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Rijden doe je met beide benen. Door het rechterpedaal in te trappen rij je vooruit, trap je het
linkerpedaal in dan rij je achteruit.

Het inschakelen van de rotor gebeurt
eenvoudig door een V-snaar aan te
spannen. Deze hendel zit rechts naast
de bestuurder.

Op de rotor zijn 48 klepels bevestigd.
Deze zijn makkelijk te demonteren.

Rechts achter de bestuurder zijn de gashendel en het contactslot geplaatst.

Stella Racoon 95: Kleine krachtpatser
Op plaatsen waar het bijna onverantwoord is om met een cirkel- of kooimaaier gras te maaien vanwege de ruigte van het terrein of de aanwezigheid van zwerfaval, kun je ook een klepelmaaier inzetten. Deze is goed
bestand tegen grasvreemde producten en het maaibeeld doet er niet aan
onder. De Stella Racoon 95 maaiskelter, die ook als Agria Sitting Bull 4700
verkrijgbaar is, is gemaakt voor moeilijk terrein.
Tekst en foto’s: Erik Bonte

aaiskelters met een cirkelmaaier
eronder zijn er al lang, maar deze
kunnen ruig terrein niet aan.
Klepelmaaiers zijn wel geschikt voor ruig
terreien maar deze zijn meestal te zwaar en
te groot. Oplossing: een zelfrijdende skelterklepelmaaier. Stella introduceerde in 2000
zo’n maaier, de Racoon. Stierman uit Zutphen
haalde de Stella Racoon naar Nederland, sinds
medio vorig jaar is Kocken Tuinmachines uit
Westerbeek de leverancier in Nederland. Maar
de maaiskelter is er niet alleen in het Stella
blauw. De Racoon 95 wordt sinds medio 2005
in Nederland namelijk ook verkocht door
Agria met als naam Sitting Bull 4700. Naast
de verandering van de benaming zijn de
machines ook gespoten in de groen-rode
kleuren van Agria. Zowel de Stella Racoon
als de Agria Sitting Bull worden bij Stella
Engineering in het Duitse Lindlar gebouwd.
Hier vindt ook de productie plaats van
verschillende andere tuin- en parkmachines
zoals gazonmaaiers, veegmachines en verticuteermachines. In Nederland draaien nog niet
veel Stella/Agria maaiskelters, ze zijn op twee
handen te tellen.
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• Motor
De Stella/Agria zelfrijdende skelterklepelmaaier is leverbaar in twee uitvoeringen, een
benzine en een diesel. Beide machines zijn
leverbaar met een tweecilinder benzinemotor van Briggs & Stratton met een
vermogen van 14,7 kW (20 pk). De dieselmotor is eveneens een tweecilinder, maar

Stella Racoon / Agria Sitting Bull
Motor benzine/diesel
Vermogen benzine/
diesel
Maaibreedte
Maaihoogteinstelling
Vering
Transmissie
Rijsnelheid
• vooruit
• achteruit
Gewicht
Adviesprijs
• benzine-uitvoering
• dieseluitvoering

B&S/Ruggerini
14,7/12,5 kW (20/17 pk)
95 cm
50-105 mm in 4 stappen
IS 4-wielen
Dubbele hydrostaat
0-8 km/h traploos
0-8 km/h traploos
365 kg
13.700 euro, excl. BTW
16.930 euro, excl. BTW
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Gebruikers aan het woord
Tijmen Verkuil is mede-eigenaar van Verkuil
en Moree groenvoorziening en houtconstructies. Het bedrijf zit in NieuwLekkerland en voert werkzaamheden uit
voor de provincie, gemeenten, semi-overheden en op bedrijventerreinen.
Tijmen Verkuil: “Maaibeeld goed, alleen te
weinig stappen voor diepteregeling.”
“Na een uitgebreide proefrit vorig jaar met
de Stella Racoon hebben we besloten over te
gaan tot aankoop van deze machine. We
waren al in het bezit van een soortgelijke
machine, maar deze was qua constructie niet
zo sterk als de Racoon. Er zat namelijk nogal
wat kunststof aan en dit was niet tegen elke
situatie bestand. De Racoon wordt voornamelijk ingezet voor het klepelen van wegbermen
en natuurpaden. Op deze paden wordt het
namelijk afgeraden om met zwaar materiaal
te rijden en door het lage eigen gewicht van
de Racoon kunnen we hier wel maaien. Ook

