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Robuust
De producten van Orec hebben tijdens het werk een verdiende reputatie opgebouwd van robuuste 
en zeer sterke producten. Orec is specialist in het construeren en ontwerpen van producten voor het 
gebruik op moeilijk terrein. 

Vermogen
Het vermogen van een machine is niet alleen het aantal kW dat geleverd wordt door de motor. 
Het vermogen is een geraffineerde balans tussen de kW van de motor en de versnellingen van de 
transmissie naar de wielen en het mes en een goede gewichtsverdeling van de hele machine. Precies 
daarom zijn de producten van Orec sterker in gebruik en zijn de bedrijfskosten lager.

Betrouwbaar
De grote aandacht die is uitgegaan naar het plannen en het construeren van de Japanse materialen 
van hoge kwaliteit, garanderen de karakteristieke Orec producten van hoge betrouwbaarheid en 
duurzaamheid.

Veiligheid
Onder andere uit veiligheidsoogpunt houdt Orec zich in het bijzonder bezig met de ergonomie van 
de bediening en de efficiëntie van het veiligheidsmechanisme. Voor de ingenieurs van Orec staat 
tijdens het ontwerpen van de Orec machines de bestuurder in het middelpunt.

De Orec Rabbit maaier heeft een 
versterkt buizen chassis dat een hoge 
duurzaamheid en soliditeit garandeert. 
De Orec Rabbit maaier is uitgevoerd 
met onderhoudspunten welke 
makkelijk bereikbaar zijn, zodat de 
machine makkelijk in optimale conditie 
gehouden kan worden.



Nieuw  

Een bewegend slagmes 
zorgt voor een nog beter 
maairesultaat en voor 
veiligheid in het geval er een 
object wordt geraakt.

Het lage eigen gewicht, de grote spoorbreedte van de wielen, samen met het differentieel met blokkering maken 
deze machine in het bijzonder geschikt voor het veilig werken op steil terrein zoals dijken en hellingen.

Voor de modellen RM zijn er mulch- 
messen beschikbaar, welke het gras beter 
verwerken. (Cod. CR801850000 – twee 
messen per machine).

MULCH- 
  MES

RM 94 
Motor Briggs & Stratton 
Vanguard Twin OHV 
Vermogen 18 pk/13,2 kW.
Elektrisch start systeem.
Hydrostatische transmissie 
met 2 groepen, hoog en laag. 
Differentieel met blokkering.
Maaibreedte 95 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
45 mm. tot 95 mm.

RM 86 G
Motor Honda GXV 390 OHV.
Vermogen 13 pk/9,6 kW.
Elektrisch start systeem.
Mechanische transmissie met 
differentieel met blokkering.
Maaibreedte 85 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
45 mm. tot 90 mm.

RM 86 
Motor Briggs & Stratton
Vanguard OHV.
Vermogen 14 pk/10,6 kW.
Hydrostatische transmissie met 
2 groepen, hoog en laag. 
Differentieel met blokkering.
Maaibreedte 88 cm.
Verstelbare maaihoogte van 45 
mm. tot 90 mm.

De specialist op moeilijk terrein



De nieuwste machine in de lijn klepelmaaiers 
heeft alle Orec karakteristieken zoals kracht, 
betrouwbaarheid, robuustheid en duurzaamheid.
Dankzij de rupsaandrijving maait en ontbost de 
Orec rupsklepelmaaier zonder enige moeite zeer 
ruw terrein zoals braakliggend terrein, bermen etc. 
De brede rupsen garanderen maximale veiligheid 
voor de bediener en maximale stabiliteit van de 
machine tijdens alle fasen van het werk.

Klepelmaaiers

Gebouwd voor gebruik op extreem terrein. De Orec klepelmaaiers kunnen in vele situaties worden ingezet en met 

name kunnen ze zich het best bewijzen in die condities die voor een normale klepelmaaier onbegaanbaar zijn. 

Ongecultiveerd land, wegbermen, struikgewas, bosachtige gebieden, looppaden en braakliggend terrein. Dat zijn 

normale condities om de machine in te zetten.

