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ONZE EXPERTISE

Snapper® is het merk waarmee het allemaal 

begon. De afgelopen 70 jaar, hebben we een 

uitmuntende expertise opgebouwd om 

producten te ontwikkelen die het 

werk in de tuin vergemakkelijken.  

Het assortiment van Snapper blijft zich  

ontwikkelen, net zoals de behoeften van de 

klanten. Van de particuliere tot de professionele

gebruiker, ons productassortiment voldoet aan 

ieders unieke behoeften.

Iets wat in de loop der jaren echter niet is 

veranderd, is dat de Snapper producten 

moeiteloos kunnen worden aangekocht en 

gebruikt. Je wordt niet zomaar een legende ! 
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4 *  Maximale initiële accuspanning (gemeten zonder belasting) is 82 Volt. Nominale spanning is 72 Volt.
**  Zie gebruikershandleiding of vraag uw dealer naar de volledige garantie details; 2 jaar garantie op de accu’s enkel van toepassing bij particulier gebruik.
***  Kettingzaag alleen gebruiken met een 2Ah accu.



XD 

ACCU 

TUINGEREEDSCHAP

Eén accu, meerdere apparaten. 

Het Snapper XD (82 Volt Max*) accu tuingereedschap wordt aangedreven door een krachtige accu van Briggs & Stratton® met een lange 

levensduur. Het productassortiment bestaat uit loopmaaiers, handgereedschap en een kruiwagen.

Alle producten zijn compatibel met een 2 Ah, 4 Ah of 5 Ah lithium-ion accu van Briggs & Stratton***.  

Maai, knip, zaag, snoei en blaas met gemak door je tuinwerk.

• 82V Max* lithium-ion accu technologie voor constant vermogen.
• Vier blauwe LED indicators geven het laadniveau weer.
• Laadtijd 2 Ah: 30 minuten (100%) .
• Laadtijd 4 Ah: 60 minuten (100%) .
• Laadtijd 5 Ah: 75 minuten (100%) .
• Laden met de Briggs & Stratton® accu snellader. 
 

BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4 Ah), BSB5AH82 (5 Ah)

2 Ah, 4 Ah of 5Ah Lithium-Ion Accu Accu Snellader EBSRC82  

• Laadt Briggs & Stratton® 82V Max* 2 Ah,  
 4 Ah en 5 Ah lithium-ion accu’s op.
• Vier blauwe LED indicators geven het  
 laadniveau weer.
• Ook geschikt voor wandmontage.
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Accu harnas #: 770294

• Geschikt voor al het Snapper XD 
tuingereedschap.

2 
JAAR

GELIMITEERDE
ACCU/LADER
GARANTIE**

5 
JAAR

GELIMITEERDE
PRODUCT
GARANTIE**



Heggenschaar SXDHT82 

• 800 Watt borstelloze motor met een hoog rendement.

• 26”/66 cm messen van een hoogwaardige staallegering.

• Tot 90 minuten* looptijd (met een volledig opgeladen 2 Ah accu).

• 180˚ roterende handgreep, in stappen van 45˚ voor uiterst ergonomisch 
werken. 

• Indien er takken vast komen te zitten tussen de messen heeft deze unit 

een unieke functie om de messen in tegenovergestelde richting te laten 

bewegen, om zo een blokkade tussen de bladen te verhelpen.

• Metalen tip ter bescherming van de messen; bijvoorbeeld bij het snoeien 

dichtbij de grond. 

• Comfortabele, ergonomische rubberen handgreep en functieknoppen.

• 750 Watt borstelloze motor met een hoog rendement.

• 201 km/u luchtsnelheid; 14,2 m³/min luchtvolume**.

• Tot 40 minuten* looptijd (met een volledig opgeladen 2 Ah accu).

• De traploze snelheidsregeling handhaaft de gewenste luchtstroom bij elke snelheid.

• Stabiel design met kantelbeveiliging.

• Metalen ring ter bescherming van de blaaspijp.

• Comfortabele, ergonomische rubberen handgreep en functieknoppen.

Bladblazer SXDBL82

* De looptijd en uitvoercapaciteit zijn afhankelijk van de omstandigheden en het gebruik.  
** Gemeten bij de uitvoer van het handvat. *** Kettingzaag alleen gebruiken met een 2Ah accu. 

6

Hoog laadvermogen  
van  100 kg / 106 L

Deze zelfrijdende kruiwagen helpt u bij het verplaatsen van zware 

materialen en is eenvoudig te legen dankzij de lifthulp. De kruiwagen 

is voorzien van een unieke opklapbare koppelstang, zodat deze als 

aanhangwagen aan een tractor kan worden gekoppeld.

• Hoog laadvermogen van 100 kg / 106 L.

• Eenvoudig te regelen variabele snelheid.

• Twee snelheden vooruit

• Eén snelheid achteruit.

• Lifthulp voor gemakkelijk lossen.

• 300 Watt borstelloze motor.

• Unieke opklapbare koppelstang om de kruiwagen  

aan een tractor te koppelen.

Eenvoudig te 
bedienen variabele 
snelheid

Gemotoriseerde kruiwagen ESXDUC82

Ontgrendeling en 
lifthulp van laadbak Parkeerrem

Opklapbare 
koppelstang

Robuuste transmissie met een 
300 Watt borstelloze motor 

Luchtbanden met hoog 
tractievermogen
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Kettingzaag SXDCS82

• 1200 Watt borstelloze motor met een hoog 

rendement.

• Oregon® ketting 3/8 LP.

• 18” Oregon® zaagblad 0,050” / 1,3 mm.

• Capaciteit van 160 zaagsneden* 4"x4" zacht hout 

(met een volledig opgeladen 2Ah batterij***).

• Automatische kettingsmering (200 ml inhoud).

• Geïntegreerd gereedschap om de ketting te 

spannen.

• Met robuust metalen handvat met comfortabele, 

ergonomische rubberen grip en functieknoppen. 

