
Kracht en veelzijdigheid 
waarmee u uw 

mogelijkheden vergroot.

OPTIES
>>  Quik-D-Tatch® PowerVac™  

verzamelsysteem
>>  Down Discharge™ Mulchpakket
>>  Achteruitworpdek
>>  GrassMax®  messensysteem
>>  Zware Speed-Trimming™ roller
>>  Hydraulische deklift (725DT)

>>  Full-flotation dek
>>  Verlengde stuurhendels
>>  Big Boy conversieset voor een grotere zitting
>>  Premier geveerde bestuurdersstoel
>>  Opvouwbare ROPS met veiligheidsgordel
>>  Gazonbanden
>>  Flat-proof 13x6.50x6 banden

>>  Staartwielen met dubbele vork en 
staartwielen met brede wielbasis en 
dubbele vork

>>  QuikConverter™ werktuigen
>>  Zonneluifel (voor ROPS)
>>  Gele zwaailamp
>>  Filtermeter (725DT)

>>  PowerFold® hoogteregelaar op  
de armleuning

>>  Radiateurreiniger

DuraMax® dek

898 ccm, 3-cillinder, 
MaxTorque™  

Schone dieselmotor

725DT
52 61

DIESEL VLOEISTOFGEKOELDE
FRONTMOUNT™

Maaisnelheden tot 17,7 km/u en  
2,47 ha/u, met een maaibreedte  
van 155 cm*
Voor meer informatie, ga naar: 
grasshoppermower.com/hectares
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1261 ccm, 3-cillinder, 
MaxTorque™  

Schone dieselmotor

900D1,3L

52 61

Een snelle en krachtige machine om de klus op tijd klaar te krijgen, 
elke keer weer. Geniet van de legendarische kracht en zuinigheid van 
een Kubota 3-cilinder MaxTorque™ schone dieselmotor. De horizontale 
krukasconfiguratie verlengt de levensduur en u levert perfect maaiwerk 
in minder tijd dan u zou verwachten.

De bijpassende “no gears” hydrostatische aandrijfsystemen leiden meer 
vermogen naar het maaidek en elimineren trillingen. De CoolFan™ 
hydrostatische pomp en het filterkoelsysteem werken samen met 
wielmotoren met een hoog koppel voor een soepele, responsieve 
besturing en minder onderhoud met vloeistofintervaltijden van  
1.000 uur.

Uitstekende gewichtsverdeling zorgt voor een soepele rit en een  
lichtere bandafdruk.

De 14 cm diepe DuraMax® maaidekken met een aambeeldrand voor 
buitengewone duurzaamheid kunnen eenvoudig worden omgezet; van 
zij-uitworp met breed patroon naar mulch- of vacuümopvang. Er is ook 
een speciaal achteruitworpdek beschikbaar. 

Verander de maaihoogte eenvoudig tijdens het werken met de 
PowerFold® schakelaar. Gebruik dezelfde schakelaar om het 
dekverticaal te stellen voor opslag en eenvoudig onderhoud.

De diepgepolsterde Ultimate Suspension Ride™ (USR™) zitting 
met Grasshopperlogo en CoolTemp Cordura®, lendensteun en 
spiraalveerophanging biedt de hele dag lang comfort. Met de 
verstelbare bekerhouder is uw favoriete drankje altijd binnen 
handbereik.

QuikAjust Tilt™ stuurhendels met “no tools” afstelling bieden een bereik 
van 23 cm voor maximaal comfort.

Bevestig snel een breed scala aan seizoenswerktuigen met het 
exclusieve QuikConverter™ systeem om u tijd en werk te besparen. 
De aandrijfunit beschikt over een standaard kabelboom om elektrisch 
aangestuurde apparaten aan te sluiten.

Word productiever met de aanschaf van een PowerVac™ grasopvangsysteem of andere werktuigen. Vraag om de specificaties of bezoek grasshoppermower.com/implements. 
Modellen kunnen worden getoond met optionele uitrusting. *De werkelijke resultaten kunnen afwijken.