HRC 662 
Model: rupsaandrijving.
Motor Kawasaki FE 250 OHV
Vermogen 7,5 pk/5,5 kW.
Mechanische transmissie.
Maaidek: rotor met 38 Y 
klepels.
Maaibreedte: 65 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
20 mm. tot 80 mm.

HR 531
Motor Honda GX200 OHV.
Vermogen 6,5 pk/4,8 kW.
Mechanische transmissie.
Maaidek: rotor met 32 Y 
klepels.
Maaibreedte: 52 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
20 mm. tot 80 mm.

De OREC 
klepelmaaiers 
hebben een 
verticaal en 
horizontaal 
verstelbare 
stuurboom door 
middel van een 
handbediende 
hendel.

HR 661 A
Motor Kawasaki FE 250 OHV
Vermogen 7,5 pk/5,5 kW.
Mechanische transmissie.
Maaidek: rotor met 38 Y 
klepels.
Maaibreedte: 65 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
20 mm. tot 80 mm.



Profielbanden voor een 
gegarandeerde en optimale grip op 
het terrein.

Maaidek van de Orec klepelmaaiers met rotor 
en Y klepels.

HR 801 K
Motor Kawasaki FE 290 OHV
Vermogen 9,5 pk/7 kW.
Mechanische transmissie.
Maaidek: rotor met 46 Y 
klepels.
Maaibreedte: 80 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
20 mm. tot 80 mm.

Niemand weet ze beter te fabriceren

HRH 801
Motor Kawasaki FE 290 OHV
Vermogen 9,5 pk/7 kW.
Hydrostatische transmissie.
Maaidek: rotor met 46 Y 
klepels.
Maaibreedte: 80 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
20 mm. tot 80 mm.



Ruwterrein maaiers

Door het front zwenk 
wiel heeft de machine 

een zeer goede 
manoeuvreerbaarheid, 
waardoor er makkelijk 

rondom obstakels 
gemaaid kan worden.

Voor de modellen SH50C, SH61, SH71 is 
er een mulchmes leverbaar dat het gras 
langer in het maaidek houdt en meer 
versnippert. (Cod. CR801500000 voor 
model SH50C, CR801600000 voor model 
SH61, CR801700000 voor model SH71).

MULCH- 
   MES

De ruwterreinmaaierlijn, welke Orec vandaag de dag levert, geeft een beter antwoord op de vraag naar 

hoge maaikwaliteit en hoge maaiprestaties in lang gras. De structurele robuustheid en de tractieprofielwielen 

garanderen altijd tractie en contact met het terrein, ook op ongelijk terrein. Orec heeft veel aandacht besteed aan 

de technische ontwikkeling van het maaidek waardoor de luchtstroom in het maaidek altijd maximaal is en voor 

een optimale afvoer van het gemaaide gras zorgt.

SH 50 C
Motor Honda GX 160 OHV. 
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Mechanische transmissie.
Maaibreedte: 50 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
27 mm. tot 65 mm.

SH 61 H
Motor Kawasaki FC 180V OHV. 
Vermogen 6 pk/ 4,41 kW.
Mechanische transmissie.
Differentieel met blokkering.
Maaibreedte: 60 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
0 mm. tot 100 mm.

SH 71 H
Motor Honda GXV 340 OHV.
Vermogen 11 pk/8,09 kW.
Mechanische transmissie.
Differentieel met 
blokkering.
Maaibreedte: 70 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
0 mm. tot 100 mm.

Specialisten in het hoge gras



Hellingmaaiers

Het model FL500BC is een grasmaaier bestemd voor het maaien van hoog gras, op ruw en onregelmatig terrein 

en op hellingen. Deze eigenschappen worden gecreëerd door de aangedreven achterwielen met grote diameter 

en door de transmissie met differentieel blokkering. Om het werk nog comfortabeler uit te voeren is de machine 

uitgevoerd met een, in hoogte en breedte, verstelbare stuurboom. Het stevige stalen buizenframe maakt de 

machine zeer solide. 

FL 500 BC
Motor Honda GXV 160 OHV. 
Vermogen 5,5 pk/4,0 kW.
Mechanische transmissie. 
Differentieel met blokkering.
Maaibreedte: 50 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
10 mm. tot 70 mm.