• Inclusief een velkam voor maximale grip en 

eenvoudig roteren rondom de stam.

• 800 Watt borstelloze motor met een hoog rendement.

• 16” / 41 cm snijdiameter.

• Tot 25 minuten* looptijd (met een volledig opgeladen  

2 Ah accu).

• Semi-automatische maaikop uitgevoerd met  

2 maaidraden.

• Duurzame 1”/2,54 cm aluminium buis met gegoten 

verbindingsstuk.

• Drukknop voor variabele snelheid met indicatielampje.

• Comfortabele, ergonomische rubberen handgreep en 

functieknoppen.

• Inclusief schouderriem.

Trimmer / Multi-tool SXDST82

Tuinfrees #: 1696891 Heggenschaar #: 1696895

• 1”/2,54 cm aluminium buis, met een vierkante as.
• Snijlengte 17”/43 cm.
• 135˚ draaibaar snijblad.

• 1”/2,54 cm aluminium buis, met een vierkante as.
• Werkbreedte 10”/25 cm - of kleiner wanneer u de 

twee buitenste bladen eraf haalt.
• 12 tanden, 4 bladen met een diameter van ø20 cm.
• Gegoten aluminium behuizing.

Toebehoren Trimmer / Multi-tool     

Bosmaaier #: 1696899

• 1”/2,54 cm aluminium buis, met een 
vierkante as

• Maaibreedte 10”/25,5 cm.
• Stalen mes met 3 snijkanten.
• Kunststof beschermkap.
• Gegoten aluminium tandwiel 

behuizing.

Telescopische kettingzaag #: 1696893

• 1”/2,54 cm aluminium buis, met een vierkante as.
• 10”/25 cm Oregon® zaagblad en ketting.
• Automatische kettingsmering.
• Olie reservoir.

Verlengstuk 

#: 1696901
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Slijtvaste stalen maaidekken,  grote achterwielen 

en een centraal instelbare maaihoogte. Met 

het 3-in-1 maaidek kunt u grasresten zowel 

opvangen, uitwerpen alsook mulchen.

De Briggs en Stratton lithium-ion 82V Max* accu 

maakt deze grasmaaiers krachtig, duurzaam 

en betrouwbaar. Met de compacte verticale 

opbergmogelijkheid kunt u uw grasmaaier 

in krappe ruimtes in uw garage of schuur 

opbergen.
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9* Maximale initiële accuspanning (gemeten zonder belasting) is 82 Volt. Nominale spanning is 72 Volt.

INTELLIGENT EN EFFICIËNT
De ‘Load Sensing Technology’ 
detecteert en levert het benodigd 
vermogen om het gras te maaien en op 
te vangen. Dit resulteert in een optimale 
looptijd.

MAXIMALE ERGONOMIE
De in rubber omhulde handgreep van 
de duwboom biedt een ergonomische 
grip en comfort aan de gebruiker. De 
aanraaktoetsen en de start-drukknop op 
de duwboom zijn makkelijk bereikbaar.

BORSTELLOZE MOTORTECHNOLOGIE
Een zeer efficiënte borstelloze motor 
van 1000 of 1200 watt met een lange 
levensduur levert het vermogen en de 
betrouwbaarheid die u nodig heeft om uw 
gazon jarenlang te maaien.

•  82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah of 5 Ah)

• 2x 2 Ah accu's meegeleverd

• Accu duur 2 Ah batterij: tot 40 min

• Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min

• Duwmaaier

•  Maaibreedte: 46 cm

•  Grasopvangzak: 55 liter

E S X D19P W M82K 
•  82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah of 5 Ah)

• 2x 2 Ah accu's meegeleverd

• Accu duur 2 Ah batterij: tot 30 min

• Laadtijd 2 Ah batterij:  30 min

• Zelfrijdend, variabele snelheid

•  Maaibreedte: 51 cm

•  Grasopvangzak: 60 liter

E S X D21S P W M82K 
•  82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah of 5 Ah)

• 2x 2 Ah accu's meegeleverd

• Accu duur 2 Ah batterij: tot 35 min

• Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min

• Zelfrijdend, variabele snelheid

•  Maaibreedte: 46 cm

•  Grasopvangzak: 55 liter

E S X D19S P W M82K 



R PX31010

De stijlvolle RPX-zitmaaierlijn staat bekend 

om zijn soepele rijgedrag en hoog comfort. 

Belangrijke features zijn onder meer de 

Tuff-Torq® hydrostatische transmissie en een 

comfortabele, ergonomische stoel voor meer 

comfort voor de bestuurder. Elke zitmaaier 

bevat een bedieningspaneel met een urenteller 

en een brandstofmeter, een knop voor de cruise 

control en een digitale onderhoudsindicator. 

Alle RPX zitmaaiers zijn uitgerust met 

hoogwaardige Briggs & Stratton®-motoren. 

Deze hardwerkende tuintractoren zijn 

gebruiksvriendelijk en zorgen voor een 

smetteloos grasperk.



• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

• 96 cm maaibreedte

• Inhoud brandstoftank: 11 liter

• Snelheid vooruit: 0 - 7,7 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u

• Banden voor/achter: 15” x 6” / 22” x 10”

• Halfhoge, premium stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

R PX210 

• Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin

• 107 cm maaibreedte

• Inhoud brandstoftank: 11 liter

• Snelheid vooruit: 0 - 7,7 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u

• Banden voor/achter: 15” x 6” / 22” x 9,5”

• Halfhoge, premium stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

R PX310 

Voor alle toebehoren, zie pagina 28.

RPX 

ZITMAAIERS  

MET GRASOPVANG
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STALEN BUMPER VOORAAN
De stalen bumper vooraan maakt
de zitmaaier nog duurzamer aan de
voorzijde.

ERGONOMISCH BEDIENINGSPANEEL
Het bedieningspaneel is uitgerust met een
urenteller, een klok, een onderhoudsindicator, 
een brandstofmeter en een RMO-schakelaar 
om de zitmaaier achteruit te laten rijden.

