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Verklaring van de symbolen

efm: Een systeem voor het vereenvoudigen  
en optimaliseren van de startprocedure en te  
voorzien in het gemakkelijkst startende systeem 
voor zitmaaiers.

Simplicity Hi Vac® Baggers: combineert een 
met aan de onderzijde omgezette kanten maai-
dek met een brede, hooggeplaatste losopening 
voor moeiteloos opvangen van gemaaid gras.

ninja messen: Gepatenteerd mulchmes 
met 6 snijvlakken staat garant voor de 
ultieme mulchprestatie.

uitwisselbaarheid: 
Simplicity maaiers kunnen gemakkelijk worden 
omgebouwd van zijlossen, naar mulchen of 
grasvangen met optionele accessoires.

ReadyStart® startpakket:
Elimineert de noodzaak voor handmatig  
pompen of choken van de motor voor het  
starten. Briggs&Stratton garandeert op 
alle motoren uitgerust met ReadyStart S2-garan-
tie. Deze startgarantie geeft u de zekerheid dat 
de motor aanslaat 
binnen 2 keer 
starten.

anti-Vibration System:  
Motoren met het AVS-systeem beschikken over 
een liniair balanceer systeem dat zijdelingse 
vibraties opheft van draaiende motordelen om 
comfortabel te kunnen werken en de levens-
duur van de motor te verlengen. Dit systeem 
resulteert in 80% reductie van de trillingen en 
minder slijtage van de motordelen, de maaier 
zelf en tevens ontlast het u. Beschikbaar op  
de grotere  
1-cilinder 
modellen.
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Keuze? - zeKeR weten!

•	 LOOPMAAIERS

•	 ZITMAAIERS

•	 ZERO	TURN	ZITMAAIERS

•	 ACHTERVANGERS

Een nieuwe zitmaaier aanschaffen kan een inspannende bezigheid zijn. Er zijn vele fabrikanten, veel opties en veel 

afwegingen te maken. Maar als u zich richt op wat er echt toe doet - maaibeeld, tractie, comfort, duurzaamheid,  

gebruikersgemak - zullen vele vragen zich zelf beantwoorden. En één fabrikant zal eruit springen - Simplicity.

LOOPMAAIERS	 6

ZITMAAIERS	MET	ACHTERUITWORP	 8

zitmaaieRS 14

TUINTREkkERS	 18

ZERO	TURN	ZITMAAIERS	 24

accessoires

Veegbezem

2-zaks grasvangsysteem

Enkele sneeuwfrees

Stortkar

3-zaks grasvangsysteem

Sneeuwcabine

Rolbeugel

Mulch kit / hakselkit

Wielgewichten

Achterwielgewichten en 
drager

Ruimschild Dubbele sneeuwfrees

Wielgewichten

Niet alle accessoires als afgebeeld 
in deze folder zijn leverbaar per land. 
Raadpleeg uw dealer over de  
mogelijkheden die het leverings-
programma u biedt.

Specificaties ........................................... 30
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De kunst van banen maaien

Bent u creatief? Banen maaien is gemakkelijk met Simplicity’s beroemde Free FloatingTM-maaidekken. Uw dealer kan u laten zien 

hoe u prachtige patronen maait, net zoals op de voetbalvelden. Breng uw fantasie in praktijk!

Iedere Simplicity levert een optimale luchtstroom om  

gemaaid gras efficiënt af te voeren. De volgwielen over 

de gehele breedte en het vrij scharnierende maaidek 

zijn slechts enkele unieke producteigenschappen,  

waardoor een Simplicity zo uitzonderlijk goed maait  

en uw gazon er zo perfect laat uitzien.

exclusieve High-performance 
maaier-eigenschappen

maRBain® Staal  
Messen zijn zo geconstrueerd dat zij 
langer scherp blijven dan anderen.

VRIj	OPGEHANGEN	MAAIdEk
Volgwielen over de gehele breedte.
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HET	SIMPLICITy-GEVOEL

•	 PERfECT	MAAIbEELd

•	 bANEN	MAAIEN

•	 COMfORT	&	GEMAk

•	 TRACTIE	&	PRESTATIE

•	 dUURZAME	kWALITEIT

•	 dEALERONdERSTEUNING

quicK HitcH
Bouw uw zitmaaier in een handomdraai 
om met Simplicity’s Quick Hitch-systeem. 
Verwijdert maaidek en werktuigen zonder 
gereedschap.

MES-AS	&	MES
Maai compromisloos! De gehard stalen 
mesassen, onderhoudsvrije lagering en  
de Marbain® stalen maaimessen zijn 
nagenoeg onverwoestbaar.

MAAIHOOGTE
Met de traploze maaihoogteverstelling 
past u de maaihoogte aan op uw 
persoonlijke omstandigheden en 
wensen.

Een onvergelijkbaar gevoel. Een perfect gemaaid gazon. En dit gevoel 

bewerkstelligt Simplicity. Dat is waar we voor staan. Waar we bekend 

om zijn. Ons Free FloatingTM - maaidek is de sleutel tot perfectie, waar 

de andere aanbieders geen antwoord op hebben. Opgehangen aan 

de scharnierende vooras volgt het maaidek vrijelijk alle oneffenheden in 

het te maaien gazon, comfortabel rustend op de exclusieve volgwielen 

die over de gehele breedte van het maaidek zijn aangebracht. Alleen dit 

garandeert een subliem en onovertroffen maaibeeld. 

Iedere Simplicity levert een optimale luchtstroom om gemaaid gras  

efficiënt af te voeren. De vlijmscherpe, gehard stalen Marbain®-  

messen houden uw gazon groen door het gras echt te snijden.  

Geen detail is over het hoofd gezien om het ultieme maaibeeld  

te garanderen. Geen ander dan Simplicity levert u deze kwaliteit  

en perfectie.

maaidek scharniert van links naar rechts.

maaidek beweegt op en neer.
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Duwboom met anti-vibratie systeem 
op beide modellen.

65 liter capaciteit grasvanger model 
ESPV19875AL en 70 liter inhoud model 
ESPV21875AL.

Exclusief Simplicity-design op Briggs & 
Stratton 875ex Series met ReadyStart.



ESPV19875AL

Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®

ESPV21875AL
Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®

ESPV19875AL / ESPV21875AL

ESPV19875AL ESPV21875AL

7

SPEcIFIcATIES

Type

Maaibreedte

Type motor

Eigenschap motor

Maaihoogte-instelling

Mes

Wielen

Anders

Zelfrijdend, variabele rijsnelheid

48 cm 

Briggs & Stratton 875ex Series™

ReadyStart®

7 posities, 2.0 - 7.5 cm

Multifunctioneel, dubbel gewelfd

20 cm voor en achter

Achterlossen, mulchen en opvangen

Zelfrijdend, variabele rijsnelheid

53 cm 

Briggs & Stratton 875ex Series™

ReadyStart®

7 posities, 2.5 - 7.6 cm

Multifunctioneel, dubbel gewelfd

20 cm voor / 23 cm achter

Achterlossen, mulchen en opvangen

De Simplicity maaiers met aluminium maai-
chassis zijn compleet. Zelfrijdend met variabel 
instelbare rijsnelheid, anti-vibratie systeem voor 
optimaal gebruikerscomfort en een standaard 
voorbumper, die impacts opvangt zonder het 
maaichassis te beschadigen.

