
OPTIES
>>  Quik-D-Tatch®  PowerVac™  

grasopvang systeem
>>  Down Discharge™ mulchpakket
>>  4XRD dekken (124V-48, 124VCE-52)
>>  GrassMax®  messensysteem
>>  DuraFlex™ voorvorkvering (226V)  

Standaard in de Benelux en Duitsland
>>  TrimAide™ rollerkit

>>  LED werkverlichting
>>  Verlengde stuurhendels (226V)
>>  QuikAjust Tilt™ stuurhendel met "no tools" comfortbereik 

van 23 cm (dekken van 121,9 cm en groter)
>>  Conversieset voor een grotere zitting (226V)
>>  Opvouwbare ROPS met veiligheidsgordel (226V)  

Standaard in de Benelux en Duitsland
>>  Vinyl zonneluifel (226V) 

>>  Aluminium zonneluifel (226V)
>>  Kanten-EZE™ Kantensnijder (226V)
>>  Tine-Rake™ Verticuteermachine (226V)
>>  Gele zwaailamp
>>  Custom Cordura® afdekhoes
>>  Streeppatronenkit
>>  Verlenging veiligheidsgordel (226V)

Maaisnelheden tot 14,5 km/u en  
1,73 ha/u, met een maaibreedte  
van 132 cm*.
Voor meer informatie, ga naar: 
grasshoppermower.com/hectares
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De V-serie is de perfecte introductie tot Grasshopper True ZeroTurn™ 
prestaties en combineert een kwalitatief hoogstaand maairesultaat met 
tijdbesparende wendbaarheid - alles in een compact formaat ideaal 
voor een strak maairesultaat, ook voor kleinere gazons en grasvelden.

De krachtige luchtgekoelde OHV V-twin motoren met druksmering 
en geïntegreerde cycloonluchtfilters zorgen voor maximale kracht,  
betrouwbaarheid. Met 3 jaar garantie op de motor

De geïntegreerde hydrostatische pomp-en-wiel motoraandrijfsystemen 
zorgen voor een soepele respons, duurzaamheid en weinig 
onderhoud. Het volledig hydraulische “no gears” ontwerp elimineert 
de noodzaak van energie slurpende versnellingsbakken en brengen 
meer vermogen rechtstreeks naar het maaidek.

De extra diepe, robotgelaste maaidekken zijn vervaardigd van zwaar 
gevormd staal en zijn sterker dan geperst stalen dekken, De dekken 
van 121,9 cm (48 inch) en 132,1 cm (52   inch) hebben een versterkte 
aambeeldrand. Robuuste mesas lagerhuis met een flens van 20,32 cm 
(8 inch) en een 6-bouts montagepatroon zorgen samen met Sentry™ 
lagerhuis bescherming voor een uitzonderlijke duurzaamheid.

Met slechts twee Access-EZE™ smeerpunten wordt de onderhoudstijd 
tot wel 95% ingekort. De lange vloeistofwisselintervallen – geen 
inloopperiode nodig – verminderen de kosten en arbeid.

Alle V-serie modellen zijn gebouwd voor comfort en beschikken over 
luxe Ultimate Suspension Ride™ stoelen met CoolTemp Cordura®, 
stalen armleuningen en een schokabsorberende voetsteun om trillingen 
tegen te gaan. 

ComfortReach™ biedt 5 cm verstelruimte aan de basis van de hendel 
voor een perfect aangepaste stuurinstelling. 

De compacte V-serie maaiers passen gemakkelijk in gebieden met een 
nauwe doorgang, kunnen gemakkelijk worden getransporteerd en 
passen in kleinere garages.

De maaidekken kunnen eenvoudig worden omgebouwd van 
zijuitworp naar optionele Down Discharge™ mulching of PowerVac™ 
grasopvang en de QuikAjust™ DropPin™ maai hoogteregeling maken 
het wijzigen van de maaihoogte snel en eenvoudig.

IT’S SO MUCH MOWER

V SERIE LUCHTGEKOELDE
MIDMOUNT™

Standaard deck

Betaalbare luxe

810 ccm OHV, 
commercieel gazon 
V-Twin Benzinemotor

124VCE

810 ccm OHV, 
commercieel gazon 
V-Twin Benzinemotor

226V

724 ccm OHV, 
commercieel gazon  
V-Twin Benzinemotor

124V
61 41 48 52
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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.



MODEL – MAAIBREEDTE 124V 
104 cm

124V 
122 cm

124VCE 
132 cm

226V 
132 cm

MOTOR
Type/Cillinderinhoud/Cillinder
Commercieel gazon / 724 cc (44,2 cu. in.) / V-Twin • •
Commercieel gazon / 810 cc (49,4 cu. in.) / V-Twin • •
Krukas/Koelsysteem
Verticaal / Lucht • • • •
Brandstof/Capaciteit
Benzine - loodvrij / 11,36 l (3 U.S. Gal.) •
Benzine - loodvrij / 24,60 l (6,5 U.S. Gal.) • •
Benzine - loodvrij / 45,4 l (12 U.S. Gal.) •
Luchtfilter
Geïntegreerde cycloonfilter met 5-staps filtersysteem • • • •
DEKKEN
Constructie (Robotgelast staal)

Dubbellaags, 3,4 mm. plus 3,4 mm gevormd maaidek, totale dikte 6,8 mm dik met  
4,5 mm. dikke versterkte randen. • • •
Dubbellaags, 3,4 mm. plus 4,5 mm. gelamineerd stalen maaidek, totale dikte 7,95 mm. 
(0,313 inch) – met 4,5 mm. dikke versterkte randen. Op de plekken met hoge belasting 
zorgt de flens van het mes-aslagerhuis voor een dikte van 22,86 mm. (0,9 inch)