BUITENGEWONE DUURZAAMHEID
Duurzame pendelende gietijzeren
vooras en voorwielen met kogellagers.

STALEN BUMPER VOORAAN
De stalen bumper vooraan maakt
de zitmaaier nog duurzamer aan de
voorzijde.

ERGONOMISCH BEDIENINGSPANEEL
Het bedieningspaneel is uitgerust met een
urenteller, een klok, een onderhoudsindicator, 
een brandstofmeter en een RMO-schakelaar 
om de zitmaaier achteruit te laten rijden.

BUITENGEWONE DUURZAAMHEID
Duurzame pendelende gietijzeren
vooras en voorwielen met kogellagers.

Grote brandstoftank van 11 liter 

Cruise control

Gietijzeren vooras 
De gietijzeren pendelende vooras volgt de 
glooiingen in het terrein en zorgt voor een 
gelijkmatig maaibeeld. De voorwielen lopen 
op kogellagers.

Elegante stalen motorkap 
Kwaliteit staat voorop. Onze 
motorkappen worden gemaakt van 
staal en zijn bevestigd via stevige 
stalen scharnieren.

Aan het chassis opgehangen maaidek met 
aansluiting voor een tuinslang 
Met antiscalpwielen om het maaidek  
op ruw terrein te beschermen.

Voorgesteld model RPX210

LED-koplampen

Comfortabele halfhoge, premium stoel

Grote achterbanden 
Met hun uitstekende grip 
beschermen de 22” grote 
achterbanden de grasmat tegen 
beschadigingen.

Groot opvangvermogen 
De opvangzak van 350 liter is uitgerust 
met een ergonomische hendel om 
de opvangzak te kunnen leeg maken 
zonder de stoel te verlaten. 
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De Snapper RPX360 levert topprestaties. 

Deze zitmaaier met achterwaartse opvang is 

krachtig, eenvoudig te bedienen, intelligent en 

comfortabel in gebruik. Hij is uitgerust met 

het exclusief ophangsysteem “Suspension 

System” om de zo best mogelijke maaiervaring 

te garanderen. 

R PX360 
M E T O P T I O N E L E A R M S T E U N S E T



BRIGGS & STRATTON® MOTOR  
De 8270 PXi V-Twin motor is uitgerust met 
druksmering, een luchtfilter met vervangelement 
en een verwisselbare oliefilter.

• Briggs & Stratton 8270 PXI V-Twin

• 107 cm maaibreedte

• Voor- en achtervering

• Inhoud brandstoftank: 11 liter

• Snelheid vooruit: 0 - 7,7 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u

• Banden voor/achter: 15” x 6” / 22” x 9,5”

• Halfhoge, premium stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

R PX360

SUSPENSION SYSTEM 

De RPX360 zitmaaier met achterwaartse opvang heeft een speciaal 

ontworpen gepatenteerd ophangveersysteem voor een soepel 

rijgedrag. 

Dit systeem bestaat uit voor- en achtervering en biedt een maximaal 

maaicomfort. Bij een constante maaisnelheid vermindert het de 

schokken met 25%, afhankelijk van de grasomstandigheden. 

RPX 

ZITMAAIERS  

MET GRASOPVANG

Voor alle toebehoren, zie pagina 28. 13

Comfortabele halfhoge, premium stoel  
 

Groot opvangvermogen 
De opvangzak van 350 
liter is uitgerust met een 
ergonomische hendel om de 
opvangzak te kunnen leeg 
maken zonder de stoel te 
verlaten.

Grote 22”  achterbanden

Grote brandstoftank van 11 liter 

LED-koplampen 
De RPX360 heeft een paar  
eersteklas LED-koplampen.

Stalen bumper vooraan  
Voor extra duurzaamheid.

Gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel 
Met urenteller, brandstofmeter, 
klok, onderhoudsindicator, cruise 
control en een RMO-schakelaar 
om de maaier achteruit te laten 
rijden. 
 

Aan het chassis opgehangen maaidek  
met aansluiting voor een tuinslang 
Vier antiscalpwielen om het maaidek op  
ruw terrein te beschermen.Voorasvering

Tuff Torq® K46 transmissie 

Achtervering

Elegante stalen motorkap 
Kwaliteit staat voorop. Onze 
motorkappen worden gemaakt 
van staal en zijn bevestigd via 
stevige stalen scharnieren.



S PX210
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De succesvolle Snapper SPX™ serie tuintrekkers 

bestaat uit vier modellen. En elk model zit vol met 

innovatieve functies.

Kies voor een lichter gestanst stalen maaidek 

met zijdelingse uitworp op de SPX110 en SPX210 

of voor een duurzaam gelast stalen CentreCut™-

maaidek op de SPX175 en SPX275 waarmee u 

tevens uw favoriete manier van maaien kunt kiezen. 

Alle SPX zitmaaiers zijn voorzien van een krachtige 

2-cilinder Briggs & Stratton motor om de zwaarste 

klussen uit te voeren.



• Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin

• 107 cm maaibreedte

• Inhoud brandstoftank: 15 liter

• Snelheid vooruit: 0 - 7,4 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u

• Banden voor/achter: 15” x 6” / 20” x 8”

• Halfhoge stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

S PX110 

• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

• 117 cm maaibreedte

• Inhoud brandstoftank: 15 liter

• Snelheid vooruit: 0 - 6,9 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,4 km/u

• Banden voor/achter: 15” x 6” / 22 x 10”

• Halfhoge, premium stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

S PX210 

Voor alle toebehoren, zie pagina 28. 15

SPX 

ZITMAAIERS 

MET ZIJ-UITWORP

STALEN BUMPER VOORAAN
De stalen bumper vooraan biedt extra 
duurzaamheid aan de voorkant van de 
zitmaaier.  (Beschikbaar op SPX210).

ERGONOMISCH BEDIENINGSPANEEL
Met cruise control en RMO-schakelaar om 
de maaier achteruit te laten rijden. 