Waar anderen niet komen



SUPER-
STEIL 
TOT 40%

De GR 703 A is een professionele ruwterreinmaaier specifiek voor de inzet op hellingen. De dubbele achterwielen 

met tractie profiel, het lage eigen gewicht en de individuele remmen op de wielen maken de machine uitermate 

geschikt om de werkzaamheden op hellingen zo veilig mogelijk uit te voeren. De machine is door zijn in hoogte 

en breedte verstelbare stuurboom aanpasbaar voor elke bediener en voor elk specifiek terrein. 

Hellingmaaiers

GR 703 A
Motor Kawasaki FE 290 OHV.
Vermogen 9,5 pk/7,08 kW.
Mechanische transmissie.
Individuele remmen op de 
wielen.
Maaibreedte: 70 cm.
Verstelbare maaihoogte van 
50 mm. tot 70 mm.



Het stalen buizenframe en de frontwielen verlichten het werk in 
hoog gras. 
De bewegende metalen frontplaat op het maaidek van de GR 703 A 
garandeert een beter maaibeeld in hoog gras

De dubbele wielen met tractorprofiel 
zorgen ervoor dat de machine een 
optimale grip heeft op ongelijk terrein.

Het stalen buizenframe en het maaidek van de GR 703 A 
garanderen een beter maairesultaat op ruw terrein.

Waar anderen niet komen



GR 535
Motor Honda GXV 160 OHV.
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Mechanische transmissie.
Stalen wielen met kogel- 
lagers. 
Mes met plaat-koppeling 
met ingebouwde mesrem.
Maaibreedte: 53 cm.
Per wiel verstelbare 
maaihoogte.
Verstelbare maaihoogte van 
15 mm. tot 76 mm.
Anti-stuif grascollector, 
bumper, zijstrip, externe en 
interne bescherming in het 
maaidek.
Incl. extra mes voor hoog 
gras.

Loopmaaiers

De Orec GR 536, GR 535, en de GRH 535 worden vooruit geschoven wanneer u een perfect maaibeeld wenst 

voor uw gazon. De mesrem en koppeling zorgen voor een combinatie van veiligheid en werkcomfort voor de 

bediener. Een cardan aandrijving met differentieel en met 2 versnellingen vooruit zorgen voor een maximale 

betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het nieuwe design van het in aluminium gegoten maaidek verzekert een 

hoge mate van robuustheid en is zeer stootvast.

Inclusief extra mes voor 
hoog gras

Inclusief anti-stuif 
grascollector

GR 536
Motor Honda GXV 160 OHV. 
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Mechanische transmissie.
Kunststof wielen met 
kogellagers.
Mes met plaat-koppeling 
met ingebouwde mesrem.
Maaibreedte: 53 cm.
Centraal verstelbare 
maaihoogte.
Verstelbare maaihoogte van 
15 mm. tot 76 mm. 
Anti-stuif grascollector
Incl. extra mes voor hoog 
gras.

De loopmaaiers GR 536, GR 535 
en de GRH 535 kunnen worden 
uitgevoerd met messen voor een 
grotere opvangcapaciteit, deze 
messen worden als extra mes bij 
de machine meegeleverd.
Het mes voor een hogere 
opvangcapaciteit zorgt voor een 
nog vollere grasvangzak en de 
anti-stuif overtrekhoes voorkomt 
het ontsnappen van stof uit 
de grasvangzak richting de 
bestuurder vooral tijdens droge 
tijden en in zanderige gebieden. 
De anti-stuif grascollector is 
standaard op iedere machine.

De beste technologie voor uw gazon



De Orec GRH 535 is 
uitgevoerd met een 
hydrostatische transmissie.

Orec monteert 
Honda motoren 
op de loopmaaiers 
met gegarandeerde 
en betrouwbare 
vermogensafgifte.

GRH 535
Motor Honda GXV 160 OHV. 
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Hydrostatische transmissie.
Stalen wielen met kogel- 
lagers.
Mes met plaat-koppeling 
met ingebouwde mesrem.
Per wiel verstelbare 
maaihoogte.
Verstelbare maaihoogte van 
15 mm. tot 76 mm.
Anti stuif grascollector, 
bumper, zijstrip, interne 
bescherming in het maaidek.
Incl. extra mes voor hoog 
gras.

