
OPTIONEEL
>>  Quik-D-Tatch® 

PowerVac™Collectiesysteem
>>  4X Rear Discharge™ achterlozende 

maaidekken
>>  Down Discharge™ Mulchkit
>>  Zijuitworp deflectorplaat

>>  Voetpedaal verlengingskit voor 
QuikAjust™ DropPin™ maaihoogte 
instelling

>>  Speed-Trimming™   
Anti-scalpeerrollenkit

>>  Airdam kit
>>  LED werkverlichting

>>  Zwaailamp
>>  Zonnedak aluminium of vinyl 
>>  Cordura® beschermhoes
>>  GrassMax®  Maaimessystem
>>  Zwaar uitgevoerde 

grasverzorgingskit

>>  Big Boy Stoelverbredingskit
>>  QuikAjust Tilt™ stuurhendels 
>>  Klapbare rolbeugel met 

veiligheidsgordel aan stoel
>>  DuraFlex™ verende vorken
>>  Edge-EZE™ Kantensnijderr

Maaisnelheden tot 14.5 km/u en 2.02 hectare/uur  
op basis van een maaibreedte van 155 cm.*
Voor meer details bezoek: 
grasshoppermower.com/hectares
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Geniet van comfort, prestaties en duurzaamheid met een compact 
200V-G4-serie maaier. Een ergonomisch ontwerp met geïntegreerd 
meerpunts veersysteem in samenwerking met de meest comfortabele 
stoel in de branche, biedt dit voor de bestuurder de hele dag 
optimaal comfort. Je blijft comfortabel controle houden over elke 
maaimanoeuvre - zelfs bij hogere maaisnelheden

De G4 Hydro-Gear ZT-4400-transmissies bieden een   krachtige en 
soepele reactie. Deze robuuste transmissies zijn uitgevoerd met een 
extra koelventilator en voorzien van steekassen met een diameter 
van 3,5 cm voor een langere levensduur. U zult ook de onovertroffen 
verversingsintervallen voor de transmissieolie (na een inloopperiode 
van 100 uur) waarderen. Voor u betekent dit lagere kosten en minder 
onderhoudstijd.

Extra hoog maaidek (14 cm) is ontworpen voor uitzonderlijke lange 
levensduur. Breed aantal uitwerp patronen mogelijk voor het maaidek 
van zijuitworp naar mulchen of powervac collectiesysteem. Middels  
QuikAjust™ DropPin™ aanslagpen kunt u de maaihoogte snel en 
eenvoudig instellen.

De diepgeveerde, luxe Ultimate Suspension Ride™ (USR™) stoel 
heeft een spiraalveerophanging en schuimgevoerde arm- en 
lendensteun met 5 cm verstelbare rails voor een hele dag maaien met 
optimaal comfort. Iso-montage elimineert trillingen voordat het de stoel 
bereikt. Stoel is uitgevoerd met

CoolTemp Cordura®-stof, die warmte afvoert en niet scheurt of barst bij 
langdurig gebruik.

De op alle MidMount-modellen leverbare, optionele en zonder 
gereedschap instelbare QuikAjust Tilt™ stuurhendels hebben een bereik 
van 22,5 cm. Dit zorgt voor een optimale afstelling  en maximaal 
comfort bij een natuurlijke houding van armen en polsen voor 
bestuurders van alle maten.

Een compacte wielbasis biedt een geweldige kracht-afmetingen 
verhouding voor eenvoudig transporteren op aanhangwagens en 
gebruik in beperkte ruimtes.

De 24.6 ltr. brandstoftank verlaagt het zwaartepunt, biedt meer tractie 
en stabiliteit voor een verbeterde rit.

De standaardbumper beschermt de achterkant van de maaier met 
behoud van gemakkelijke toegang tot de beschermkap

MODEL 226V-G4 LUCHTGEKOELDE BENZINEMOTOR 
MIDMOUNT-SERIE 200V

Standaard maaidek

Brengt prestaties naar 
een hoger niveau.

810 cc, V- 2 Cilinder, 
OHV B&S Vanguard

benzine motor

226V-G4
61

Wees productiever met de toevoeging van een PowerVac™ opvangsysteem of andere werktuigen. Vraag om de specificaties.
Modellen kunnen worden getoond met optionele uitrusting. * Werkelijke resultaten kunnen variëren.



MODELL – MAAIBREEDTE    (226V-G4/155 cm)

MOTOR  
Typ/Leistung/Zylinder
B&S Vanguard / 810 cc  / V-2 cilinder Cilinderinhoud
Smeersysteem
Druksmering/ Filter
Krukas
Verticaal
Koelsysteem
Lucht
Brandstof/Brandstofcapaciteit
Benzine – loodvrij / 24,6 ltr
Luchtfilter
Geïntrigeerde cycloon met 5-traps filteringssysteem
Geluiddemper
Ultra stil, eenvoudig, industrie type.

MAAIDEKKEN
Constructie (robotgelast staal)
Gevormd stalen maaidek, uitgevoerd aan de bovenzijde uit een dubbel gelamineerde plaat met een omgezette rand, welke in 
totaal een dikte heeft van 7,95 mm - 25% dikker dan normaal 6 mm plaatstaal. 