BUITENGEWONE DUURZAAMHEID
Duurzame pendelende gietijzeren
vooras en voorwielen met kogellagers.

Voorgesteld model SPX210

Robuust stalen maaidek met aansluiting 
voor een tuinslang 
Vier antiscalpwielen om het maaidek op  
ruw terrein te beschermen.

Grote brandstoftank  
van 15 liter 

Cruise control 
Binnen handbereik op het 
bedieningspaneel. 

Comfortabele halfhoge, premium stoel

LED-koplampen 
Deze krachtige LED-
koplampen verlichten 
uw maaipad.

Elegante stalen motorkap 
Kwaliteit staat voorop. Onze 
motorkappen worden gemaakt van 
staal en zijn bevestigd via stevige 
stalen scharnieren.

Stalen bumper vooraan 
Voor extra 
duurzaamheid.

Gietijzeren vooras 
De gietijzeren pendelende vooras volgt de 
glooiingen in het terrein en zorgt voor een 
gelijkmatig maaibeeld. 

Tuff Torq® K46 transmissie 



S PX275 
M E T Z I J-U I T W O R P K I T
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De Snapper zitmaaiers SPX175 en SPX275, voorzien 

van een duurzaam gelast stalen CentreCut™ 

maaidek, bieden u ongeëvenaarde prestaties en 

gebruiksgemak.

Beide zitmaaiers zijn uitgerust met een premium 

2-cilinder Briggs & Stratton motor om de zwaarste 

klussen te klaren.

Onze "CentreCut™" maaitechnologie biedt totale 

flexibiliteit zonder keuzestress bij de aankoop van 

uw maaier.

De SPX175 en SPX275 tuintractoren worden door 

uw dealer geleverd met een reeds gemonteerd 

configuratiekit voor zij-uitworp of voor achteruitworp 

met standaard Eliminator® messen. Mocht u in 

de toekomst een andere maaiconfiguratie nodig 

hebben, dan hebt u enkel een andere kit nodig en 

hoeft u geen volledig nieuw maaidek of volledig 

nieuwe machine aan te schaffen.



• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

• 107 cm maaibreedte

• Leverbaar met zij- of achteruitworp configuratiekit
• Inhoud brandstoftank: 15 liter

• Snelheid vooruit:  0 - 6,9 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,4 km/u

• Banden voor/achter: 15” x 6” / 22” x 10”

• Halfhoge, premium stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

S PX175 

• Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin

• 122 cm maaibreedte

• Leverbaar met zij- of achteruitworp configuratiekit 
• Inhoud brandstoftank: 15 liter

• Snelheid vooruit:  0 - 8,2 km/u

• Snelheid achteruit:  0 - 5,4 km/u

• Banden voor/achter:15” x 6” / 22” x 9,5”

• Halfhoge, premium stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

S PX275 

Afgebeeld model: SPX275 

met RD kit (achteruitworp)

Voor alle toebehoren, zie pagina 28. 1717

SPX 

ZITMAAIERS 

MET ZIJ- OF 

ACHTERUITWORP 

Het CentreCut™ maaidek is verkrijgbaar in een voorgeconfigureerde versie met zij-
uitworp of met achteruitworp. Dankzij een optionele kit kunt u eenvoudig omschakelen 

van zij-uitworp naar achteruitworp en vice versa. 

Met de zij-uitworpkit beschikt u over de hoogst mogelijke maaicapaciteit. De 

achteruitworpkit wordt geleverd met een halfhoge mulchplug en Eliminator®-messen. 

Deze kit biedt u een perfecte balans tussen maaivermogen en mulchprestaties (50% 

mulching). Wenst u echter enkel te mulchen, dan monteert u best de mulchplug op 

volledige hoogte (100% mulching). Deze kit zorgt voor de beste mulchprestaties en is 

als toebehoren (optie) verkrijgbaar. 

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Met achteruitworp kit Met zij-uitworp kit

Comfortabele halfhoge, premium stoel

Grote banden 
Met hun uitstekende grip 
beschermen de 22” grote 
achterbanden de grasmat 
tegen beschadigingen.

Duurzaam gelast  
CentreCut™ maaidek

Cruise control 
Binnen handbereik op het 
bedieningspaneel. 

Elegante stalen motorkap 
Kwaliteit staat voorop. Onze 
motorkappen worden gemaakt 
van staal en zijn bevestigd via 
stevige stalen scharnieren.

LED-koplampen

Stalen bumper vooraan 
Voor extra 
duurzaamheid.

Gietijzeren vooras 
De gietijzeren pendelende vooras volgt de 
glooiingen in het terrein en zorgt voor een 
gelijkmatig maaibeeld. 

Tuff Torq® K46 transmissie 
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De ZTX105 voegt een geheel nieuw prestatieniveau 

toe aan het uitgebreide Snapper zero turn gamma.  

Ontworpen voor maximale toegang tot de tuin. 

Deze compacte zero turn maaier kan op plaatsen 

maaien waar andere zero turn maaiers niet kunnen 

komen omwille van hun breedte. Het compacte 

formaat maakt het gemakkelijk om zelfs op 

de smalste delen van uw gazon te navigeren. 

Bovendien neemt hij minder ruimte in beslag bij het 

opbergen. 

Onze converteerbare CentreCut™-maaitechnologie 

biedt totale flexibiliteit zonder keuzestress bij de 
aanschaf van uw volgende maaier. De kit voor 

zij-uitworp (SD) levert u de hoogst mogelijke 

maaicapaciteit. De kit voor achteruitworp (RD) 

wordt geleverd met een halfhoge mulchdeflector 
en Eliminator®-messen en biedt een perfecte 

balans tussen maaicapaciteit en mulchprestaties. 

Als u de beste mulchprestaties wenst, kunt u de 

optionele mulchkit monteren.

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

2023

MODEL

UPDATE

Z T X105 
M E T R D-K I T (A C HT E R U I T W O R P)



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De EXI-motoren zorgen voor een 
consistente start en garanderen 
duurzame prestaties.

• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

• 91 cm maaibreedte

• Hydro-Gear® EZT® transmissies

• Leverbaar met zij- of achteruitworp configuratiekit
• Snelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u

• Banden voor/achter: 11 x 4” / 18 x 6,5”

• 3 jaar gelimiteerde garantie

• Optionele transportbak

Z T X105

Duurzaam, gelast stalen  
CentreCut™ maaidekVoor alle toebehoren, zie pagina 29.

VOETBEDIENDE MAAIDEKLIFT
Verstel de maaihoogte gemakkelijk in 7 
stappen van 38 tot 110 mm.

CENTRECUT™ MAAIDEK
Gelast stalen maaidek met beperkte 
levenslange garantie. Mocht u in de 
toekomst een andere maaiconfiguratie 
nodig hebben, dan hoeft u enkel een 
nieuwe kit aan te schaffen.

COMPACT DESIGN
Met een totale breedte van 98 cm is de 
ZTX105 de kleinste in zijn klasse, maar 
biedt hij een ongeëvenaarde toegang tot 
uw tuin.
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ZTX 

ZERO TURNS 

Comfortabele stoel 
Regelbare stoel met 
armsteunen voor een optimale 
ergonomie.

Betrouwbare kracht 
Onze zero turns 
zijn uitgerust met 
betrouwbare Briggs & 
Stratton motoren.

Voetbediend lift-mechanisme 
van het maaidek  
Niet langer manueel  
het zware maaidek  
omhoog heffen.

Bedieningspaneel 
Ergonomisch binnen handbereik 
geplaatst bedieningspaneel.  
Met geïntegreerde parkeerrem.

Gelast stalen frame 
De ZTX-serie kan zelfs de zwaarste 
maaiomstandigheden te baas.



Z T X275
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Ontworpen voor grotere gazons. De Snapper 

zero turns ZTX175 en ZTX275 leveren superieure 

allround maaiprestaties. Onze "CentreCut™" 

maaitechnologie biedt totale flexibiliteit zonder 
keuzestress bij de aankoop van uw zero turn 

maaier.

De ZTX175 en ZTX275 zero turn maaiers 

worden door uw dealer geleverd met een reeds 

gemonteerde configuratiekit voor zij-uitworp of 
voor achteruitworp met standaard Eliminator® 

messen.

Mocht u in de toekomst een andere 

maaiconfiguratie nodig hebben, dan heeft u enkel 
een nieuwe kit nodig en hoeft u geen volledig 

nieuw maaidek of zelfs een nieuwe zero turn aan 

te kopen.

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

• 107 cm maaibreedte

• Hydro-Gear® EZT® transmissies

• Leverbaar met zij- of achteruitworp configuratiekit
• Snelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u

• Banden voor/achter: 11 x 6” / 18 x 8,5”

• Optionele transportbak

• 3 jaar gelimiteerde garantie

Z T X175 

• Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin

• 122 cm maaibreedte

• Hydro-Gear® EZT® transmissies

• Leverbaar met zij- of achteruitworp configuratiekit
• Snelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u

• Banden voor/achter: 11 x 6” / 20 x 8”

• Standaard transportbak

• Halfhoge, premium stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

Z T X275 

Afgebeeld model: 

ZTX275 met SD kit (zij-uitworp)

Voor alle toebehoren, zie pagina 29.
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ZTX 

ZERO TURNS 

INTUÏTIEVE BEDIENING
De bedieningsinstrumenten van de
zero turn (waaronder een urenteller)
zijn gebruiksvriendelijk en binnen
handbereik geplaatst.

MOTORBESCHERMING
Het rooster rond de motor beschermt de
kritieke motorcomponenten.

MAKKELIJK BEREIKBARE MOTOR
De transportbak klapt makkelijk
omhoog voor een volledige toegang tot
het motorcompartiment.

Hydro-Gear® EZT® 

transmissies

Bedieningspaneel 
Ergonomisch binnen handbereik 
geplaatst bedieningspaneel.  
Met geïntegreerde parkeerrem.

Geïntegreerde 
transportbak op ZTX275 
Met de transportbak 
is deze zero turn nog 
functioneler dan voorheen.

Stevig, duurzaam gelast stalen  
CentreCut™ maaidek

Comfortabele, half-hoge 
premium stoel op ZTX275 
Regelbare stoel met 
armsteunen  voor een 
optimale ergonomie.

Voetbediend lift-mechanisme 
van het maaidek  
Niet langer manueel  
het zware maaidek  
omhoog heffen.

Gelast stalen frame 
De ZTX-serie kan zelfs de zwaarste 
maaiomstandigheden te baas.



22

De ZTX350 vertegenwoordigt het ultieme niveau van 

all-round topprestaties voor de meest veeleisende 

eigenaars van grote tuinen. Van maaiflexibiliteit en 
veelzijdigheid tot bestuurderscomfort en efficiëntie, 
de ZTX350 biedt het allemaal.



• Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin

• 132 cm maaibreedte

• Hydro-Gear® ZT-2800® transmissies

• Snelheid vooruit: 0 - 12,0 km/u

• Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u

• Banden voor/achter: 11 x 6” / 20 x 10”

• Standaard transportbak

• Halfhoge, premium stoel

• 3 jaar gelimiteerde garantie

Z T X350

Voor alle toebehoren, zie pagina 29. 23

Gelast stalen maaidek 
Gelimiteerde levenslange garantie.

ZTX 

ZERO TURNS 

DUURZAAM MAAIDEK
Maaidek van gelast staal met beperkte
levenslange garantie.

GROTE ACHTERBANDEN
Met hun uitstekende grip beschermen
de 20” grote achterbanden de grasmat
tegen beschadigingen.

VOETBEDIEND HEFSYSTEEM VAN 
HET MAAIDEK
Niet langer manueel het zware maaidek 
omhoog heffen.

INTUÏTIEVE BEDIENING
De bedieningsinstrumenten van de
zero turn (waaronder een urenteller)
zijn gebruiksvriendelijk en binnen
handbereik geplaatst.

