Theoretisch rendement

7 200 m²/u

Hellingsgraad
Transmissie

18%
Hydrostatisch

Opvangen

√

Maaien

√

Mulchen

√

HYDRO 80

Gewoon doeltreffend
PRESTATIE

• De Hydro 80 past zich aan elk terrein aan, kan het gras perfect
maaien en opvangen zonder te stroppen, mulchen of bosmaaier,
dit maakt van de Hydro 80 de ideale partner voor de professionele
gebruiker
• Theoretische rendement tot 7200 m²/u.
• Doeltreffend in hoog en nat gras
• Vangt dode bladeren perfect op
• Mulchplug standaard bijgeleverd
• Zeer korte draaicirkel, om in alle hoeken te komen.
• 5 maaistanden van 44 tot 102 mm voor een perfecte
maaikwaliteit.

BIJZONDER COMPACT
COMPACTE
PROFESSIONELE
ZITMAAIER

Verkleind formaat (1,98 X 0,82 m), zonder turbine of knik. De
hydro 80 kan overal door en maakt het mogelijk op de milimeter
na te trimmen. Zijn ultra-korte draaicirkel maakt het de ideale
zitmaaier voor kleine oppervlaktes

COMFORTABEL

• Hydrostatische « automatische » aandrijving maakt het
mogelijk om traploos te versnellen en af te remmen
• Eenvoudig onderhoud dankzij snelle toegankelijkheid van alle
•mechanische onderleden
Perfecte zichtbaarheid op de werkomgeving
• Ergonomische bedieningen bereikbaar vanaf de besturingspost

ROBUUST

• De gebruikte motoren hanteren de nieuwste technologiën om u
werk van hoge kwaliteit te garanderen
• Mechanisch gelast draagframe

VEELZIJDIG

• Mulchen, bosmaaien, sneeuwruimen, verplaatsen ... alles wordt
mogelijk met de Bahia accessoires !

MKHP3

JAAR

2

GARANTIE

Bij professionele

Een nieuwe wereld van
eenvoud en comfort

JAAR GARANTIE
PRIVAAT GEBRUIK

Afmetingen en gewicht

MKHP3
130
82,5
199,5
240

Hoogte (cm)
Breedte (cm)
Lengte (cm)
Gewicht (kg)
Motor

De toegang tot de motor is eenvoudig en zonder gereedschap

Motor
Cilinder/luchtgekoeld
Cilinderinhoud (cm³)
Motorvermogen
Brandstof

Maaibreedte
Maaihoogte
Transmissie
Snellheid
Vangt dode bladeren op

Theoretisch rendement*
Maaidek
Bak
Mulchen
Maaien
Homologatie openbar weg

MKHP3
KAWASAKI FS481H
2 cilinder met lucht
603
12,5 CV - 2850 tr/mn
Benzine

MKHP3
80 cm
van 44 tot 102 mm
Hydrostatische
Voor : 0 tot 9 km/u
Acht. : 0 tot 8 km/u
7 200 m²/u
Staal
240 L
Kit standaard
Deflector in optie
√

De maaier kan door vrijwel elke doorgang

www.etesia.nl

- Photos non contractuelles

*Theoretisch rendement = maximale maaisnelheid x maaibreedte