FrontMount™ Vloeistofgekoelde Diesel Specificaties
MODEL 725DT 900D 1,3L

MODEL
Type/Cillinderinhoud/Cillinder
Kubota MaxTorque™ / 898 cc (54,8 cu. inch) / 3-cillinder •
Kubota MaxTorque™ / 1261 cc (77 cu. inch) 3-cillinder •
Krukas/Koelsysteem
Horizontaal / Vloeistof • •
Brandstof/Capaciteit
Diesel - Nr. 2 / 30.3 L (8.0 U.S. Gal.) • •
Luchtfilter
Krachtige, decentraal gemonteerde motorluchtreiniger met verwisselbaar element •
Krachtige, decentraal gemonteerde motorluchtreiniger met verwisselbaar element en filtermeter •
STARTER & ELEKTRISCH SYSTEEM
Onderhoudsvrije accu
12 Volt • •
Interlock systeem
Voorkomt het starten van de motor wanneer de aftakaskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels 
in de rijstand staan. Hiermee kan de bestuurder afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld, 
alleen wanneer de aftakas is uitgeschakeld en de stuurhendels in de neutrale stand staan.

• •

ULTIMATE OPERATOR STATION™

USR™ Zitting
Deluxe, diepgepolsterde, met schuim gevoerde, met Cordura® beklede iso zitting, gewatteerde 
armen/hoge rugleuning met lendensteun en spiraalveerophanging. • •
Premier geveerde bestuurdersstoel
Inklapbare armleuningen • •
Geborduurd Grasshopperlogo op achterzijde • •
Op console gemonteerde instrumenten

Indicatielampje voor lage motoroliedruk, alternator, waarschuwingslampjes voor handrem 
en temperatuur, motortemperatuur en voltmeter, digitale urenteller, werkverlichting, 
contactschakelaar, gloeibougie en druk/trek-aftakasschakelaar.

• •

Bescherming bestuurder
ROPS met veiligheidsgordel • •
Bestuurdersgemak
Verstelbare bekerhouder • •
Werkverlichting
LED • •
TRANSMISSIE & STUREN
Type
T6® hydrostatische transmissie met 16 ccm Parker pomp-reservoir combinatie, inline CoolFan™ voor 
koelefficiëntie, bijpassende Parker wielmotoren met hoog koppel. •
AntiVibe Power Platform® vermindert trillingen voor de bestuurder. •
Robuust, bijpassend G3-hydrostatisch systeem met extra koelventilatoren, HydroGear variabele  
12 cc zuigerpompen en Parker/Ross wielmotoren. •
Transmissievloeistof/Filtratie
Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is bestand tegen hoge en lage temperaturen met 
wisselintervallen van 1.000 uur. • •
Geïntegreerde, vervangbare, zeer efficiënte fijnstoffilter. •
7 micron absoluut, spin-on •
Snelheid
0 – 16,1 km/u (0 - 10,0 mph) vooruit •
0 – 17,7 km/u (0 - 11,0 mph) vooruit •
0 – 9,7 km/u (0 - 6,0 mph) achteruit • •
Wendbaarheid
Draaicirkel van nul graden, draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk 
aangedreven aandrijfwielen. Zitting is het draaipunt. • •
Stuurinrichting
Bediening met één of twee handen met ComfortReach™ “no tools” aanpasbare Hydra-Smooth™ dubbele 
hendels die automatisch terugkeren naar de neutrale stand vanuit de voor- of achteruitstand. • •
Hydraulische dekliftschakelaar geïntegreerd in rechter stuurhendel. •
Remmen
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving. Schijfhandremmen, één voor elk aandrijfwiel. • •