Voetbediend lift-mechanisme 
van het maaidek  
Niet langer manueel het 
zware maaidek omhoog 
heffen.

Bedieningspaneel 
Ergonomisch binnen handbereik 
geplaatst bedieningspaneel.  
Met geïntegreerde parkeerrem.

Grote brandstoftank van 11 liter 
Peilmeter om de resterende 
hoeveelheid brandstof in de tank  
af te lezen.

Comfortabele, half-hoge 
premium stoel 
Regelbare stoel met 
armsteunen  
voor een optimale 
ergonomie.

Geïntegreerde 
transportbak  
Met de transportbak 
is deze zero turn 
nog functioneler dan 
voorheen.

Hydro-Gear® transmissies 
Twee onafhankelijke Hydro-
Gear® ZT-2800® transmissies. 

Gelast stalen frame 
De ZTX-serie kan 
zelfs de zwaarste 
maaiomstandigheden 
te baas.



Model

Vermogen

Max spanning*

Accu

Aantal accu’s

Snellader

Laadtijd tot 100% (min) 

Batterijduur**

Motor

Maaidek

Maaibreedte

Materiaal maaidek

Type maaidek

Hoogteregeling

Type mes

Transmissie

Type transmissie

Type aandrijving

Snelheden vooruit

Andere kenmerken

Wielafmetingen (voor/achter)

Type stuur

Opbergmogelijkheid

Opvangzak / Inhoud

Gewicht

Garantie grasmaaier***

Garantie accu***

ESXD19PWM82K

82V

Lithium-ion 2Ah, 4Ah of 5Ah

2 x 2Ah meegeleverd

Inbegrepen  

2Ah - 30 min 

4Ah - 60 min 

 5Ah - 75 min

2 Ah: tot 40 min 

Accu aangedreven, 1000 Watt 

46 cm

Staal

3-in-1

1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)

Staal

Duwmaaier

-

-

8” / 10”

Vergrendeling met snelkliksysteem 

Mow N’ Stow 

Soepele stoffen zak, 55 L

31,4 kg

5 jaar

2 jaar

ESXD19SPWM82K

82V

Lithium-ion 2Ah, 4Ah of 5Ah

2 x 2Ah meegeleverd

Inbegrepen 

2Ah - 30 min 

4Ah - 60 min 

 5Ah - 75 min

2 Ah: tot 35 min

Accu aangedreven, 1000 Watt 

46 cm

Staal

3-in-1

1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)

Staal

Zelfrijdend

Variabele snelheid

3 - 6 km/u. 

8” / 10”

Vergrendeling met snelkliksysteem 

Mow N’ Stow 

Soepele stoffen zak, 55 L

32,4 kg

5 jaar

2 jaar

ESXD21SPWM82K

82V

Lithium-ion 2Ah, 4Ah of 5Ah

2 x 2Ah meegeleverd

Inbegrepen 

2Ah - 30 min 

4Ah - 60 min 

 5Ah - 75 min

2 Ah: tot 30 min

Accu aangedreven, 1200 Watt 

51 cm

Staal

3-in-1

1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)

Staal

Zelfrijdend

Variabele snelheid

3 - 6 km/u. 

8” / 10”

Vergrendeling met snelkliksysteem 

Mow N’ Stow 

Soepele stoffen zak, 60 L

37,1 kg

5 jaar

2 jaar

ACCU XD ACCU XD ACCU XD

* Maximale initiële accuspanning (gemeten zonder belasting) is 82 Volt. Nominale spanning is 72 Volt.
** De looptijd en uitvoercapaciteit zijn afhankelijk van de omstandigheden en het gebruik.  
*** 2-jaar garantie op accu bij particulier gebruik. Raadpleeg de gebruikershandleiding of informeer bij uw dealer naar de 
garantiedetails; 

accu   

GRASmaaiers

SPECIFICATIES

24



25

Model

Vermogen

Motor

Model

Aantal cilinders

Startinrichting

Tankinhoud

Transmissie

Aandrijving

Snelheid vooruit

Snelheid achteruit

Chassis

Vooras

Banden voor/achter

Draaicirkel

Hefsysteem maaidek

Inschakeling mes

Vering

Afmetingen 

Lengte

Breedte

Hoogte

Gemonteerd gewicht

Maaidek

Maaibreedte

Materiaal maaidek

Configuratie maaidek
Steunwielen maaidek

Opvangcapaciteit

Maaihoogte

Messen

Stoel

Reinigingsaansluiting

Mulchset

Cruise control

RPX210

Opvang

Briggs & Stratton 

7220 EXi V-Twin OHV

2 

Elektrostart

11 liter

Tuff Torq® K46

0 - 7,7 km/u

0 - 4,5 km/u

Gietijzer

15” x 6” / 22” x 10”

36 cm

Mechanisch 

Elektrisch

-

260 cm

102 cm

121 cm

278 kg

38” / 96 cm

Gestanst staal

Achteruitworp 

2

350  liter

7 standen / 45 - 90 mm

2

Premium stoel, half hoge rug

Ja

Inbegrepen

Ja

RPX310

Opvang

Briggs & Stratton 

8270 PXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

11 liter

Tuff Torq® K46

0 - 7,7 km/u

0 - 4,5 km/u

Gietijzer

15” x 6” / 22” x 9,5”

36 cm

Mechanisch 

Elektrisch

-

260 cm

114 cm

123 cm

281 kg

42” / 107 cm

Gestanst staal

Achteruitworp

4

350  liter

7 standen / 45 - 90 mm

2

Premium stoel, half hoge rug

Ja

Inbegrepen

Ja

RPX360

Opvang

Briggs & Stratton 

8270 PXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

11 liter

Tuff Torq® K46

0 - 7,7 km/u

0 - 4,5 km/u

Gietijzer

15” x 6” / 22” x 9,5”