Ter bescherming van het maaidek is er een interne en 
externe bescherming gemonteerd.

Hydrostatische transmissie

Het voordeel van de GRH 535 is de 
hydrostatische transmissie, deze garandeert 
de bestuurder een groter comfort tijdens 
zijn werkzaamheden.

Bediening

De hydrostatische transmissie van de 
grasmaaier GRH 535 wordt bediend door 
een  praktische hendel gepositioneerd in 
de stuurboom van de grasmaaier. 

Interne bescherming

De externe en interne bescherming 
van het maaidek GRH 535 garandeert 
een nog grotere stootvastheid en 
duurzaamheid van het maaidek.

De beste technologie voor uw gazon



Rupstransporters
Geconstrueerd voor een zo hoog mogelijke handelbaarheid. De compacte constructie, het lage eigen gewicht, in 

combinatie met de transmissie voor op het chassis zorgen voor een uitzonderlijke stabiliteit en handelbaarheid 

op hellingen en ruw terrein, ideaal voor landbouw, boomkwekers, bouw en voor de hovenier.

De Orec transporters hebben een nieuw 
onderstel, frontwielen in de rups en in het 
midden van de rups een schommelstuk 
voor een betere tractie.

De nieuwe omhoog gebrachte transmissie van de Orec 
transporter geeft een grotere bodemvrijheid.

LS 360
Motor Honda GX 120 OHV. 
Vermogen 4 pk/2,94 kW.
Laadvermogen 350 kg.
Laadbak aan de zijden verstelbaar.
Handbediende leegkiepinstallatie laadbak. 
Mechanische transmissie met onafhankelijke koppelingen 
voor het sturen van de rupsaandrijving. 
2 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit. 
Afmetingen 153x70x100  - Gewicht 145kg.

Transporteert al les met gemak

LS 280
Motor Kawasaki FJ 100 D OHV.
Vermogen 2,4 pk/1,76 kW.
Laadvermogen 250 kg.
Laadbak aan de zijden verstelbaar.
Handbediende leegkiep installatie laadbak. 
Mechanische transmissie met onafhankelijke koppelingen 
voor het sturen van de rupsaandrijving. 
2 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit. 
Opklapbaar sta platform. 
Afmetingen: 142x69x97  - Gewicht 140kg.

Bij het model LS 280 is de motor 
onder de laadbak in het chassis 
gebouwd. Uitgevoerd met 
metalen spatborden, bestand 
voor steen en puin.
De stuurboom is verstelbaar 
op 2 posities en het heeft een 
opklapbaar staplatform.



Transporteert al les met gemak

LS 461
Motor Honda GX160 OHV.
Vermogen 5,5 pk/4,0 kW.
Laadvermogen 450 kg.
Laadbak aan de zijden verstelbaar en verstelbaar als laadplatform.
Handbediende leegkiep installatie-laadbak met gasveer-assistentie.
Mechanische transmissie met onafhankelijke koppelingen voor het 
sturen van de rupsaandrijving. 
2 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit. 
Afmetingen 180x68x90  - Gewicht 165kg. 

Bij het model LS 460 is het kiepen van de 
laadbak zeer eenvoudig door het kantelpunt 
en door de assistentie van de gasveer.   

De zijschotten van de laadbak kunnen, wanneer 
ze geopend zijn, in de breedte versteld worden, 
waardoor er een zeer groot laad platform ontstaat.



SF 60 AE
Motor Honda GX 160 OHV.
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Mechanische transmissie. 
Differentieel en blokkering.
Freesbreedte 50 cm.
Omkeerbare frees 
aandrijving.
2 versnellingen vooruit en 1 
versnelling achteruit.
Gewicht 90 kg.

Het is mogelijk om 
de aandrijving van de 
freesmessen te keren, 
waardoor de draairichting 
van de frees omkeerbaar 
is. 

