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* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

STAND-ON MAAIERS MET STA-PLATFORM
De Soft Ride Stand-on SRSTM Z1 legt de lat hoger met zijn  verstelbare 

bestuurdersplatform, voorzien van veringstechnologie, dat het comfort 

voor de bestuurder optimaliseert en de productiviteit verhoogt! De 

ophangtechnologie verbetert het bestuurderscomfort en verhoogt 

de productiviteit! Het superieure evenwicht zorgt voor een stabiliteit 

en een wendbaarheid die de verwachtingen aan tractievermogen en 

bedieningscomfort overtreft. De Soft Ride Stand-on maaier met sta-

platform SRSTM Z1 is zo ontworpen zodat de bestuurder snel op en af het 

platform kan stappen, wat bijzonder handig is als u vaak poorten open 

en dicht moet doen, afval moet oprapen of de machine naar een andere 

werkplek moet transporteren. Met zijn compacte afmetingen kan de  

SRSTM Z1 in de laadruimte van een standaard bestelwagen worden 

geladen, wat een groot voordeel is, want u hebt dus geen aanhangwagen 

nodig. Zo vindt u ook makkelijker een parkeerplaats in drukke stedelijke 

gebieden.

TOT 

HECTARE/UUR 

(91 CM) (122 CM)
0,93 1,25

BIJ 80% EFFICIËNTIE

KM/U
12,8

RIJSNELHEID

TRILLINGEN*

m/s2

HAND-

ARMTRILLINGEN

< 2,5
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SRSZ1KAV1936RDCE

SRSZ1KAV2248RDCE 22 PK* Kawasaki FX691V 

V-Twin Benzine

122 cm - 48” iCDTM  

maaidek met achteruitworp 

19 PK* Kawasaki FX600V 

V-Twin Benzine

91 cm - 36”

maaidek met achteruitworp 

MODEL MOTOR MAAIDEK

* Vermogen bepaald door motorfabrikant.

MOTORGROEP

   Een motor uit de Kawasaki FX reeks zorgt voor 

professionele prestaties en betrouwbaarheid.

   De cyclonale, tweetraps luchtreiniger garandeert 

dat de inlaatlucht ook in de meest stoffige 

omstandigheden zuiver is.  

   Handige olie-aflaatslang om de olie zonder 

morsen te verversen.

   Brandstoftank met een totale inhoud van  

23 liter en een peilmeter.

MAAIDEK

   Dankzij de iCDTM-technologie van het maaidek 

heeft het gras meer tijd om terug recht te 

komen voor het de maaimessen raakt, wat 

een mooier maaibeeld geeft (enkel bij model 

SRSZ1KAV2248RDCE - 122 cm). 

   De configuratie van het maaidek met 

achteruitworp en de in de fabriek geplaatste 

geleideplaat voor achteruitworp en mulchmessen 

is een veelzijdige opstelling, die geschikt is voor 

de meeste maaiomstandigheden.

   Maaihoogte: 4,4 - 11,4 cm verstelbaar in stappen 

van 0,6 cm.

   Mesassen van gegoten aluminium met 

smeernippel bovenaan.

AANDRIJVING / FRAME

   Verend opgehangen bestuurdersplatform met 

spiraal geveerde schokdempers met groot 

instelbereik afhankelijk van het gewicht en de 

werkomstandigheden.

   Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400® transmissie 

met onafhankelijke oliefilter, laadpomp, schokventielen 

en maximaal uitvoerkoppel van 677 Nm.

   Robuust gelast frame met stalen buizen van  

38,1 x 50,8 mm en met een wanddikte van 3,05 mm.

   Grote banden van 23” voor meer tractie en om beter 

op stoepranden te kunnen rijden zonder de grasmat te 

beschadigen.

BESTURING & COMFORT

   Afzonderlijke hendels om vooruit en achteruit te  

rijden en dubbele stabilisatiestangen.

   Makkelijk verstelbare snelheid in 3 standen  

afhankelijk van de omstandigheden.

   Bedieningspaneel met schakelaar aftakas,  

urenteller en brandstofmeter.

   Elektrische koppeling van de aftakas met automatische 

ontkoppeling van de aftakas en makkelijk te 

herstarten.

   De maaihoogte van het veerbekrachtigde  

maaidek is makkelijk vanop de bestuurderspost 

manueel te verstellen. 

   Ergonomisch ontworpen dijsteun voor een superieur 

comfort, vooral op heuvelachtig terrein. 