36 cm

Mechanisch 

Elektrisch 

Voor en achter

260 cm

114 cm

123 cm

294 kg

42” / 107 cm

Gestanst staal

Achteruitworp

4

350  liter

7 standen / 45 - 90 mm

2

Premium stoel, half hoge rug

Ja

Inbegrepen

Ja

zitmaaiers   

met 

grasopvang

SPECIFICATIES
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Model

Vermogen

Motor

Model

Aantal cilinders

Startinrichting

Tankinhoud

Transmissie

Aandrijving

Snelheid vooruit

Snelheid achteruit

Chassis

Vooras

Banden voor/achter

Draaicirkel

Hefsysteem maaidek

Inschakeling mes

Afmetingen 

Lengte

Breedte met SD kit  

(deflector op-/neergeklapt)
Breedte met RD kit

Hoogte 

Gemonteerd gewicht

Maaidek

Maaibreedte

Materiaal maaidek

Configuratie maaidek
Steunwielen maaidek

Maaihoogte

Messen

Stoel

Reinigingsaansluiting

Mulchset

Cruise control

SPX110

Zij-uitworp

Briggs & Stratton 

7220 EXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

15 liter

Tuff Torq® K46

0 - 7,4 km/u

0 - 5,0 km/u

Gietijzer

15” x 6” / 20” x 8”

36 cm

Mechanisch 

Elektrisch

185  cm

127 / 134 cm

-

111 cm

211 kg

42” / 107 cm

Gestanst staal

Zij-uitworp

4

7 standen / 38 - 102 mm

2

Stoel met half hoge rug

Ja

Optioneel

Ja

SPX175

Zij-/Achteruitworp

Briggs & Stratton 

7220 EXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

15 liter

Tuff Torq® K46

0 - 6,9 km/u

0 - 4,4 km/u

Gietijzer

15” x 6” / 22” x 10”

36 cm

Mechanisch 

Elektrisch

185  cm

112 / 139 cm

112 cm

117 cm

231 kg

42” / 107 cm

Gelast staal

CentreCut™

4

7 standen / 38 - 110 mm

2

Premium stoel, half hoge rug

Ja

Optioneel

Ja

SPX210

Zij-uitworp

Briggs & Stratton 

7220 EXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

15 liter

Tuff Torq® K46

0 - 6,9 km/u

0 - 4,4 km/u

Gietijzer

15” x 6” / 22” x 10”

36 cm

Mechanisch 

Elektrisch

185  cm

131 / 149 cm

-

117 cm

223 kg

46” / 117 cm

Gestanst staal

Zij-uitworp

4

7 standen / 38 - 102 mm

3

Premium stoel, half hoge rug

Ja

Optioneel

Ja

SPX275

Zij-/Achteruitworp

Briggs & Stratton 

8240 PXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

15 liter

Tuff Torq® K46

0 - 8,2 km/u

0 - 5,3 km/u

Gietijzer

15” x 6” / 22” x 9,5”

36 cm

Mechanisch 

Elektrisch

185  cm

125 / 151 cm

125 cm

117 cm

247 kg

48” / 122 cm

Gelast staal

CentreCut™

4

7 standen / 38 - 89 mm

3

Premium stoel, half hoge rug

Ja

Optioneel

Ja
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Model

Vermogen

Motor 

Model 

Aantal cilinders

Startinrichting

Tankinhoud

Transmissie

Aandrijving

Snelheid vooruit

Snelheid achteruit

Chassis

Frame

Banden voor/achter

Draaicirkel

Hefsysteem maaidek

Inschakeling mes

Afmetingen

Lengte

Breedte met SD kit  

(deflector op-/neergeklapt)
Breedte met RD kit

Hoogte 

Gemonteerd gewicht

Maaidek

Maaibreedte

Materiaal maaidek

Configuratie maaidek
Steunwielen maaidek

Maaihoogte

Messen

Stoel

Transportbak

Reinigingsaansluiting

Mulchkit

ZTX105

Zij-uitworp

Briggs & Stratton 

7200 EXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

11 liter

Hydro-Gear® EZT®

0 - 8,0 km/u

0 - 4,0 km/u

Gelast staal

11” x 4” / 18” x 6,5”

0 cm

Via voetpedaal

Elektrisch

178 cm

98 / 126 cm

98 cm 

107 cm

226 kg 

36” / 91 cm

Gelast staal

CentreCut™ 

-

7 standen / 38 - 110 mm 

2 

Half hoge rug & armsteunen

Optioneel

Ja

Optioneel

ZTX175

Zij-/Achteruitworp

Briggs & Stratton 

7220 EXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

11 liter

Hydro-Gear® EZT®

0 - 11,0 km/u

0 - 4,0 km/u

Gelast staal

11” x 6” / 18” x 8,5”

0 cm

Via voetpedaal

Elektrisch

187 cm

112 / 139 cm

112 cm

101 cm

250 kg

42” / 107 cm

Gelast staal

CentreCut™ 

2

13 standen / 38 - 110 mm

2

Half hoge rug & armsteunen

Optioneel

Ja 

Optioneel

ZTX275

Zij-/Achteruitworp

Briggs & Stratton 

8240 PXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

11 liter

Hydro-Gear® EZT®

0 - 11,0 km/u

0 - 4,0 km/u

Gelast staal

11” x 6” / 20” x 8”

0 cm

Via voetpedaal

Elektrisch

187 cm

 125 / 151 cm

125 cm

105 cm

288 kg

48” / 122 cm

Gelast staal

CentreCut™ 

2

13 standen / 38 - 110 mm

3

Premium, half hoge rug & armsteunen

Inbegrepen

Ja 

Optioneel

ZTX350

Zij-uitworp

Briggs & Stratton 

8270 PXi V-Twin OHV

2

Elektrostart

11 liter

Hydro-Gear® ZT-2800®

0 - 12,0 km/u

0 - 4,0 km/u

Gelast staal

11” x 6” / 20” x 10”