Tuinfrees 
De handzame, lichte en efficiente tuinfrees OREC SF 60 AE is de ideale 
machine voor tuinonderhoud en het bewerken van de groente tuin. De 
kleine tuinfrees onderscheidt zich door onder andere differentieel met 
blokkering en de mogelijkheid om de frees beide kanten uit te laten 
draaien, waardoor deze machine ook als overtopfrees is te gebruiken. 
Hierdoor is er met de machine ook op zeer hard terrein te werken 
zonder veel inspanning van de bediener.

De kunst van het bewerken van de grond

ZIT-HELLINGMAAIERS RM 86 G RM 86 RM 94 
Motor Honda GXV 390 OHV Briggs & Stratton Vanguard OHV Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV
Vermogen 13 pk / 9,6 Kw       14 pk / 10,3 Kw 18 pk / 13,2 Kw
Start systeem Elektrisch Elektrisch Elektrische
Transmissie Mechanisch Hydrostatisch Hydrostatisch
Differentieel met blokkage Ja Ja Ja
Versnellingen 4 vooruit / 1 achteruit Continu variabel (2 groepen - Laag/Hoog) Continu variabel (2 groepen - Laag/Hoog)

Snelheden 1 1,7 km./u. 2 2,8 km./u. 3 4,6 km./u. 4 7 km./u. 
R 2 km./u.  

Remmen Parkeer-, en bedrijfsrem Parkeer-, en bedrijfsrem Parkeer-, en bedrijfsrem
Stuur In hoogte verstelbaar, 3 standen In hoogte verstelbaar, 3 standen In hoogte verstelbaar, 3 standen
Wielen voor 3.50-7 tractor profiel achter 16x700-8 

tractor profiel 
voor 3.50-7 tractor profiel achter 16x700-8 

tractor profiel Voor 3.50 - 7 Tractor Achter 16 x 7.00 - 8 Tractor
Maaibreedte 85 cm 88 cm 95 cm
Maaihoogte van 45 mm. tot 90 mm. van 45 mm. tot 90 mm. van 45 mm. tot 95 mm.
Maaimessen 2 slagmessen  (1 mes) 2 Slagmessen (1 mes) 2 Slagmessen ( 1 mes)
Gewicht 225 Kg 235 Kg 280 Kg
Afmetingen (L x br x ho) cm. 160 x 93 x 90 cm. 160 x 93 x 90 cm. 160 x 100 x 90 cm.
Inhoud brandstoftank 3 Ltr. 3 Ltr. 12 Ltr.

KLEPELMAAIERS HR 531 HR 661 A HRC 662 rupsmodel HR 801 HRH 801
Motor Honda GX 200 OHV Kawasaki FE 250 OHV Kawasaki FE 250 OHV Kawasaki FE 290 OHV Kawasaki FE 290 OHV
Vermogen 6,5 pk / 4.8 kW 7,5 pk / 5,5 kW 7,5 pk / 5,5 kW 9,5 pk / 7,0 kW 9,5 pk / 7,0 kW
Start installatie Repeteerstarter Repeteerstarter Repeteerstarter Repeteerstarter Repeteerstarter
Transmissie Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Hydrostatisch
Versnellingen 3 vooruit - 1 achteruit 4 vooruit - 2 achteruit 3 vooruit - 1 achteruit 4 vooruit - 2 achteruit -
Gewicht 124 Kg. 135 Kg. 170 Kg. 160 Kg. 160 Kg.
Maaibreedte 52 cm. 65 cm. 65 cm. 80 cm. 80 cm.
Maaiklepels Rotor met 32 klepels Rotor met 38 klepels Rotor met 38 klepels Rotor met 46 klepels Rotor met 46 klepels
Maaihoogte 20 - 80 mm. 20 - 80 mm. 20 - 80 mm. 20 - 80 mm. 20 - 80 mm.
Parkeer-, en bedrijfsrem Nee Ja Ja Ja Ja
Stuur systeem Door middel van wielontkoppeling
Verstelbaar stuurboom Een in 4 standen in hoogte verstelbare en een in 5 standen zijdelings verstelbare stuurboom
Wielen Achter 4.00 - 7 Achter 16 x 7.00 - 8 Rupsen Achter 16 x 7.00 - 8 Achter 16 x 7.00 - 8
Maaidek Geperst gelast plaatstaal Geperst gelast plaatstaal Geperst gelast plaatstaal Geperst gelast plaatstaal Geperst gelast plaatstaal
Afmetingen (L x b x h) cm. 160 x 67 x 83 160 x 79 x 83 160 x 79 x 83 160 x 97 x 83 160 x 97 x 83

Technische specificaties: 

Klep om de freesdiepte 
in te stellen.