Voorbumper. De rijsnelheid laat zich eenvoudig 
aanpassen aan uw tred of omstandigheden.

•   Achtervangend maaidek  

gemakkelijk om te bouwen  

naar mulchen

•  Snel in te klappen duwboom

•   Variabele rijsnelheid tussen  

0-6.4km/u

•  Centrale maaihoogteverstelling

•  Aluminium maaichassis

•  Lichtmetalen voor- en achterwielen

•  Duurzame, metalen aandrijving

•  Simplicity design
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REGENT XL RD

De grasvanger met een inhoud van 
280 liter is gemakkelijk te ledigen. 
Een hendel maakt het mogelijk voor de 
bestuurder dit vanuit de stoel te doen.

Geen onhandige hendels of hevels;  
de electro-magnetische koppeling 
wordt uitgetrokken of ingedrukt om  
het maaidek aan- of uit te zetten.

U kunt niet fout met de legendarische 
Briggs & Stratton-motoren. Keuze uit  
een IntekTM 4175 of 7180-motor.

Werken zoals de 
professionals.

UPDATE



REGENT	XL	Rd,	ELT17538Rdf REGENT	XL	Rd,	ELT1838Rdf

REGENT	XL	Rd,	ELT17538Rdf

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 4175 

REGENT	XL	Rd,	ELT1838Rdf

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 7180 V-Twin
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REGENT XL RD

U zult alle positieve eigenschappen herkennen en terugvinden in deze geheel nieuwe 
Simplicity achtervangers! Zelfs met het basismodel behaalt u optimale resultaten en  
het hoogste comfort, dankzij o.a. de hydrostatische aandrijving, het lichte en scherpe 
sturen en het gemakkelijk vanuit de bestuurdersstoel te ledigen grasvangsysteem, 
zodat u zonder onderbreking om af te stappen kunt maaien.

Kies de door u gewenste maaihoogte 
uit 7 posities tussen de 3.8 en 8.9 cm. 
Pas de maaihoogte aan op de verschil-
lende seizoenscondities om uw gazon 
gezond en mooi te houden.

Simplicity messen produceren een 
optimale luchtstroom tot in de perfectie 
voor mulchen, opvangen en  
verspreiden. 

Transmissie

Type motor

Model motor

Type maaidek

Cilinders

Banden (voor/achter)

Maaibreedte

Mulch plug

Stoel

Hydrostaat

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 4175

OHV, AVS®

Achtervanger

1

15” x 6”/ 20” x 8”

96 cm, Frame gemonteerd

Optioneel

Standaard stoel

Hydrostaat

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 7180 V-Twin

OHV

Achtervanger

2

15” x 6”/ 20” x 8”

96 cm, Frame gemonteerd

Optioneel

Standaard stoel

(ZIE PAG. 3)

• Framegemonteerd maaidek

•  Hydrostatische transmissie

•  Electro-magnetische koppeling

•  96 cm achterlossend maaidek

•  36 cm draaicirkel

•   Groot opvangsysteem met  

280 liter inhoud

•  Gietijzeren vooras

•   De stalen motorkap is in zijn  

geheel afneembaar voor service

•    Praktische mulchplug optioneel 

verkrijgbaar op beide modellen

•  6 liter brandstoftank

• Cruise control

• Gegoten aluminium mesas huis 

ACCESSOIRES

• Mulchplug
• Uitworpkap achterlossen
• Sneeuwkettingen

Mulchplug optioneel beschikbaar 
als accessoire.

SPEcIFIcATIES
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REGENT XL RD

Het grasvangsysteem beschikt over een 
handige hefboom aan de rechterzijde, 
die de gebruiker in staat stelt de gras-
vangzak met een inhoud van 350 liter te 
ledigen zonder de zitplaats te verlaten.

Dashboard en bedieningselementen binnen 
handbereik. Bedieningselementen met kleur-
code zijn ergonomisch vormgegeven  en ge- 
makkelijk toegankelijk. Bestaan uit contact, 
cruise control en inschakeling maaidek. 

Grote banden: De 22” banden ontzien 
zelfs siergras en leveren toch de beste 
mobiliteit en tractie.

Sublieme 
prestaties.

NIEUW
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REGENT	XL	Rd,	ELT2642Rdf	

REGENT	XL	Rd,	ELT2242Rdf	

Briggs & Stratton IntekTM 
Series  7220 V-Twin OHV, AVS®

REGENT	XL	Rd,	ELT2642Rdf	

Briggs & Stratton Professional 
SeriesTM 8260 V-Twin OHV

REGENT XL RD

REGENT	XL	Rd,	ELT2242Rdf	

Begin met een Briggs & Stratton motor en een gietijzeren vooras. Voeg daar een  
hydrostatische transmissie, cruise control en een hoge stoel met mesh bekleding  
aan toe en u heeft een uitzonderlijk goede achtervanger. Fraaie vormgeving, een 
indrukwekkende motor en de duurzaamheid van Simplicity zijn allemaal terug te  
vinden in de nieuwe Regent XL RD modellen, die met gemak in ieder seizoen  
ingezet kunnen worden.

Transmissie

Type motor

Model motor

Type maaidek

Cilinders

Banden (voor/achter)

Inhoud grasvangzak

Maaibreedte

Cruise control

Stoel

Hydrostaat

Briggs & Stratton  

Intek™ Series 7220 V-Twin

OHV, AVS®

Achtervanger

2

15”/22”

350 L

107 cm, frame gemonteerd voorzien van 4 volgwielen

Standaard

Hoge stoel met mesh bekleding

Hydrostaat

Briggs & Stratton  

Professional SeriesTM 8260 V-Twin

OHV

Achtervanger

2

15”/22”

350 L

107 cm, frame gemonteerd voorzien van 4 volgwielen

Standaard

Hoge stoel met mesh bekleding

(ZIE PAG. 3)

•   Briggs & Stratton motoren

•   Hydrostatische transmissie

•   Inhoud grasopvangzak 350 liter

•   Maaihoogte instelling, 7 standen  

3.8 - 8.9 cm

•  Draaicirkel 36 cm

•   Gietijzeren vooras

•  Maaidekbreedte 107 cm, 2 messen

•   Hoge stoel met mesh bekleding, 

standaard op beide modellen

•   Cruise control

ACCESSOIRES

• Mulchplug
• Ruimschild
• Sneeuwfrees
• Sneeuwkettingen
• Gewichten

Maaihoogte instelling, u heeft de 
keuze uit 7 standen varierend van 
3.8 tot 8.9 cm.