op steile taluds kunnen we maaien door de
brede banden en het lage zwaartepunt. De
Stella Racoon heeft niet alleen een sterk chassis, maar ook de rotor is stevig. Bovendien is
het maaibeeld goed, zelfs beter dan schotels.
Ook de motor is goed, we hebben voor een
benzinemotor gekozen omdat deze minder
lawaai maakt dan een diesel. De diepteregeling vinden we niet optimaal. Vier stappen
vinden we vrij weinig en ook de laagste stand
zou nog wel wat lager mogen. Voor de rest
zijn we erg tevreden over de machine.”
Rapportcijfer: 8
In Oosterbeek hebben Jaco Spreeuw en Daan
Schuurman samen een bedrijf, Spreeuw
Bouw en Tuin VOF. Het bedrijf is onder meer
actief in grond- en sloopwerken, maar voert
verder alle werkzaamheden uit die te maken
hebben met aanleg en onderhoud van
groen.

Jaco Spreeuw: “Als hij werkt, werkt hij goed.”
“De Stella Racoon 95 hebben we in 2002 aangeschaft nadat we deze aan het werk hadden
gezien op de Demo-Dagen in Papendal.
De machine die daar draaide, een prototype,
hebben we daarna gekocht. Deze versie had
in het begin nogal wat kinderziekten, met
name aan het elektrische circuit. Achteraf
bleek dat er een te lichte accu was geplaatst.
Afgelopen winter hebben we de machine
gereviseerd. Alle draaiende delen zijn hierbij
vervangen. De klepelmaaier wordt vooral
ingezet voor het twee keer per jaar maaien
van spoorbermen. Ook maaien we er grasvelden mee, maar alleen als er nieuwe
klepels onder hangen. Wanneer we ze op
de spoorbermen gebruiken, zetten we ze
niet meer in op grasvelden omdat het maaibeeld dan minder is. Deze liggen meestal
ruig en bovendien kunnen er nogal wat
stenen en stukken ijzer liggen. Geen
probleem voor de machine. Hij is klein,

dan een luchtgekoelde Ruggerini met een
vermogen van 12,5 kW (17 pk).

• Rotor en klepels
De rotor met de klepels hangt goed en stevig
afgeschermd onder de bestuurder. Omdat de
meeste gebruikers er ruw terrein mee maaien
zoals bermen, is het mogelijk dat er ook nietnatuurlijke voorwerpen tussen het gras liggen
en mogen daarom geen gevaar veroorzaken
voor de bestuurder. Aan de voorkant van de
klepelbak hangen verticale kettingen om te
voorkomen dat het (groen)afval naar voren uit
de klepelbak wordt geslingerd.
Voor het klepelen zelf zijn 48 Y-vormige klepels
verantwoordelijk. Deze zijn ieder afzonderlijk

Tijmen Verkuil gebruikt de Racoon vooral in wegbermen en natuurpaden. “Het maaidbeeld is goed, maar de maaihoogteregeling met vier stappen
is te weinig. Ook het werkbereik van 50-105 millimeter had lager mogen zijn.”
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wendbaar en kan veel verdragen. Een nadeel
vind ik wel dat hij erg schuine taluds niet de
baas kan. Deze worden in de lengterichting
gemaaid, de olie stroomt dan naar één kant
met als gevolg dat de oliedruk wegvalt. Maai
je van boven naar beneden dan is dit geen
probleem, maar dit is niet zo praktisch.
Voor de rest is de machine sterk en handzaam, je kunt er verder overal mee komen.”
Rapportcijfer: 8,5

scheelt. Sterk punt van de machine is de
sterke motor. In combinatie met grote
wielen heb je veel trekkracht. Ook de
bodemvrijheid is groot genoeg. En de
bediening door middel van de twee
pedalen werkt goed.”

