HUSTLER

ZERO TURN MAAIER
Hustler is robuuster gebouwd - stuurt gemakkelijker - heeft een automatisch
reminschakeling en een langere levensduur dan de gemiddelde concurrent.

Hoogte-instelling

Achterzijde

HUSTLER RAPTOR

Zeer geschikt voor de particulier met een groot gazon,
die ook een berm of ruiger terrein wil maaien.
Maaidek is gelast met een breedte van 92 of 107 cm,
deze is als zijlosser of mulcher te gebruiken.
Onderhoudsvrije Hydro-Gear EZT aandrijving, uitgevoerd met
een 2 cil. 15 pk Kawasaki motor.
Bij particulier gebruik garantie 3 jaar (alleen onderdelen).

RAPTOR SUPER DUTY

De Raptor SD is geschikt voor professionele gebruikers die een snelle machines
verlangen tegen een lage kostprijs per meter maaiwerk, want tijd is geld.
Leverbaar 92, 107 of 122 cm maaibreedte. Standaard geleverd met mulchkit.
Sterke punten:
• Degelijk gelaste maaideks
• Robuust gemonteerd frame
• Eenvoudig en vloeiend te besturen
• Automatisch remsysteem
• Zwaar geconstrueerde voorvorken met
industriële lagers

• Smart choke techniek, starten en rijden
• Diameter tractiewielen 51 cm
• Diameter zwenkwielen 33 cm
• Hoogte-instelling
centraal
met voetpedaal
in te stellen

HUSTLER FASTRAK

Raptor SD

Dit is een zeer professionele uitvoering geschikt voor
dagelijks gebruik bij de professionele gebruikers.
Leverbaar als 122 cm en 135 cm zijlosser en mulcher.
Aangedreven door onderhoudsvrije ZT3100 Hydro-Gear
hydrostaat, uitgevoerd met 23 pk
Kawasaki motor.

Achterzijde
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HUSTLER

ZERO TURN MAAIER
HUSTLER FLIPUP

Achterzijde

Maaidek verticaal te plaatsen
Een professionele machine met een bijzondere
eigenschap dat het maaidek automatisch
verticaal geplaatst kan worden, waardoor
schoonmaken en onderhoud plegen aan
het dek snel en eenvoudig wordt.
Het elektrisch mechanische
systeem zorgt in enkele
minuten dat het maaidek
rechtop komt te staan.
Wanneer de machine weer in
de werkpositie wordt geplaatst,
kan dit systeem als centrale
hoogte-instelling gebruikt worden.
Uitgevoerd met twee cil. 23 pk
Kawasaki motor.

HUSTLER X ONE
Zijkant

De Hustler X one is een professionele machine met een
krachtige motor, waar men de keuze heeft uit twee
modellen 138 cm mulcher of achterlosser. Overbrenging naar de wielen door een tandempomp
met twee hydromotoren. Een machine
met een prachtig maaibeeld en hoge
maaisnelheid.
Uitgevoerd met twee cil. 27 pk
Kawasaki motor.

HUSTLER Z diesel uitvoering

Dit is een zeer professioneel gebouwde Hustler met een
maaibreedte van 155 cm.
Kan geleverd worden als mulcher en achterlosser, die
uitgevoerd is met een contra draaiend mes, die voor
een mooie gras verdeling zorgt. De combinatie van
een krachtige motor en een hoge maaisnelheid resulteert in een grote capaciteit. Uitgevoerd met torsievering heeft hierdoor meer bedieningscomfort.
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