Het hart van de Regent XL  
achtervanger is het 107 cm  
maaidek voorzien van 2 messen.

SPEcIFIcATIES



BARON XL
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De perfecte combinatie 
van mogelijkheden.

De Simplicity Baron XL is een robuuste, duurzame achterlossende zitmaaier. Zijn 102 cm onafhankelijk opgehangen maaidek met  
volgwielen over de gehele breedte zorgt ervoor dat u aan beide zijden de spoorbreedte maait en dat de tegengesteld draaiende 
messen het gras afvoeren.

Het grasvangsysteem beschikt over een 
ergonomische hendel, die het mogelijk 
maakt de grasvanger te ledigen vanuit 
de zitpositie.

Functionele waarschuwingslampjes, 
electro-magnetische koppeling,  
ergonomisch geplaatst stuur, gemakkelijk 
verstelbare en verhoogde stoel,  
bekerhouder en opbergvakje.

Een 102 cm vrij opgehangen maaidek 
met volgwielen over de gehele breedte 
voorziet in een voortreffelijk mooi maai-
beeld. De volgwielen kunnen indien 
gewenst vervangen worden door een  
kit met anti-scalpwielen.



bARON	XL	2	Wd,	ELT2140Rd**

Briggs & Stratton 21 gross HP*
VanguardTM* OHV V-Twin
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BARON XL

2Wd,	ELT2140Rd**

• Cruise control standaard

•  Free Floating-maaidek met  

volgwielen over gehele breedte

•  Traploos verstelbare maaihoogte

• Quick Hitch-snelkoppeling maaidek

• Draaicirkel 45 cm

• Eenvoudig te verstellen hoge stoel

• 3.4 mm dik gelast stalen frame

• Grasvanger met 325 liter inhoud

• Brandstoftank met 9.5 liter inhoud

• Electrische PTO

Betrouwbare en krachtige 21 bruto PK* 
Briggs & Stratton VanguardTM OHV- 
motoren garanderen optimale prestaties. 

20” banden voorzien van profiel 
verzekeren extra tractie De achtervanger heeft een 102 cm  

vrij opgehangen maaidek voorzien van 
volgwielen over de gehele breedte. 

Eenvoudig te  
verstellen  
hoge stoel

Voetbediende 
vergrendeling 
vangsysteem

*  Vermogen opgegeven door fabrikant motor.
**  Beperkt beschikbaar

Transmissie

Type motor

Model motor

Type maaidek

Cilinders

Inhoud vangsysteem

Maaibreedte 

Banden (voor/achter)

Besturing

12 Volt DC Outlet

Hydrostaat 2 WD

Briggs & Stratton 21 bruto PK

VanguardTM* V-Twin

OHV

Achterlosser

2

325 L

102 cm, Free FloatingTM

15”/20” 

Manueel

Standaard

(ZIE PAG. 3)

ACCESSOIRES

• Mulchplug 
• Uitworpkap voor achterlossen
• Ruimschild
• Wielgewichten
• Sneeuwfrees (1-traps)
• Sneeuwkettingen
• Soft Cab-cabine

Standaard cruise control 
en Electrische PTO

SPEcIFIcATIES
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EXPRESS

Wijzig de maaihoogte-instelling met 
handige handgreep.

Alle bedieningselementen zijn met  
kleur-codes en binnen handbereik op  
de console.

De vrijelijk scharnierende vooras laat de 
ELT17542 alle oneffenheden volgen voor 
een prachtig maaibeeld.

Grasmaaien, daar 
gaat het over.
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EXPRESS

EXPRESS,	ELT17542

EXPRESS,	ELT17542

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 4175 OHV, AVS®

Watch product video

De Express biedt u uitstekende prestatie’s, comfort en duurzaamheid, verzameld in 1 
zitmaaier. Deze geheel nieuwe, zijlossende zitmaaier is voorzien van een zeer scherpe 
draaicirkel, een gemakkelijk instelbare maaihoogteverstelling met 8 positie’s, eenvou-
dige voetbediening van de hydrostaat en gemakkelijk bereikbare bedieningshendels. 

SPEcIFIcATIES

Transmissie

Type motor

Model motor

Type maaidek

Cilinders

Banden (voor/achter)

Maaibreedte

Maaidek

Stoel

Hydrostaat

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175

OHV, AVS®

Zijlosser

1

15” x 6” / 18” x 8.5”

107 cm, Frame gemonteerd

Frame gemonteerd, geen volgwielen

Standaard stoel

(ZIE PAG. 3)

• Hydrostatische transmissie

•   Electro magnetische PTO  

standaard

•   107 cm frame gemonteerd maaidek

•  36 cm draaicirkel 

•  Eenvoudig te verstellen lage stoel

•  5,7 liter brandstoftank

•   Scharnierende vooras voor  

aanvullende stabiliteit

•   Gemakkelijk af te nemen,  

stalen motorkap

•   Manueel instelbare maaihoogte  

in 8 posities tussen 2,5 - 9,5 cm

ACCESSOIRES

U kunt niet fout met de legendarische 
motor van Briggs & Stratton. Deze motor 
verzekert u van jarenlang, probleemloos 
functioneren en presteren.

Het 107 cm brede, frame gemonteerde 
maaidek voorziet in een prima maaibeeld.

• Mulchkit
• 2-Zaks grasvangsysteem
• Voorbumper
• Gewichthouder achter
• Gewichten
• Aanhangwagen



REGENT XL

16

Het Quick HitchTM systeem maakt 
het verwijderen van het maaidek 
zonder gereedschap mogelijk.  

Functioneel dasbord met electrische 
PTO, voet- en cruise control standaard.

Het maaidek met hoog profiel voorziet 
in kleinere grassnippers en gelijkmatige 
afvoer zonder ophopingen.

Eigenschappen die 
korte metten maken 
met grote klussen.
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REGENT XL
REGENT	XL,	ELT2246

REGENT	XL,	ELT2246

Briggs & Stratton Intek™ Series 
7220 OHV V-Twin

dE	REGENT	XL:	
Het BeSte maaiBeelD 
en Het meeSte 
COMfORT.	
Geheel ontwikkeld vanaf de basis; 
het Regent XL - concept is ontwor-
pen met maar één hoofddoel  
uw gazon er zo strak mogelijk 
eruit te laten zien. Ergonomische 
bedieningselementen, optimale 
tractie en de kleinste draaicirkel in 
de markt laten u scherper maaien 
langs obstakels dan iedereen.  
U zult de Regent XL direct her- 
kennen als een pure Simplicity.

Het 117 cm brede, vrij-scharnierende 
maaidek van de Regent hangt vrij- 
dragend aan de scharnierende vooras 
en rust op de, over de gehele breedte, 
gemonteerde volgwielen. 
Ons superieure systeem volgt alle 
contouren van het te maaien oppervlak 
en garandeert het mooiste maaibeeld... 
een Simplicity maaibeeld.