•

Aambeeldrand met 12,7 mm (0,5 inch) dikke versterking aan de voorkant van het dek • • •
Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch)

(2) 53,5 cm (21 inch) - Medium lift standaard messen •
(2) 45,7 cm (18 inch), (1) 38,1 cm (15 inch) - Medium lift standaard messen  •
(3) 45,7 cm (18 inch) - Medium lift standaard messen  • •
Sentry™ Lagerhuis

Sentry™ lagerhuis, 2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas.  
Dubbele dichte lagers welke niet gesmeerd hoeven te worden. • • • •
Lagerhuis - 20,3 cm (8 inch) – diameter flens met 6-bouts patroon

Gefreesd aluminium • • • •
QuikAjust™ DropPin™ hoogteregeling

Voetpedaal voor hoogteregeling met pin • • • •
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, Ultimate Suspension Ride™ (USR™). Diepgepolsterd, met schuim gevoerd, slijtvast, 
scheurbestendig, met lendensteun en armleuning. • • • •
Bescherming bestuurder
ROPS met veiligheidsgordel • • • •
Ophanging
Ruime iso voetsteun met Shock Impact Reduction System™ (SIRS™). • • • •
Op console gemonteerde instrumenten
Digitale urenteller, indicatielampje voor handrem, contactschakelaar,  
choke en druk/trek-aftakasschakelaar. • • • •
Indicatielampje voor lage motoroliedruk •
Brandstofmeter in het zicht •
Werkverlichting (voorbedraad)
LED

MODEL – MAAIBREEDTE 124V 
104 cm

124V 
122 cm

124VCE 
132 cm

226V 
132 cm

TRANSMISSIE & STUREN
Type
Bijpassend hydrostatisch systeem met inline koelventilatoren. Volledig hydraulische, 
geïntegreerde Parker HT serie transmissie met verstelbare zuigerpompen en 
wielmotoren met hoog koppel.

• • •
Bijpassend hydrostatisch transmissiesysteem met inline koelventilatoren, 
hydrovloeistofreservoir, Hydrogear 12cc variabele zuigerpompen en Parker 
wielmotoren met hoog koppel voor elk wiel.

•
Filtratie/Hydrovloeistof
Ingebouwde, in het veld te onderhouden filter • • •
7 micron absoluut •
CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is bestand tegen extreme temperaturen gedurende 
langere onderhoudsintervallen. Geen aparte olievervanging tijdens inloopperiode 
vereist; de beste onderhoudsintervallen met CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof.

• • • • 

Snelheid
0 – 12,1 km/u (0 – 7,5 mph) vooruit en 0 – 8,9 km/u (0 – 5,5 mph) achteruit •
0 – 12,9 km/u (0 – 8,0 mph) vooruit en 0 – 9,7 km/u (0 – 6,0 mph) achteruit  • •
0 – 14,5 km/u (0 – 9,0 mph) vooruit en 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 aanpasbare Hydra-Smooth™ dubbele hendels 
die automatisch terugkeren naar de neutrale stand vanuit de voor- of achteruitstand. • • • •
Remmen
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving. • • •
Handrem
Compressie • • •
Schijfhandremmen, één voor elk aandrijfwiel. •
Koppeling
Hoog belastbare elektrische MagStop-koppeling/rem • • • •
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT
Aandrijfwielen (4-laags): 20x10x8 gazonprofiel •
Aandrijfwielen (4-laags): 20x10x10 gazonprofiel • •
Aandrijfwielen (4-laags): 23x10.50x12 gazonprofiel •
Voorwielen: 13x5.00x6;lijnprofiel, pneumatisch met dubbel afgedichte lagers •
Voorwielen: 13x6.50x6;lijnprofiel, pneumatisch met dubbel afgedichte lagers • • •
AFMETINGEN (MAAIER EN DEK)
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 108,0 cm (42,5 inch) / 193,0 cm (76,0 inch) •
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 125,7 cm (49,5 inch) / 190,5 cm (75,0 inch) •
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 135,9 cm (53,5 inch) / 190,5 cm (75,0 inch) •
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 135,9 cm (53,5 inch) / 196,8 cm (77,5 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): 116,9 cm (46,0 in.) / 71,1 cm (28,0 in.) •
Hoogte (rugleuning/zitting): 119,4 cm (47,0 inch) / 73,7 cm (29,0 inch) • •
Hoogte (rugleuning/zitting): 129,5 cm (51,0 inch) / 83,8 cm (33,0 inch) •
Hoogte (ROPS): 146,1 cm (57,5 inch) •
Hoogte (ROPS): 149,9 cm (59,0 inch) • •
Hoogte (ROPS): 175,3 cm (69,0 inch) •
GEWICHT
Leeg: 317,5 kg (700 lbs.) •
Leeg: 367,4 kg (810 lbs.) •
Leeg: 376,5 kg (830 lbs.) •
Leeg: 449,1 kg (990 lbs.) •
**Gewicht van mulchpakket met hoog/laag mulchmessen:  
   104 cm - 7,7 kg (17 lbs.);  122-cm - 11,3 kg (25 lbs.); 132-cm - 13,2 kg (29 lbs.)

• Standaard    Optie
 

V-Serie Luchtgekoelde MidMount™ Specificaties

Ga naar grasshoppermower.com/legal. voor een volledige lijst van handelsmerken/gedeponeerde 
handelsmerken. Litho in de VS. Formuliernr #0918-170528-DUT © 2018 The Grasshopper Company
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IT’S SO MUCH MOWER

Exclusief importeur  
Benelux en Duitsland:

www.lozeman.com

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service