Differentieel blokkering.

Front gewicht voor een 
juiste balans.

In 4 standen 
verstelbare 
stuurboom.
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RUWTERREINMAAIERS SH 50 C SH 61 SH 71
Motor Honda GXV 160 OHV Kawasaki FJ 180V OHV Honda GXV 340 OHV
Vermogen 5,5 pk / 4,0 kW 6 pk / 4,41 kW 11 pk / 8,09 kW
Start systeem Repeteerstarter Repeteerstarter Repeteerstarter
Transmissie Mechanische Mechanische, met differentieel en blokkering Mechanische, met differentieel en blokkering
Versnellingen 2 vooruit 3 vooruit 1 achteruit 3 vooruit 1 achteruit
Gewicht 50 kg. 85 kg. 100 kg.
Maaibreedte 50 cm. 60 cm. 70 cm.
Maaihoogte 27 – 65 mm. 0 - 100 mm. 0 - 100 mm.
Snelheid 1 - 1,45 km./u. 1 - 1,59 km/u. 2 - 2,39 km/u. 1 – 1,59 km/u. 2 – 2,39 km/u.
 2 - 2,50 km./u. 3 - 3,58 km/u. 1R -1,59 km/u. 3 – 3,58 km/u. 1R –1,59 km/u.
Wielen  Voor Radiaal 310 – Achter 3.25-5 trac. prof.   Achter 4.00-7 trac. prof. Achter 4.00-7 trac. prof.
Maaidek Plaatstaal Geperst en gelast plaatstaal Geperst en gelast plaatstaal
Stuurboom In hoogte en zijdelings verstelbaar In hoogte en zijdelings verstelbaar In hoogte en zijdelings verstelbaar 
Afmetingen (L x Br x Ho) cm. 180 x 65 x 95 179 x 71 x 103 183 x 81 x 123 

HELLINGMAAIERS FL 500 BC GR 703 A
Motor Honda GXV 160 OHV Kawasaki FE 290 OHV
Vermogen 5,5 pk / 4,0 kW 9,5 pk / 7,08 kW
Start systeem Repeteerstarter Repeteerstarter
Transmissie Mechanische, met differentieel en blokkering Mechanische, met wielontkoppeling
Versnellingen 3 vooruit + 1 achteruit  3 vooruit + 1 achteruit
Gewicht 68 kg. 140 kg.
Maaibreedte 50 cm. 70 cm.
Maaihoogte 10 – 70 mm. 50 – 70 mm.
Snelheid 1 1,50 km/h. 2 2,47 km/h. 3 3,93 km/h. 1R 1,63 km/h. 1 1,59 km/h. 2 2,39 km/h. 3 3,58 km/h. 1R 1,59 km/h.
Wielen  Voor Ø 20  Achter 3.50-50 Tractor Voor zwenkwielen (blokkeerbaar) Achter dubbellucht 3.50-6 trac. prof.
Maaidek Plaatstaal Geperst en gelast plaatstaal
Stuurboom In hoogte en zijdelings verstelbaar In hoogte en zijdelings verstelbaar 
Veiligheid Mes rem Mes rem
Afmetingen (L x Br x Ho) cm. 155 x 58 x 96,5 190 x 92,5 x 89 

LOOPMAAIERS GR 536 GR 535 GRH 535
Motor Honda GXV 160 OHV Honda GXV 160 OHV Honda GXV 160 OHV
Vermogen 5,5 pk / 4,04 kW 5,5 pk / 4,04 kW 5,5 pk / 4,04 kW
Start systeem Repeteerstarter Repeteerstarter Repeteerstarter
Transmissie Mechanische Mechanische Hydrostatisch
Versnellingen 2 vooruit 2 vooruit - 
Mesrem Mesrem koppeling Mesrem koppeling Mesrem koppeling
Gewicht 49 kg. 49 kg. 49 kg.
Maaibreedte 53 cm. 53 cm. 53 cm.
Maaihoogte 15 – 76 mm. 15 – 76 mm. 15 – 76 mm.
Wielen  kunststof wielen met kogellagers   Stalen wielen met kogellagers   Stalen wielen met kogellagers  
Maaihoogte verstelling Centraal verstelbaar Per wiel verstelbaar Per wiel verstelbaar
Maaidek Aluminium Aluminium Aluminium
Grasvangzak inhoud 70 ltr. 70 ltr. 70 ltr.
Brandstoftank inhoud 2 ltr. 2 ltr. 2 ltr.