SPEcIFIcATIES

Transmissie

Type motor

Model motor

Type maaidek

Cilinders

Banden (voor/achter)

Maaibreedte

Maaidek

Hydrostaat

Briggs & Stratton Intek™ Series 

7220 V-Twin

OHV

Zijlosser

2

15”/22”

117cm, vrij opgehangen

vrij opgehangen- 

voorzien van volgwielen over de gehele breedte

ACCESSOIRES

(ZIE PAG. 3)

• Mulchkit
• Verticuteerhark
• Ruimschild
• Wielgewichten
• Sneeuwfrees (1-traps)
• Sneeuwkettingen
• Soft Cab-cabine
• 3-Zaks grasvangsysteem
• Voorbumper
• Aanhangwagen
• Gewichthouder achter
•  Gewichten

•  Hydrostatische transmissie

•   Quick Hitch™ systeem voor het  

verwijderen van de accessoires 

•   Electrische PTO, voet- en  

cruise control standaard

•   117 cm Free FloatingTM maaidek 

•   Draaicirkel 31 cm

•  Verstelbare stoel, verhoogde leuning

•  Grote brandstoftank met 13.2 liter inhoud

•   Gietijzeren, scharnierende vooras  

voor optimale stabiliteit

•   Gegoten aluminium mesassen  

voorzien van sterke duurzame  

Marbain® stalen maaimessen

•   Gemakkelijk afneembare,  

stalen motorkap

• Cruise control standaard



CONQUEST 
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Perfect maaibeeld, 
verbluffende resultaten.

De exclusieve Automatische Tractie 
controle voorziet onafgebroken tractie 
naar beide wielen. Indien 1 begint door 
te slippen, houdt de andere u rijdende 
(alleen 2WD).

Een compleet comfort-pakket inclusief 
cruise control, electrische maaidek-
inschakeling, electrische maaihoogte-
verstelling, verlicht dashbord, volledig 
instrumentarium, comfortabele stoel met 
46cm hoge rugleuning en een luxe, 
soft-grip stuur.

De Professional Series OHV V-Twin-
motor beschikt over Electronic Fuel 
Management die de ontsteking, toerental 
en temperatuur regelt om het brandstof-
mengsel te optimaliseren. Draagt zorg 
voor optimale starteigenschappen en 
verbruik.



CONqUEST,	24H52f

Briggs & Stratton Professional 
Series™ 8240 OHV EFM V-twin

CONqUEST,	24H524Wdf

Briggs & Stratton Professional 
Series™ 8240 OHV EFM V-twin
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CONQUEST
	 CONqUEST,	24H52f	 CONqUEST,	24H524Wdf

Transmissie Hydrostaat 2 WD Hydrostaat 4 WD 

Type motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton  

 Professional Series™ 8240 V-Twin Professional Series™ 8240 V-Twin

Model motor OHV, EFM OHV, EFM

Type maaidek Zijlosser Zijlosser

Maaihoogte Electrisch Electrisch

Banden (voor/achter) 16”/23” 16”/23”

Maaibreedte 132 cm, Free FloatingTM 132 cm, Free FloatingTM

Besturing Bekrachtigd, verstelbaar Bekrachtigd, verstelbaar

12 Volt DC Outlet Standaard Standaard 

(ZIE PAG. 3)

•  Free FloatingTM - maaidek met volgwielen 

over gehele breedte en traploos electri-

sche verstelbare maaihoogteverstelling

• Quick Hitch - snelkoppeling maaidek

• Gevoerd, soft-grip stuurwiel   

• Verstelbare stoel met 45 cm  

 hoge rugleuning

• Cruise control

• Verlichting

• Automatische Tractie Controle (2WD) 

•  Robuust, gelast frame uit  

3.4 mm dik staal

• Heavy-Duty hefsysteem accessoires

• Brandstoftank 15,1 liter inhoud

•  Electrische PTO

•  Bandenmaat voor/achter  

16”/23” - 4 lagen

• Besturing bekrachtigd, verstelbaar

• 12 Volt DC aansluiting

ACCESSOIRES

• Mulchkit
• 3-Zaks grasvangsysteem 
• Ruimschild
• Gewichthouder achter
• Gewichthouder voor
• Wielgewichten
• Sneeuwfrees (1-traps)
• Sneeuwfrees (dubbel traps)
• Sneeuwkettingen
• Soft-Cab cabine
• Hefinrichting achter
• Aanhangwagen

SPEcIFIcATIES

U heeft een grote tuin, veel werk, 
maar weinig tijd. De betrouwbare 
Briggs & Stratton Professional 
SeriesTM 8240 OHV EFM V-Twin 
motor in combinatie met de  
onwaarschijnlijk kleine  
draaicirkel van slechts 45 cm 
(2WD) besparen u kostbare  
tijd en maken korte metten met  
uw “to-do”-lijst. U zult geen  
betere op de markt vinden.

Een grote trekker met kleine draai-
cirkel. De draaicirkel van 76 cm 
maakt deze tuintrekker voor zijn 
grootte bijzonder mobiel en wend-
baar. Of u nu scherp langs bomen 
maait, uw tuin freest en sneeuw 
ruimt, met de kleine draaicirkel bent 
u eerder klaar en levert u nog  
strakker werk af. 

Een nieuwe generatie maaidekken  
bevestigt en versterkt de reputatie van 
de onovertroffen, vrij scharnierend 
Simplicity-maaidekken. Geoptimaliseerd 
design van de luchtstroom zorgt dat 
koele, schone lucht wordt aangezogen 
vanuit de bovenzijde van het maaidek, 
nabij de gietijzeren mesassen.  
Dit design voorziet in nog kleinere  
grassnippers en een gelijkmatige ver-
deling en afvoer zonder ophopingen.
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LEGACy XL

Krachtige 27 pk, 3-cilinder, vloeistofgekoel-
de, Briggs & Stratton met brandstofinjectie.

Stuurbekrachtiging met verstelbare stuur- 
kolom, verstelbare stoel met verlengde 
rugleuning.

Electromagnetische keuzeschakelaar. Het is 
nog nooit zo gemakkelijk geweest om van 
de voor- op de achter aanbouwdelen over te 
schakelen. De hydraulische aansturing wordt 
geregeld door een electronisch bediende 
wisselklep die eenvoudig met behulp van een 
schakelaar geactiveerd wordt.

Pure kracht, 
premium comfort.



LEGACy	XL,	27H544Wd

Briggs & Stratton 27 gross HP*
VanguardTM* Diesel

LEGACy XL
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	 LEGACy	XL,	27H544Wd

Gestart met een geheel vernieuwende designbenadering, gebruikmakende van bijna 
91 jaar ervaring en knowhow op het gebied van zitmaaierbouw. Het resultaat mag er 
dan ook zijn: het summum in duurzaamheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, nu al 
maatgevend voor de toekomst.