0 cm

Via voetpedaal

Elektrisch

187 cm

136 / 167 cm

-

105 cm

311 kg

52” / 132 cm

Gelast staal

Zij-uitworp 

2

13 standen / 38 - 110 mm

3

Premium, half hoge rug & armsteunen

Inbegrepen

Ja 

Optioneel

*  Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie. 
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BESCHRIJVING ONDERDEELNR. RPX210 RPX310 RPX360

MODELNUMMER 2691704 2691705 2691706

Deflector achteraan 1688033 • • •

Sneeuwkettingen, 22” x 10” banden 1695092SM • • •

Armsteunen 1687810YP • • •

BESCHRIJVING ONDERDEELNR. SPX110 SPX175 SPX210 SPX275

MODELNUMMER (TREKKER)

MODELNUMMER (MAAIDEK)

2692023

1696797

2691928

1697442

2691701

1696798

2691929

1697443

Mulchset voor zij-uitworp 1696374YP 1697447 1696910 1697449

Mulchset voor achteruitworp (Kit mulchplug voor 100% mulching) 84007258 84007244

Grasopvangsysteem met twee opvangzakken

Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek

1697358A • 

1697367A

• 

1697373A

Grasopvangsysteem met drie opvangzakken 

Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek  

Optioneel: Turboventilator

1697359A • 

1697375A 

1697366A

• 

1697376A 

1696750A

Adaptorset maaidek 1697367A 1697373A 1697375A 1697376A

Sneeuwschuif, 42” 

Hiervoor nodig: Gewichtendrager

Hiervoor nodig: Gewicht, 33Lbs, 15kg 

Hiervoor nodig: Sneeuwkettingen, 22” x 10” Banden

1696092

1694922SM

1691319SM 

1695092SM

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

Sneeuwfrees, ééntraps, 42” 

Hiervoor nodig: Gewichtendrager

Hiervoor nodig: Gewicht, 33Lbs, 15kg 

Hiervoor nodig: Sneeuwkettingen, 22” x 10” Banden

1696423 

1694922SM 

1691319SM 

1695092SM

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

Armsteunen 1687810YP • • • •

Strepen rolkit* 1697537 1697537

Voorbumper 1687939

Gewicht, 33Lbs, 15kg 1691319SM • • • •

Gewichtendrager 1694922SM • • • •

Wielgewichten (2 nodig) 1690555SM • • • •

Sneeuwkettingen, 22” x 10” Banden 1695092SM • • • •

Zij-uitworp configuratiekit 1697446 1697448

Achteruitworp configuratiekit 1697447 1697449

28
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BESCHRIJVING ONDERDEELNR. ZTX105 ZTX175 ZTX275 ZTX350

MODELNUMMER 2692024 2691924 2691925 2691713

Mulchset voor zij-uitworp 1697524 1697447 1697449 1696908

Mulchset voor achteruitworp (Kit mulchplug voor 100% mulching) 84008240 84007258 84007244

Grasopvangsysteem met twee opvangzakken

Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek

Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek + Turboventilator

1697408A • 

1697101

• 

1697373A

• 

1697376A

• 

 

1696768A

Transportbak 1697133 • •

Een paar Rhino-klemmen voor transportbak 1687855YP • • • •

Een paar Rhino-klemmen voor transportbak met ratelsysteem 1687856YP • • • •

Verlichtingskit 1697104 • • • •

Jack Stand service krik 

Hiervoor nodig: Jack Stand montage kit

5601305 

5601306

• 

•

• 

•

• 

•

• 

•

Strepen rolkit* 1697535 1697536 1697536

Zij-uitworp configuratiekit 1697523 1697446 1697448

Achteruitworp configuratiekit 1697524 1697447 1697449
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JACK STAND SERVICE KRIK
Met deze service krik kunt u 
makkelijk de onderkant van uw 
maaidek bereiken voor onderhoud. 

STREPEN ROLKIT*
Een goed verzorgd gazon verdient 
perfecte strepen.

ZERO TURNS 

        

TOEBEHOREN

* Compatibel met CentreCut™ maaidekken vanaf 2022.
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TOEBEHOREN 

*  Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie. 
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Cargo Bed - Laadbakje 
Breid de functionaliteit van uw zero turn 

uit met een laadbakje*.

Sneeuwschuif 
Ideaal om zich een weg 

door de sneeuw te banen.

Mulchset 
Voor een gemakkelijke

ombouw naar een mulch maaidek.

Sneeuwkettingen 
Voor gebruik op gladde  

ondergronden zoals ijs en sneeuw.

Grasopvangsysteem met  
twee opvangzakken 

Voor een zitmaaier met zij-uitworp.

Grasopvangsysteem met  
drie opvangzakken 

Voor een zitmaaier met zij-uitworp.

Rhino-klemmen 
Klem eenvoudig uw tuingereedschap

vast aan uw zero turn.

Voorbumper 
Maakt de tuintractor nog

duurzamer aan de voorzijde.

Verlichtingsset 
Twee LED-koplampen voor

allround maaien.
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Snapper, een merk van Briggs & Stratton, produceert voor de consumentenmarkt een uitgebreid assortiment gemotoriseerde machines voor

buitengebruik, waaronder loopmaaiers, zitmaaiers en zero turns. Uw onafhankelijke Snapper-dealer heeft een volledig assortiment gemotoriseerde machines voor buitengebruik om aan elke behoefte te voldoen. 

Door de fabriek goedgekeurde onderdelen, toebehoren en onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar bij de erkende dealers.

LEGENDARY

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV 

SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERTEN

THE NETHERLANDS 

TEL: +31 (0) 475 408 383    

snapper.eu

VOLG SNAPPER EUROPE OP :

UW SNAPPER DEALER:

Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk, Antwerpen

garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

T. +32 (0)3 821 08 30
F. +32 (0)3 821 08 33

De Elzenhof 7G, 4191 PA Geldermalsen, Nederland

info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl

T. +31 (0) 345 788 104
F. +31 (0) 345 788 102

UW SNAPPER DISTRIBUTEUR:


