
Een zuinig brandstofverbruik en een verlengde levensduur voor 
de beste efficiëntie. Snel en krachtig om de klus op tijd klaar te 
krijgen, elke keer weer. Geniet van de legendarische kracht van een 
Kubota 3-cilinder MaxTorque™ Clean Diesel-motor. De horizontale 
krukasconfiguratie verlengt de levensduur en u levert perfect maaiwerk 
in minder tijd dan u zou verwachten.

De robuuste G2 hydrostatische transmissies met het CoolFan™ 
hydrostatische pompkoelsysteem en een 7 micron absoluut filter 
samen met wielmotoren met een hoog koppel creëren een volledig 
hydraulisch systeem voor soepele, responsieve besturing en minder 
onderhoud met vloeistofverversingsintervals van 1.000 uur.

Slechts vijf Access-Eze™ smeerpunten verkorten de onderhoudstijd  
met wel 80%.

Een compacte wielbasis biedt een geweldige verhouding tussen 
vermogen en formaat voor eenvoudig transport op trailers.

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. 
Het aanpassen van de maaihoogte is eenvoudig met de QuikAjust™ 
DropPin™ hoogteregeling (325D) of de hydraulische schakelaar 
(400D 1,3L).

Diepgepolsterde Ultimate Suspension Ride™ (USR™) zitting met 
CoolTemp Cordura® en spiraalveerophanging biedt de hele dag lang 
comfort. Met de verstelbare bekerhouder is uw favoriete drankje altijd 
binnen handbereik. Een elektronische brandstofmeter / urenteller 
bevindt zich op de console. Twee USB-laadpoorten zijn ook standaard 
op de 400D 1,3L.

ComfortReach™ biedt 5 cm verstelruimte aan de basis van de hendel 
voor een perfect aangepaste stuurinstelling. Geen gereedschap vereist 
met Ratchet-Eze™. QuikAjust Tilt ™ dubbele stuurhendels (400D 1,3L) 
biedt 23 cm aanpassing zonder gereedschap voor maximaal comfort 
en pasvorm met behoud van natuurlijke arm- en polsposities.

De 45,5 L (12.0 gal) grote, single-fill brandstoftank verlaagt het 
zwaartepunt en biedt meer grip en stabiliteit voor een betere rit.  
De standaardbumper beschermt de achterkant van de maaier en  
zorgt tegelijkertijd voor gemakkelijke toegang en verwijdering  
van de beschermkap.

Optionele, met vier spoelen uitgeruste dekken met achteruitworp 
verdelen het maaisel gelijkmatig naar achteren voor een egaal 
maairesultaat zonder zwad.

898 ccm, 3-cillinder, 
MaxTorque™  

Schone dieselmotor

325D

OPTIES
>>  Quik-D-Tatch®  PowerVac™  

grasopvang systeem
>>  Down Discharge™ mulchpakket
>>  Gespecialiseerd 4X Rear Discharge™ dek
>>  GrassMax®  messensysteem
>>  Zware Speed-Trimming™ roller
>>  Elektrische hoogteregeling (325D)

>>  Hydraulische hoogteregeling (325D-61)
>>  DuraGuard™ bumper (2 bar)
>>  DuraFlex™ voor vorkvering
>>  LED werkverlichting
>>  QuikAjust Tilt™ stuurhendel met “no tools” 

comfortbereik van 23 cm (325D)
>>  Verlengde stuurhendels 

 >>  Big Boy conversie set voor een  
   grotere zitting

  >>  Premier geveerde bestuurdersstoel
  >>  Opvouwbare ROPS met  

    veiligheidsgordel
  >>  Lagedrukbanden met barprofiel 

     (400D 1.3L /325D)

>>  Kanten-EZE™ Kantensnijder 
>>  Afgeschermde sproeier
>>  Zonneluifel (voor ROPS)
>>  Gele zwaailamp
>>  Filtermeter (325D)
>>  Radiateurreiniger

DuraMax® dekStandaard deck

Koppel en kracht 
wanneer benodigd

1261 ccm, 3-cillinder, 
MaxTorque™  

Schone dieselmotor

400D1,3L

61 52 61

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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DIESEL VLOEISTOFGEKOELDE 
MIDMOUNT™

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.



MidMount™ Vloeistofgekoelde Diesel specificaties

MODEL – MAAIBREEDTE 325D 
132 cm

325D 
155 cm

400D 1,3L 
155 cm

MOTOR
Type/Cillinderinhoud/Cillinder
Kubota MaxTorque™ / 898 cc (54,8 cu. in.) / 3-cillinder. • •
Kubota MaxTorque™ / 1261 cc (77 cu. in.) / 3-cillinder. •
Krukas/Koelsysteem
Horizontaal / Vloeistof • • •
Brandstof/Capaciteit
Diesel - Nr. 2 / 45,4 L (12 U.S. Gal.) • • •
Luchtfilter
Krachtige, decentraal gemonteerde motorluchtreiniger met verwisselbaar element • • •
Filtermeter •
DURAMAX® DEKKEN
Constructie (Robotgelast staal)

Zeer sterk dubbel gelaagde, 3,5 mm plus 4,7 mm bovenkant voor een perfecte 
montage v van de degelijke lagerpot flenzen welke 25% dikker zijn, met versterkte 
zijkanten. De Lagerpot flenzen zijn 15 mm dik waardoor de totale dikte inclusief 
bovenplaat 23 mm bedraagt waardoor een impact beter kan worden geïncasseerd.