4-wiel aangedreven modellen hebben 
een robuuste as-constructie met differen-
tieeltandwielen voor optimale tractie en 
gelijkmatige voortbeweging.

De Legacy XL is verkrijgbaar met een 
137 cm, over de hele as aangedreven, 
maaidek. 

Transmissie Hydrostaat, 4 Wheel drive

Type motor Briggs & Stratton 27 bruto PK Vanguard™* Diesel

Type maaidek Zijlosser

Model motor Dieselmotor

Cilinders 3

Maaibreedte 137 cm, Free FloatingTM

12 Volt DC Outlet Standaard

* Vermogen opgegeven door fabrikant motor.

•  Hand- en voetbediende transmissie  

met cruise control

•  Hydraulische aanbouwdelenlift

•  137 cm vrij opgehangen maaidek  

met volgwielen over de gehele breedte

•  Heavy-Duty aftakas aangedreven  

maaidek

•  Electrisch verstelbare maaihoogte- 

instelling

•  139 cm draaicirkel

•  Gietijzeren vooras, robuust stalen frame

• Brandstoftank met 20,8 liter inhoud

• Automatische Tractie Controle

•  Sperdifferentieel

•  Stuurbekrachtiging met verstelbare  

stuurkolom, stoel met verlengde leuning

•  18” voorwielen / 26”achterwielen

•   Volledig aan voor- en achterzijde  

voorbereid voor hydraulische  

aanbouwdelen

•  2-Traps joystickbesturing

•   Aangedreven door 540 tpm PTO en  

gekoppeld aan een gemodificeerde  

3-puntshef cat. “1”

ACCESSOIRES

(ZIE PAG. 3)

SPEcIFIcATIES

• Mulchkit
• 3-Zaks grasvangsysteem
• Turbo-ventilator
• Wide Body-vangsysteem
• Ruimschild
• Gewichthouder achter
• Gewichthouder voor
• Wielgewichten
• Sneeuwfrees (1-traps)
• Sneeuwfrees (dubbel traps)
• Sneeuwkettingen
• Soft Cab-cabine
• Hardtop-cabine
• Voorlader incl. tegengewicht
• Bezem
• Aanhangwagen
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152 cm sneeuw/ruimschild completeert 
multifunctionele inzet. Hydraulische 
hoekinstelling en uitheffen draagt aan de 
veelzijdigheid bij - met botsbescherming.

1- en 2 traps sneeuwfrezen tot 120 cm 
werkbreedte voor professioneel gebruik. 
Aangedreven door cardanas met  
hydraulische lift en electrische verstelling 
voor het uitworpkanaal. Een optionele  
cabine maakt sneeuwruimen comfortabel.

Brandstoftank met 
gemakkelijke vul- 
opening en 20,8 liter 
inhoud voor een  
lange inzet.

Voortreffelijke tractie dankzij  
de Automatische Tractie 
controle die beide achterwielen 
aandrijft en voorziet in maximale 
tractie, zelfs bij natte en gladde 
omstandigheden en er tevens  
zorg voor draagt dat in scherpe 
bochten uw gazon niet 
beschadigd wordt.

cruise control is 
standaard op alle 
modellen.

Naast elkaar 
geplaatste voet- 
pedalen garanderen 
comfortabel voor- 
en achteruit rijden.

De Legacy XL is verkrijgbaar met een 137 cm 
cardanas aangedreven maaidek. Alle maaidek-
ken zijn vrij scharnierend opgehangen en voor-
zien van volgwielen over de gehele breedte.

comfortabele stoel met hoge 
rugleuning, kan voorzien worden 
van armleuningen (optie).

Stuurbekrachtiging en 
verstelbare stuurkolom voor 
optimaal comfort.

Tuff	Torq	k92-transmissie
Het hart van deze transmissie is de 8 cc chargepomp die 
20 liter per minuut levert. Dit is ruim voldoende om de tuintrekker  
te voorzien van hydraulische aandrijving, zelfs in combinatie met  
een frontlader.

•  Cardanas aangedreven vanaf motor met extra koelven
•  Automatische Tractie Controle
•  Sperdifferentieel
•  Geintegreerde “natte” schijfremmen
•  Geintegreerde PTO voor maaidek en overige  

aanbouwdelen voor/achter
•  4-Wielaandrijving voor vol vermogen in zwaar terrein.
•  Gemakkelijk overschakelen tussen 2 en 4-wielaandrijving.
•  Externe oliekoeler voor transmissie
•  De dikke assen van 2,5 cm kunnen een asbelasting van 800 kg aan
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LEGACy XL

Voor de volledige specificaties van de Legacy XL zie pagina 31.

Krachtige 12V 500 cca 
voor meer startvermogen 
en reserve.

Professionele, vloeistofgekoelde 
Briggs & Stratton 27 PK* Diesel.

18”/26” banden 
verzekeren extra 
tractie en 
comfortabel rijden, 
velgen voorzien  
van kogellagers  
en naafkappen.

4WD trekker beschikt over 
een cardanas aangedreven 
vooras voor betrouwbaar-
heid en tractie.

Heavy-Duty “c” 
tunnelframe - een 
bijzonder sterk 
platform voor 
levenslange 
betrouwbaarheid.

De sterke bumper 
beschermt de grille 
en koplampen.

Halogeen koplampen 
voor langere gebruiks-
mogelijkheden.

* Vermogen opgegeven door fabrikant motor.

3-Punts hefinrichting 
(Gemodificeerde categorie 
“1”). De Legacy XL is klaar 
voor opname van diverse 
aanbouwdelen aan de 
achterzijde met zijn optio-
nele, aangepaste categorie 
“1”3-punts hef en 540-tpm 
PTO, die beiden standaard 
zijn op het 4WD-model. 

Bedieningselementen  
en instrumentenpaneel.  
Het nieuwe instrumenten- 
paneel is uitgerust met 
goed leesbare witte meters 
en nieuwe indicatielampjes; 
er is tevens een nieuwe 
digitale uurmeter met 
servicemonitor.

Joystickbesturing aanbouw-
werktuigen 4 standen. Met 
deze innovatieve 4-standen 
joystick kunnen aanbouw-
werktuigen worden bediend. 
Vooruit/achteruit: alle aan- 
bouwwerktuigen heffen 
resp. laten zakken. Opzij: 
draait en ledigt de laadbak 
van de voorlader of wijzigt 
de stand van het dozerblad. 
Vergrendeld vooruit: alle 
aanbouwwerktuigen laten 
“zweven”zonder neerwaartse 
druk.

