veeleisende particulier en als bijmaaier voor
hoveniers. Interessant is de prijs en wat je
ervoor krijgt. De maaier heeft namelijk veel
vermogen met een 16,2 kW (22 pk) Kawasaki
benzinemotor en een breed zijlossend maaidek van 127 cm (50 inch). Het prijskaartje van
3.965 euro excl. BTW is lager dan vergelijkbare maaiers. Verder is de machine eenvoudig. Er is een soort platform waar alles aan
zit. De vooras is pendelend met grote stalen
zwenkwielen en steunen. Achterop staat de
motor. Midden onder hangt het zijlossend
maaidek. Een mulching kit en grasvanger is
optioneel. Het maaidek pendelt zodat het aan

de bodem en contouren kan aanpassen.
Gemakkelijk is het ‘Deck Wash System’, ofwel
een slangkoppeling om met water het maaidek aan de onderkant schoon te maken.
Snel
De geveerde stoel met hoge rugleuning zit
lekker. Wel is er weinig ruimte voor een groot
persoon, de stuurhendels raken dan de benen.
Starten gaat met handrem erop en de hendels
naar buiten. Dan handrem eraf, hendels naar
binnen, de elektrische maaidekinschakeling
aan, handgas op toeren, maaidiepte instellen
in een van de zes posities, laten zakken en je
kunt maaien. Opvallend is de vlotte reactie
van de hydrostaat, een hydro-tandwieltransmissie zonder slangen. Een lichte aanraking
van een van de hendels en het grote achterwiel reageert. Dit is wel even wennen in het
begin want bij veel toeren en vaak aanraken
van de hendels schokt de maaier. Je zou ook
kunnen zeggen dat er genoeg power aanwezig
is. •

Voor meer informatie over deze machines kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

MDS

MACHINES DE SCHUTTER
32]

Industrieweg 33 - 41
6673 DE ANDELST
tel. 0488 - 45 50 60 – fax 0488 - 45 41 10
E: mdsmachines@mdsgamo.com
I: www.mdsgamo.com
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ZHE Trading B.V. feliciteert
Loon- & Grondverzet A. Korevaart B.V.
met de aanschaf van vijf BCS Volcan tractoren

Een must voor
de professional!
Fermex stobbenfrezen

Wim van Breda BV Oudenhof 12-14 Geldermalsen
Tel.: 0345 - 585 050 www.wimvanbreda.nl

SRM330U LOW VIBRATION BOSMAAIER

Echo, overtuigend de Nieuwe standaard.
Echo loopt voorop met de nieuwe generatie bosmaaiers,
speciaal ontworpen voor lagere vibraties en minder
geluid. De voortreffelijke SRM 330U kan daardoor langer
achtereen gebruikt worden en verslaat daarmee bijna
elke andere bosmaaier op de markt.

ZHE Trading B.V.
Potenblokseweg 4
4794 RM Heijningen
(gemeente Moerdijk)
Tel. 0168 467 467
Fax 0168 467 056
E-mail info@zhe.nl

www.zhe.nl

Loon- & Grondverzet

A. Korevaart B.V.
Rondeweiweg 2
3235 CN Rockanje
Tel. 0181 402 976
Mobiel 06 533307480

Echo zet overtuigend de nieuwe standaard!

NIEUW
Binnenkort leverbaar: AEBI CC 26 en CC 56
Voor info en demonstratie: Importeur Nederland

NEDERLAND
Tel: 0344-630963 Fax: 0344-635994
BELGIE
Tel: 011-581502 Fax: 011-582946

MARS MACHINES

www.korevaart.nl

U heeft al een BCS tractor vanaf € 12.950 (excl. BTW)

Bloemakkers 25 – 9461 GX GIETEN
telefoon 0592 265778 – fax 0592 261506
e-mail bert@marsgieten.nl

www.marsgieten.com

TPT06/07C

Importeur BCS

Echo bosmaaiers bieden u een superieure prestatie op
het gebied van maaien en ongeevenaarde kwaliteit,
welke wordt ondersteund door 2 jaar garantie bij
professioneel gebruik.

GEREEDSCHAP VAN WERELDKLASSE
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