• • •

Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch)

(3) 45,7 cm (18 inch) - Medium-lift standaard messen •
(3) 53,3 cm (21 inch) - Medium-lift standaard messen • •
Sentry™ Lagerhuis

Sentry™ lagerhuis, 2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas. Dubbele 
lagers, smeerbaar vanaf de bovenkant van het dek. Spindelkop ontworpen om 
omwikkeling van vezels te voorkomen. 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 • • •
Hoogteregeling

Voetpedaal voor hoogteregeling met pin • •
Hydraulische hoogteregeling •
Maaihoogtebereik
2,5 – 12,7 cm (1,0 – 5,0 inch) • • •
Mesaandrijving
Riemaandrijving met enkele Kevlar® V-snaar en spanarm • • •
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
Bescherming bestuurder
ROPS met veiligheidsgordel • • •
Ophanging
InFrame™ vering met iso zitting en voetsteun • • •
Op console gemonteerde instrumenten

Indicatielampje voor lage motoroliedruk, elektronische brandstofmeter/ urenteller, 
alternator, indicatorlampje voor handrem en temperatuur, motortemperatuur en 
voltmeter, contactschakelaar, gloeibougie en druk/trek-aftakasschakelaar.

• • •

Hydraulische hoogteschakelaar •
Twee USB-oplaadpoorten •
Werkverlichting (voorbedraad)
LED

MODEL – MAAIBREEDTE 325D 
132 cm

325D 
155 cm

400D 1,3L 
155 cm

TRANSMISSIE & STUREN
Type
Bijpassend G2 hydrostatisch systeem met extra koelventilatoren, 
hydrovloeistofreservoir, HydroGear zuigerpompen met 16 ccm inhoud en  
Parker wielmotoren met hoog koppel.

• •

Bijpassend G2 hydrostatisch systeem met extra koelventilatoren, 
hydrovloeistofreservoir, HydroGear zuigerpompen met 21 ccm inhoud en  
Parker wielmotoren met hoog koppel.

•

Filtratie/Hydrovloeistof

7 micron absoluut, spin-on / Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is 
bestand tegen hoge en lage temperaturen met wisselintervallen van 1.000 uur. • • •
Speed
0 – 16,1 km/u (0 - 10 mph) vooruit •
0 – 16,9 km/u (0 - 10,5 mph) vooruit •
0 – 17,7 km/u (0 - 11 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. • • •
Stuurinrichting
Bediening met één of twee handen met verstelbare Hydra-Smooth™ dubbele 
hendels die automatisch naar neutraal terugkeren vanuit voorwaartse of 
achterwaartse positie.

• • •

ComfortReach™ met “geen gereedschap” verstelbereik van 5 cm • •
Quick Adjust Tilt™ hendels met 23 cm verstelbereik •
Remmen
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving. Schijfhandremmen, één voor 
elk aandrijfwiel. • • •
Koppeling
Hoog belastbare, elektrische MagStop koppeling/rem • • •
Temperatuurmonitor/uitschakeling koppeling bij hoge temperatuur • • •
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT
Aandrijfwielen (4-laags): 23x10,50x12 gazonprofiel •
Aandrijfwielen (4-laags): 24x12.00x12 gazonprofiel • •
Aandrijfwielen (4-laags): 24x12,00x12 barprofiel

Voorwielen: 13x6,50x6; ribprofiel, pneumatisch met smeerbare, dubbel afgedichte  
                  lagers om tegen grasomwikkeling te beschermen. • • •
AFMETINGEN AANDRIJFUNIT MET DURAMAX® DEK
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 135,9 cm (53,5 inch) / 209,6 cm (82,5 inch) •
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 158,8 cm (62,5 inch) / 213,4 cm (84,0 inch) •
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 158,8 cm (62,5 inch) / 214,6 cm (84,5 inch) •
*Voeg 3,8 cm toe (1,5 inch) aan de breedte voor zijuitworp met opgeheven deflector. Voeg 30,5 cm (12.0 inch) toe  
  aan de breedte voor zijuitworp met deflector naar beneden.

Hoogte (rugleuning/zitting): 119,4 cm (47,0 inch) / 80,0 cm (31,5 inch) • • •
Hoogte (ROPS): 176,5 cm (69,5 inch) • • •
GEWICHT
Leeg: 594,2 kg (1310 lbs.) •
Leeg: 616,9 kg (1360 lbs.) •
Leeg: 657,7 kg (1450 lbs.) •
**DuraMax®-Dek mulchpakket met hoog/laag mulchmessen:  
   132 cm - 13,2 kg (29 lbs.); 155 cm - 16,3 kg (36 lbs.)

• Standaard    Optie
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Exclusief importeur  
Benelux en Duitsland:

www.lozeman.com

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service