MODEL 725DT 900D 1,3L

Werktuigaandrijving
Telescoperende aftakas met twee ultrasnelle koppelingen, Quik-D-Tatch® koppeling en zware 
MagStop bladkoppeling/rem. • •
Temperatuurmonitor/uitschakeling koppeling bij hoge temperatuur • •
Kabelboom voor elektrische werktuigen • •
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT
Aandrijfwielen (4-laags): 22x11,00x10 tractorprofiel, high flotation • •
Aandrijfwielen (4-laags): 22x11.00x10, gazonprofiel
Staartwiel: brede wielbasis, enkele vork, 13x6,50x6 lijnprofiel, pneumatisch (2) • •
AFMETINGEN AANDRIJFUNIT
Breedte: 127,0 cm (50,0 inch) •
Breedte: 134,6 cm (53,0 inch) •
Lengte: 170,2 cm (67,0 inch) •
Lengte: 177,8 cm (70,0 inch) •
Hoogte (ROPS): 175,3 cm (69,0 inch) • •
Hoogte (rugleuning/zitting): 116,8 cm (46,0 inch) / 77,5 cm (30,5 inch) •
Hoogte (rugleuning/zitting): 118,1 cm (46,5 inch) / 78,7 cm (31,0 inch) •
Wielbasis:  130,8 cm (51,5 inch) •
Wielbasis:  138,4 cm (54,5 inch) •
GEWICHT
Leeg:  453,6 kg (1000 lbs.) •
Leeg:  499,0 kg (1150 lbs.) •
DURAMAX® DEKKEN
Model 3452 3461
Maaibreedt 132 cm (52 inch) 155 cm (61 inch)
Breedte met deflector naar beneden 166,5 cm (65.5 inch) 189,2 cm (74,5 inch)
Breedte met deflector opgeheven 139,7 cm (55.0 inch) 162,6 cm (64,0 inch)
Breedte (mulchen) 135,9 cm (53.5 inch) 158,8 cm (62,5 inch)
Maaihoogte 2,5 cm tot 12,7 cm (1,0 tot 5,0 inch)
PowerFold® • •
Handmatige deklift
Compatibiliteit 725DT, 900D 1,3L
Constructie (Robotgelast staal)

Zeer sterke constructie met 5,7 cm buisvormige stijlen. Dubbel dik gevormd staal (0,7 cm > dikker als standaard) 3 Sentry® mesas
lagerpotten met 20 cm. flenzen welke door 6 bouten op extra versterkte plaatsen van het degelijke maaidek zijn bevestigt.

Ingenieus geometrisch ontwerp met 4,5 mm. verstevigde zijranden, weerstaan de grillige invloeden van commercieel maaien.
Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch)

Gehard, gelegeerd staal: (Medium-lift standaard messen) (3) 45,7 cm (18 inch) (3) 63,5 cm (21 inch)
Lagerhuis

2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas. Dubbele lagers, smeerbaar vanaf de bovenkant van het dek. 
Lagerhuis bescherming beschermen de behuizing en onderste lagers tegen vezelomwikkeling en vuil.

Lagerhuis flens - 20,3 cm (8 inch) - diameter met 6-bouts patroon
Gefreesd aluminium • •
Mesaandrijving

Riemaandrijving met enkele Kevlar® V-snaar en spanarm
Trimbaarheid
(Buitenkant wiel naar linkerzijde) - 725DT 2,5 cm (1,0 inch) 21,6 cm (8,5 inch)
(Buitenkant wiel naar linkerzijde) - 900D 1,3L -1,3 cm (-,05 inch) 17,8 cm (7,0 inch)
Lengte aandrijfunit/dek
Dek (maaipositie) - 725DT 268,0 cm (105,5 inch) 273,0 cm (107,5 inch)
Dek (maaipositie) - 900D 1,3L 275,6 cm (108,5 inch) 280,7 cm (110,5 inch)
Dek (ingeklapt)  - 725DT 224,8 cm (88,5 inch) 231,1 cm (91,0 inch)
Dek (ingeklapt) - 900D 1,3L 232,4 cm (91,5 inch) 238,8 cm (94,0 inch)
Wielgrootte (4-laags): 9 x 3,50 x 4 (flat-proof) • •
Wielgrootte (4-laags): 13 x 6,50 x 6 (ribprofiel, pneumatisch) • •
LEEGGEWICHT
Zijuitworp 167,8 kg (370 lbs.) 190,5 kg (420 lbs.)
Mulchpakket†† 13,2 kg (29 lbs.) 16,3 kg (36 lbs.)
††Mulchpakket met hoog/laag mulchmessen
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Exclusief importeur  
Benelux en Duitsland:

www.lozeman.com
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