De frontlader heft 225 kg en is van het “roll on/roll off”- type. Gebruik de 4-wegs joystick om zeer gemakkelijk de 
frontlader te ontkoppelen zonder de bestuurderspositie te verlaten. Frontlader te gebruiken met geinstalleerd maaidek.
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ZERO	TURNS
•	 ONOVERTROffEN	MAAIbEELd

•	 UITERST	WENdbAAR

•	 PLEZIERIG	TE	RIjdEN

•	 bESPAREN	TIjd

•	 REdUCEREN	NAWERk

•	 bIjZONdER	dUURZAAM

HET	ANTWOORd	OP	UW	bEHOEfTEN
PROfESSIONElE MAAITEcHNIEk bIj U THUIS

twee VeRScHillenDe KeuzeS.
Moe van het ontwijken van zwiepende takken of het draaien en keren rond perken en borders? Overweeg dan de aanschaf van 
één van de meest mobiele en wendbare Simplicity’s. Deze specialisten in mobiliteit maaien zo scherp langs obstakels, dat uw 
trimmer niet meer voor nawerk uit de garage behoeft te komen. 

En dan is er nog het summum op gebied van tijd besparen tijdens het maaien van ieder gazon; de Simplicity Zero-Turn. 
Deze zeer succesvolle machine brengt nu professionele techniek bij u aan huis.

RUIME	bOCHTEN.	WAAROM?
Presteer als een kampioen met deze 
geweldenaars. Een snelle beweging 
vanuit de pols aan het einde van iedere 
baan laat u terstond 180 graden draaien. 

dO	THE	TWIST
De Zero Turn is het summum op het 
gebied van bewegelijkheid. Zijn bereik 
is optimaal en de maaisnelheid is 
onovertroffen. 

VeRDuBBel uw KRacHt. 
Een echte professionele aandrijving met 
2 onafhankelijke hydropompen voorziet 
ieder wiel van een optimale tractie.
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WAT	ZIjN	dE	VOORdELEN	VAN	VERING?		

Vering volgt oneffenheden, 
absorbeert schokken en 
maximaliseert tractie.

Maaiers met een star frame 
verliezen contact met de grond, 
zoals afgebeeld.

COmfORT

SNELHEID

VERLENGDE LEVENSDUUR

TRACTIE

VERING

Simplicity’s gepatenteerde veersysteem 
absorbeert schokken die de bestuurder 
tijdens het maaien opvangt en verhoogt 
de productiviteit. Professionals en  
veeleisende gebruikers die op zoek zijn 
naar meer productiviteit en gebruikers-
gemak zullen al snel de grote voordelen 
erkennen van dit unieke systeem.

Veel gebruikers zijn zich er niet van 
bewust dat zij snelheid minderen om 
schokken te vermijden, totdat ze kennis 
nemen van een Simplicity Zero Turn met 
vering. Beschermd tegen schokken van 
ongelijk terrein, gaan zij automatisch 
de maaisnelheid verhogen en benutten 
zodoende volledig het bruikbare  
vermogen van de Briggs & Stratton-motor. 
Het resultaat: veel meer gemaaide meters 
per uur! Denkt u eens na hoe hard u nog 
met uw auto zou rijden indien deze niet 
zou beschikken over vering!

Vering verlengt de levensduur van uw 
machine. De vering vangt de schokken  
op, die anders direct aan het frame 
zouden worden doorgegeven en naar 
verloop van tijd tot scheuren kan leiden.

Vering optimaliseert het contact met de 
bodem door een constante, neerwaartse 
druk op de aandrijfwielen. Het belang 
van tractie is zonder discussie in de 
groensector. Tractie is vooral belangrijk 
voor Zero Turns, daar deze door de 
achterwielen worden bestuurd. Vering 
biedt de eigenaar van de Simplicity  
Zero Turns talrijke voordelen. Actieve, 
onafhankelijke vering; niet zo maar 
een innovatie, maar een revolutie in de 
professionele groensector en nu ook 
beschikbaar voor Simplicity-klanten! 



2000Z
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Robuuste zwenkwielconstructie en pro-
fielloze 11- x 4 inch. (28 cm dia.) banden 
ontzien het gazon bij scherp draaien.  
De zwenkwielen draaien gekogellagerd 
360 graden rond.

Gecapitionneerde controlesticks zorgen 
ervoor dat u de meest wendbare maaier 
aanstuurt, langs obstakels en borders, 
zodat u nog eerder klaar bent. 

Zeer toegankelijke bedieningselementen 
zoals gashendel, maaidekinschakeling en 
electrische maaihoogteverstelling.

Tijd besparen en 
comfortabel maaien.



2000Z,	EZT2042f

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 7200 OHV V-Twin

2000Z
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2000Z,	EZT2042f

Watch product video

Met de 2000Z beschikt u over een compacte en wendbare maaier, de beste 
Hydro Gear® EZT® transmissie en een 2-messig maaidek met geleidewielen. 
U verkrijgt hiermee een prachtig gemaaid gazon, meer vrije tijd (u bent eerder 
klaar) en u zult plezier met maaien hebben!

ACCESSOIRES

(ZIE PAG. 3)

•    Traploze, electrisch bedienbare 

maaihoogteverstelling

•  Electro-magnetische koppeling

•  0 - 9.6 km per uur vooruit

•   Grote, 18-inch achterbanden

•    Verstelbare, dubbele bedienings-

hendels voor prettig en  

comfortabel sturen

•   107 cm zijlossend maaidek

•    Frame gemonteerd maaidek  

met aluminium mesassen

•  Halfhoge stoel met armleuningen

•  Gietijzeren vooras

•  11,4 liter brandstoftank

Type motor

Model motor

Cilinders

Transmissie

Rijsnelheid

Maaibreedte

Maaihoogte

Messen

Geleidewielen

Besturing

PTO

Stoel

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin

OHV

2

Hydro Gear® EZT®

0 - 9.6 km per uur vooruit

0 - 4.8 km per uur achteruit

107 cm

4.5 - 12.0 cm

2

2 aan de voorzijde en 2 achter

Dubbele bedieningshendels

Electrisch

Verstelbare halfhoge stoel met armleuningen

De 2000Z heeft een doorgetrokken 
bumper over de gehele achterzijde.

107 cm, 2 messig maaidek met geleide-
wielen en maaihoogte-instellingen van  
4.5 tot 12.0 cm.

• Mulchkit
• 2-Zaks grasvangsysteem
• Voorbumper

SPEcIFIcATIES
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3000Z Prestaties die uw 
verwachtingen overtreffen.

Schokdempende voorveren,  
rollagers, sterke spindels en  
gelaste, stalen zwenkwiel-
houders beantwoorden aan de 
strenge eisen van professionele  
gebruikers en die van u ook.

Gemakkelijk te bedienen 
bedieningselementen precies 
waar u ze verwacht, inclusief 
contact, choke, gas, benzine-
meter, uurmeter, bekerhouder 
en inschakeling maaidek.

IS onafhankelijke vering en 
schommelende vooras  
garanderen een comfortabel 
rijgedrag en voorzien in een 
optimale tractie.

