
• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

• 42” / 107 cm gelast stalen CentreCut™ maaidek

• 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”

• 3 jaar gelimiteerde garantie

• Halfhoge, premium zetel

S PX175 

• Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin

• 48” / 122 cm gelast stalen CentreCut™ maaidek

• 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”

• 3 jaar gelimiteerde garantie

• Halfhoge, premium zetel

S PX275 

Cruise control 
Binnen handbereik op het 
bedieningspaneel. 

LED-koplampen

Voorgesteld model SPX275

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 

Comfortabele halfhoge, premium zetel

Voor alle toebehoren, zie pagina 30.

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

Duurzaam gelast  
CentreCut™ maaidek

Raadpleeg de gebruikers-
handleiding of vraag uw dealer 
naar alle details over de garantie.

1919

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

SPX 

ZITMAAIERS 

MET ZIJ- OF 

ACHTERUITWORP

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