Cees de Kock uit Wouw is productmanager
voor Agria in Nederland. Hij heeft verschillende demo’s gedaan met de machine.
Cees de Kock: “Veel trekkracht.”
“Het grote voordeel van een klepelmaaier
ten opzichte van een cirkelmaaier is dat je
het gras langer kunt laten staan omdat hij
dit beter verwerkt. In sommige gevallen
worden sommige percelen slechts één keer
per jaar geklepeld, wat dus een werkgang

met een bout bevestigd aan de rotor. Op een
werkbreedte van 95 centimeter komt dit neer
op één klepel per twee centimeter. De klepels
hebben twee snijkanten waarvan er één
gebruikt wordt. Is een kant versleten, dan
draai je de klepels 180 graden. Is ook deze
kant versleten, dan moet de rotor voorzien
worden van nieuwe klepels.

• Bediening
De maaiskelter heeft een erg eenvoudige
bediening voor het rijden. Onder het stuur
zijn twee voetpedalen aangebracht; door het
rechterpedaal in te trappen, rij je vooruit, het
linkerpedaal is voor de achteruit. Voor beide
pedalen geldt: hoe verder je ze intrapt, hoe
harder je de gewenste richting uit rijdt. De
pedalen bedienen namelijk een hydropomp
die je steeds verder openzet naarmate je het
pedaal verder intrapt. Bowdenkabels zorgen
voor de verbinding tussen de pedalen en de
pomp. De zitpositie is voor een gemiddel
persoon goed, maar zal voor lange mensen
niet handig zijn omdat er te weinig ruimte is.
Ook de op- en afstap zou dan verbeterd
moeten worden.
De aandrijving van de klepelmaaier gebeurt
met een V-snaar. Door de hendel boven op het
maaidek naar voren toe te halen, span je deze
op en gaat de rotor draaien. Voor het verstellen van de hoogte zit rechts naast de zitting
een hendel. Hoe verder je deze naar voren zet,

gras
akkerbouw
glastuinbouw
boomgaard
bollen
loofbos
naaldbos
heide
open stuifzand
hoogveen
kustgebied
kwelders
moeras
overig natuur
stedelijk gebied
hoofdwegen
water
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hoe korter je maait. De hoogteverstelling is
echter niet traploos, je hebt keuze uit vier
maaihoogtes tussen 50 en 105 millimeter.
Maaien voor het grovere werk dus.

Rapport

• Schoeisel

•
•
•
•

Brede banden zorgen voor een goede stabiliteit van de machine. Achterop zijn 20x8.00-10
banden gemonteerd, de stuurwielen zijn met
de afmetingen 16x6,50-8 iets smaller en lager.
Het chevronprofiel zorgt voor voldoende grip.
Rij je op een drassige ondergrond, dan kun je
ook het differentieelslot inschakelen zodat de
maaiskelter op beide achterwielen trekt. Door
het lage zwaartepunt en brede banden kun je
ook steile taluds prima maaien zonder om te
slaan. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren,
dan zorgt de rolbeugel voor de veiligheid van
de bestuurder.

Stella Racoon / Agria Sitting Bull
Plus
Sterke motor
Eenvoudige bediening
Stevig chassis
Mooi maaibeeld

Min

•
•

Te grote stappen van maai-instelling
Wegvallen van druk op steile taluds

Kortom
De zelfrijdende Stella/Agria klepelmaaier is een
sterke machine voor wie op ruw terrein wil

• Onderhoud
Het doorsmeren van de machine dient iedere
50 bedrijfsuren te gebeuren. De zeven lagers
zijn aan de rotor, vooras, stuurstangen en -as
en het draaigedeelte van het stuur. Het aandrijfgedeelte tussen de hydrostaataandrijving
bestaat uit twee aandrijfkettingen. Deze moeten regelmatig met water schoongemaakt
worden en na het opdrogen met kettingspray
behandeld worden. •

maaien. Het maaitijdstip speelt geen rol, lang
gras kan hij goed de baas. De motor is sterk,
je hebt een grote bodemvrijheid en ook de
complete machine kan tegen een stootje.
De bediening is eenvoudig maar het op- en
afstappen en het rijden is voor lange mensen
voor verbetering vatbaar.

Erik Bonte is freelance journalist, Aardenburg.
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