U kunt moeiteloos kiezen uit 
7 maaihoogteposities van 
3.8 cm tot 11.5 cm door een 
snelle gat/pen-vergrendeling.
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3000Z,	EZT2752f

3000Z,	EZT2752f
Briggs & Stratton 
Professional Series™ 
8270 OHV V-Twin

3000Z

•  Gepatenteerd veersysteem achterzijde

•  Schokbrekers voorzijde absorberen  

 schokken

•   0 - 11.3 km per uur vooruit

•  Grote, 20 inch achterbanden

•    Dubbele bedieningshendels, op uw  

persoonlijke voorkeur instelbaar

•   132 cm breed maaidek met voor  

 geleidewielen en aan de achterzijde  

 volgwielen

•   Halfhoge stoel met armleuningen  

op alle modellen

•  Smeerbare mesashuizen

•  Volgwielen over gehele breedte maaidek

SPEcIFIcATIES

Type motor

Model motor

Cilinders

Transmissie

Wielmotoren

Rijsnelheid

Maaibreedte

Maaihoogte

Messen

Geleidewielen

Besturing

PTO

Stoel

Vering

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin

OHV

2

Hydro Gear® pompen

Hydro Gear® Hydro Gear-wielmotoren

0 - 11.3 km per uur vooruit / 0 - 8 km per uur achteruit

132 cm

3.8 - 11.5 cm

3

2 aan de voorzijde en volgwielen over gehele breedte

Twee hendels

Electrisch

Verstelbare halfhoge stoel met armleuningen

Voor en achter 

ACCESSOIRES

(ZIE PAG. 3)

• Mulchkit
• 3-Zaks grasvangsysteem
• Turbo-ventilator

De transmissie voorziet ieder 
aangedreven wiel afzonder-
lijk via separate pompen en 
wielmotoren van extra kracht 
en duurzaamheid.

Aansluiting voor waterslang om vuil 
aan de onderzijde van het maaidek 
te verwijderen door gebruikmaking 
van de door de draaiende messen 
opgewekte turbulentie.

Het maaidek beschikt over de superieure Simplicity maai-
technologie. Volgwielen over de gehele breedte van het maaidek, 
robuuste en duurzame kwaliteit van het maaidek in combinatie 
met het unieke design garanderen een constant mooi maaibeeld 
en een perfecte verspreiding van het gemaaide gras. 



REGENT XL RD
ELT17538RDF / ELT1838RDF

REGENT XL RD
ELT2242RDF / ELT2642RDF
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ESPV19875AL ESPV21875AL

Achtervanger

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175 / 7180 V-Twin

OHV, AVS® / OHV

1 / 2

Electrisch gestart

6 L

Hydrostaat

0-9.0 km/h

0-5.6 km/h

Staal

15*6

20*8  

36 cm

Manueel

241 cm

96 cm

111 cm

131 cm

274 KG

96 cm

Frame gemonteerd

280 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

Achtervanger

OHV, AVS®  / OHV

2

Electrisch gestart

6 L

Hydrostaat

0-9.0

0-4.5

Staal

15*6

22*10

36 cm

Manueel

256 cm

112 cm

124 cm

131 cm

280 KG

107 cm

Frame gemonteerd

350 L 

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

SpecificatieS

MOTOR

Merk motor

Model / type motor

Startsysteem

maaiDeK

Maaibreedte

Materiaal dek

Type dek

Maaihoogte (cm)

Maaihoogte-posities

Maaihoogeverstelling

Type mes

wielen

Hoogte voorwiel (cm)

Hoogte achterwiel (cm)

tRanSmiSSie

Type aandrijving

Differentieel

Snelheid voorwaarts

ANdERE	EIGENSCHAPPEN

Inklapbare duwboom

Verstelling controle sticks

Gewicht in kg

capacititeit grasvangsysteem (L)

ACCESSOIRES

Uitworpkap zijlossen

Mulchplug

Mulchkit

Briggs & Stratton

875ex SeriesTM

ReadyStart™, handstart

48 cm

Gegoten aluminium

Achterlossen,

mulch en 

opvangen

2.0 - 7.5 cm

7

Enkel

Multifunctioneel

dubbel gewelfd 

20 cm  (lichtmetaal)

20 cm  (lichtmetaal)

Zelfrijdend

Variabele snelheid

Versnelling

Variabel 

Snelverstelling

2 posities

42

65

Niet beschikbaar

Inclusief

Inclusief

Briggs & Stratton

875ex SeriesTM

ReadyStart™, handstart

53 cm

Gegoten aluminium

Achterlossen,

mulch en 

opvangen

2.5 - 7.6 cm

7

Enkel

Multifunctioneel

dubbel gewelfd

20 cm (lichtmetaal)

23 cm (lichtmetaal)

Zelfrijdend

Variabele snelheid

Versnelling

Variabel 

Snelverstelling

2 posities

51

70

Niet beschikbaar

Inclusief

Inclusief

SpecificatieS

MOTOR

Type motor

Model motor

cylinders

Starten

Inhoud brandstof

tRanSmiSSie

Type

Rijsnelheid voorruit: km/u

Rijsnelheid achteruit: km/u

cHaSSiS

Frame

Banden - voor

Banden - achter

Draaicirkel (in cm)

Maaidek/aanbouwdelenlift

AfMETINGEN	TREkkER

Lengte (cm)

Breedte (cm)

Hoogte (cm)

Wielbasis (cm)

Gewicht (KG)

maaiDeK 

Maaibreedte (cm)

Maaidek

Inhoud vangsysteem

Breedte met deflector naar beneden (cm)

Breedte met deflector omhoog (cm)

Maaihoogte (cm)

Messen

•   De VanguardTM V-twin-motor heeft een geavanceerd  
motormanagementsysteem, die de motor koeler 

 en schoner laat lopen, terwijl hij topprestaties levert.

• Een optimaal specifiek vermogen draagt zorg voor  
 de beste prestaties, ook in grotere maaiers.

• Laag trillingsniveau betekent ook minder lawaai,  
 minder slijtage, minder belasting. U krijgt meer 
 productie met minder inspanningen.

• Voldruksmering en laag olieverbruik 
 verlengt service-intervallen en levensduur motor.