Inclusief Anti stuif grascollector
Extra mes voor hoog gras

Anti stuif grascollector - externe en interne 
bescherming maaidek - bumper - extra mes 

voor hoog gras

Anti stuif grascollector - externe en interne 
bescherming maaidek - bumper - extra mes 

voor hoog gras

RUPSTRANSPORTERS LS 280 LS 360 LS 461
Motor Kawasaki FJ 100

(Gemonteerd in het chassis) Mitsubishi GM 132 OHV Honda GXV 160 OHV 

Vermogen 2,4 pk/1.76 kW 4 pk / 2,94 kW 5,5 pk / 4 kW
Start systeem Repeteerstarter
Transmissie Mechanische
Versnellingen 2 vooruit / 1 achteruit 2 vooruit / 2 achteruit 2 vooruit / 2 achteruit
Koppeling Onafhankelijke koppelingen voor het sturen van de rupsaandrijving. 
Bediening koppeling Automatische uitschakeling wanneer de bedieningshendel wordt losgelaten ivm veiligheid

Snelheden
1^ - 1,5 Km/u
2^ - 3,4 Km/u
R - 1,5 Km/u

1^ - 1,5 Km/u
2^ - 3,4 Km/u
R1 - 1,5 Km/u
R2 - 3,4 Km/u

1^ - 1,5 Km/u
2^ - 3,4 Km/u 
R1 - 1,5 Km/u 
R2 - 3,4 Km/u

Parkeer-, en bedrijfsrem Wanneer de rupskoppeling word bediend wordt de rem automatisch ingeschakeld
Onderstel Frontwielen in de rups en in het midden van de rups een schommelstuk voor een betere tractie.
Rupsen Rubber, breedte 160 mm loopvlak 60 mm 35 profiel tanden
Stuurinrichting Onafhankelijke rupsontkoppelingen op de beide rupsen
Laadvermogen 250 Kg. 350 Kg. 450 Kg.
Laadbak Gefabriceerd van plaatstaal
Leegkiep laadbak Handbediend Handbediend Handbediend

Zijschotten laadbak Verstelbaar en 
afneembaar

Verstelbaar en 
afneembaar Verstelbaar in horizontaalstand en afneembaar

Afmetingen laadbak gesloten Lengte 920 mm.
Breedte 530 mm.

Lengte 920 mm.
Breedte 530 mm.

Lengte 1130 mm.
Breedte 590 mm.

Afmetingen laadbak open Lengte 1100 mm.
Breedte 895 mm.

Lengte 1100 mm.
Breedte 895 mm.

Lengte 1130 mm.
Breedte 930 mm.

Inhoud brandstof tank 3 ltr
Gewicht 135 Kg 130 Kg 165 Kg.

Inclusief Spatborden - Sta platform - Verstelbare stuur-
boom -  rups geleiders Rups geleiders Rups geleiders



Lozeman Tuinmachines E ls t  BV   
Bemmelseweg 64
6662 PC E ls t  (Gld. )
Te l .  0481 371423
Fax 0481 375275
E-mai l :  e ls t@lozeman.nl

Lozeman Tuinmachines Lot tum BV   
Markt  14
5973 NR Lot tum (L imb. )
Te l .  077 4632341
Fax 077 4631272
E-mai l :  lo t tum@lozeman.nl

Lozeman Tuinmachines Smi lde BV   
R i jksweg 96
9422 CG Smi lde (Dr. )
Te l .  0592 430041
Fax 0592 430052
E-mai l :  smi lde@lozeman.nl

Homepage:
www.lozeman.nl

Uw Orec Dealer:
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