Drie Sentry™ meshouders per maaidek. Meshouderflens tesamen met het gelamineerde dek resulteert in een drievoudige 
sterkte in de belangrijkste stresszones van het dek. Met geometrisch design is deze houder ontworpen met een doorsnede van 
20 cm en met een flensdikte van 12.7 mm is deze uitermate bestand  tegen de zwaarste omstandigheden.

Messen (ADI MARBAIN®, 6.35 mm (1/4")

(3) 53.3 cm (21”)

MESHOUDER

Sentry™ meshouder bestaat o.a. uit mesas met een diameter van 25mm. Meshouders zijn zo ontworpen om vezelwrapping te 
elimineren en voorzien van rubber afgedichte dubbele lagers welke niet behoeven te worden

Lagerhouder
Diameter 20,3cm (8"), Aluminium lagerhouder met 6-bouts montageflens welke zeer goed warmte afvoert voor een langere 
levensduur van de lagers.

QuikAjust® Maaihoogteverstelling aanslagpen

Het maaidek kan eenvoudig hoger en lager worden afgesteld met het voetpedaal en de verstelbare aanslagpen. Zo kan de 
maaihoogte met precisie worden ingesteld tussen 2,5 en 12,5 cm.

Need correct translated copy. Should say:   Cutting Height Range

Need correct translated copy. Should say: 2.5 – 12.7 cm (1.0 – 5.0 in.) in 6.4 mm (1/4-inch) increments

Mesaandrijving

Riemaandrijving met enkele Kevlar V-riem en spanrol van de tussenwielarm

START & ELECTRISCH SYSTEM 
Wartungsfreie Batterie/Charging Capacity/Startsysteem
12 Volt / ???? / Startrelai schakeling
Ontsteking
Automatisch
Start- en veiligheidssysteem

Voorkomt het starten van de motor wanneer de aftakaskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels in de rijpositie staan.  
De bestuurder kan alleen afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld,  als de aftakas is uitgeschakeld, stuurhendels in de 
neutrale stand staan en parkeerrem  aangetrokken is.

ULTIEM BESTUURDERSPLATFORM
USR™ Stoel
Ultimate Suspension Ride™

Vering
Ruime, ISO-gemonteerde voetensteun met Shock Impact Reduction System™ (SIRS™) schok impactreductie systeem.

MODELL – MAAIBREEDTE    (226V-G4/155 cm)

Op dashboard gemonteerde controle instrumenten
Digitale urenteller, indicatielampje parkeerrem, contactschakelaar, choke en PTO schakelaar.
Werklampen
Optioneel – LED

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Type

NEED CORRECT COPY

Filtratie / Hydraulisch oliën 
Vervangbare filterelementen / Geen inloop olie vereist; Zeer gunstige service-intervallen met CoolTemp Hydro-Max™ 
hoogwaardige olie.

Snelheden
0 - 14,5 km / uur vooruit en 0 – 9,7 km / uur achteruit
Draaicirkel
Echte 0-graden, machine draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk aangedreven 
aandrijfwielen. Stoel is het middelpunt.
Sturen
Bediening met één of twee handen met instelbare HydraSmooth™ dubbele stuurhendels die automatisch terugkeren naar de 
neutrale stand vanuit voor- of achteruit positie.
Remmen
Dynamisch afremmen door hydrostatische transmissie.
Handrem
Need correct translated copy. The text shoud read:       Internal disc brake in transmission.

BANDEN MATEN
Aandrijfwielen Standaard (5-boutspatroon)
23x10.50x12 turf type, 4-ply rated 
Voorwielen: 13x6.50x6; pneumatisch wiel met smeernippels en dubbel afgedichte lagers ter bescherming tegen grasafzetting

AFMETINGEN (Maaier en maaidek)
Voeg 3,8 cm toe aan breedte voor zijafvoer met opgeheven deflector. 
Voeg 30,5 cm toe aan de breedte voor zijafvoer met deflector.
158,8 cm/ 200,7 cm
Height (Seat back)     NEED TRANSLATED COPY
116,8 cm
Height (Seat cushion)     NEED TRANSLATED COPY
76,2 cm
Hoogte (ROPS)
172,7 cm
Bandbreedte spooraandrijving (buiten-buiten)
127,0 cm

GEWICHT
Need correct translated copy. Should say:   Uncrated (Mower & Deck)  
467,2 kg
Need correct translated copy. Should say:   Mulching Package (Package 
includes high-low mulching blades.)
16,3 kg

• Standaard    Optie
  

Air-Cooled 200V-G4 Series MidMount™ Specificaties

Ga naar grasshoppermower.com/legal voor een volledige lijst van handelsmerken / geregistreerde 
handelsmerken. 
Litho in U.S.A.  Formular #1119-170865-DUT © 2019 The Grasshopper Company

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service

The Grasshopper Company  • 105 Old U.S. Highway 81
P.O. Box 637 • Moundridge, KS  •  67107 U.S.A.  
T: 620-345-8621 •  grasshoppermower.com

Exclusief importeur
Benelux en Duitsland:

www.lozeman.de