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 7220 V-Twin / 
Professional Series™ 

8260 V-Twin



LEGAcy XL 
27H544WD

REGENT XL
ELT2246

BARON XL 2WD**
ELT2140RD

2000Z
EZT2042F

3000Z
EZT2752F

cONquEST
24H52F / 24H524WDF
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EXPRESS
ELT17542

Zero Turn

Briggs & Stratton  

Professional Series™ 

8270 V-Twin

OHV

2

Electrisch gestart

24 L

0-11.3 km/h

0-8.0 km/h

Staal

11*4

20*8 

0 cm

Manueel

198 cm

107 cm

108 cm

121 cm

315 KG

132 cm

Free FloatingTM

-

157 cm

139 cm

3.8 - 11.5 cm

3

Zijlosser

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8240 V-Twin 

OHV, EFM

2

Electrisch gestart

15.1 L

0-9.3 km/h

0-5.6 km/h

Kokerprofiel 

16*6.5

23*10.5 

45 cm / 76 cm

Manueel

190 cm

105 cm

119 cm

138 cm

294 KG / 317 KG

132 cm

Free FloatingTM

Optioneel

152 cm

138 cm

3.1 - 9.5 cm

3

Achtervanger

Briggs & Stratton

VanguardTM  V-Twin 

21 gross PK* 

OHV

2

Electrisch gestart

9.5 L

Hydrostaat

0-9.3 km/h

0-5.6 km/h

Kokerprofiel

15*6

20*10

45 cm

Manueel

267 cm

107 cm

109 cm

132 cm

263 KG

102 cm

Free FloatingTM

325 L

-

-

2.5 -9.1 cm

2

Zero Turn

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7200 V-Twin

OHV

2

Electrisch gestart

11.4 L

Hydro Gear® EZT®

0-9.6 km/h

0-4.8 km/h

Staal

11*4 

18*8.5 

0 cm

Electrisch

190 cm

107 cm

99 cm

122 cm

251 KG

107 cm

Frame gemonteerd

-

132 cm

112 cm

4.5 - 12.0 cm

2

Zijlosser

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin

OHV

2

Electrisch gestart

13.2 L

Hydrostaat

0-8.8 km/h

0-4.8 km/h 

Staal

15*6 

22*10 

31 cm

Manueel

180 cm

98 cm

114 cm

127 cm

242 KG

117 cm

Free FloatingTM

Optioneel

152 cm

138 cm

3.8 - 10.2 cm

3

Zijlosser

Briggs & Stratton

VanguardTM Diesel

27 gross PK*

Liquid cooled

3

Electrisch gestart

20.8 L

Hydrostaat 4WD

0-14.5 km/h

0-8.8 km/h

Kokerprofiel

18*8.5 

26*12

139 cm

Hydraulisch

205 cm

114 cm

130 cm

148 cm

598 KG

137 cm

Free FloatingTM

Optioneel

157 cm

141 cm

2.5 - 12.7 cm

3

Zijlosser

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175

OHV, AVS®

1

Electrisch gestart

5.7 L

Hydrostaat

0-8.0 km/h

0-4.8 km/h

Staal

15*6

18*8.5

36 cm

Manueel

178 cm

90 cm

98 cm

127 cm

182 KG

107 cm

Frame gemonteerd

Optioneel

135 cm

112 cm

2.5 - 9.5 cm

2

TRANSmiSSiE / TRAcTiE  

Type / Model Hydrostaat - Tuff Torq - Kanzaki K92 

Belasting as Maximum gewicht 815 kg, trekbalk klasse 503 kg, 2,93 cm diameter

Snelheid / transmissie Vooruit 0 - 14,5 km/u   Achteruit 0 - 8,8 km/u   Transmissieverhouding 28:1

Standaard-uitrusting Automatische Tractie Controle, sperdifferentieel, geintegreerde dubbele hydro remmen

Voortrein 4WD Shibaura gietijzeren vooras

Voetpedalen Naast elkaar achter-/vooruit, parkeerrem, sperdifferentieel, Cruise control (hand)

cHASSiS

Frame Stalen frame, binnenwerkse maat 7, met 1,3 cm versterkt deel voorframe

Banden voor - achter Voor - 18 x 8.5 -8 (4 lagen)   Achter - 26 x 12 -12 (4 lagen)

Besturing Hydraulische stuurbekrachtiging - 4WD 1.6 omwentelingen

Draaicirkel 4WD uitgeschakeld – 89 cm; 4WD ingeschakeld – 139 cm

Inschakelen/rijden Hydraulische koppeling in transmissie - 2200 tpm (midden), 540 tpm (achter) 

Accessoirelift Joystick op dashbord (dezelfde 4-voudige bediening als voorlader)

Hydrauliek 2 spoelen klep, 2 sets snelaansluitingen, keuze uit aansturing voor of midden

Motorkap/bumper Aan frame gemonteerde stalen voorbumper, geheel stalen kap met ventilatie

Hefinrichting 3-punts gemodificeerd categorie “1”

AFmETiNGEN TREkkER 

Lengte Totale lengte 205 cm, wielbasis 148 cm

Breedte & hoogte Breedte 114 cm, hoogte 130 cm (stuurwiel),  

 194 cm met ROPS gevouwen

Gewicht 598 Kg

AFmETiNGEN mAAiDEk

Maaibreedte 137 cm via as aangedreven maaier (3 messen)

Breedte met/zonder deflector 163 cm / 142 cm (137 cm maaidek)

Maaihoogte  Maaihoogte electrisch regelbaar -  

 2,5 cm - 12,7 cm traploos

Materiaal maat 10 staal

Gewicht maaidek 105 kg (137 cm maaidek)

SPECIfICATIES	LEGACy	XL

*  Vermogen opgegeven door fabrikant motor.
** Beperkt beschikbaar.

SpecificatieS

Hydrostaat / 
Hydrostaat 4WD

Hydro Gear® pompen  
en wielmotoren
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Marbain® is een geregistreerd handelsmerk van The fisher-barton group.

GEIMPORTEERd	dOOR:

tHe netHeRlanDS
briggs & Stratton Netherlands

P.O. box 12
6040 AA Roermond 

Tel. +31 (0)475 40 83 83
fax. +31 (0)475 40 83 84
E-Mail: info.nl@basco.com
www.briggsandstratton.nl

bELGIUM
Van Dyck Marcel belgium NV

Provinciebaan 79
bE-2235 Houtvenne

belgium
Tel. +32 16 699156
fax. +32 16 696253

E-Mail: info@vandyck.be
www.vandyck.be

NIET	ALLE	PROdUCTEN	ALS	AfGEbEELd	IN	dEZE	fOLdER	ZIjN	LEVERbAAR	PER	LANd.	
RAAdPLEEG	UW	dEALER	OVER	dE	MOGELIjkHEdEN	dIE	HET	LEVERINGSPROGRAMMA	U	bIEdT.
SIMPLIcITy STELT ZIcH ALS OPGAVE U TE VOORZIEN VAN DE BESTE PRODUcTEN VOOR TUINONDERHOUD DIE DE INDUSTRIE U BIEDEN KAN, 
OPDAT U TOT IN DE LENGTE DER JAREN VAN ABSOLUTE KWALITEIT EN cOMFORT GEWAARBORGD BLIJFT. SIMPLIcITy MANUFAcTURING INc. 

IS EEN VOLLEDIGE DOcHTERONDERNEMING VAN BRIGGS & STRATTON cORPORATION.

uw DealeR iS:

*Alle vermogenopgaven zijn bruto per SAE j1940 zoals opgegeven door briggs & Stratton.


