
kantel sensor

voor B

kantel sensor

voor B

kantel sensor

voor B

kantel sensor

voor B

kantel sensor

voor B powergrips

kantel sensor

powergrips
voor B

regen sensor

randmaaien

til sensor

anti diefstal sensor

regen sensor

bleutooth app

powerwheels

gsm module

€ 3.299,00 robohome

regen sensor

bleutooth app

€ 2.199,00
powerwheels

XR3 4000
2600m2

randmaaien

til sensor

anti diefstal sensor

XR2 1500
800m2

randmaaien

til sensor

anti diefstal sensor

regen sensor

bleutooth app

powerwheels

XR2 1000
500m2

randmaaien

til sensor

anti diefstal sensor

regen sensor

bleutooth app

€ 1.199,00
powerwheels

gsm module

€ 1.499,00

XR2 2000

bleutooth app

€ 1.949,00

XR3 3000 randmaaien

gsm module

€ 2.599,00

gsm module

robogrips

1200m2

randmaaien

til sensor

anti diefstal sensor

regen sensor

powerwheels

gsm module

robogrips

robohome

1600m2

til sensor

anti diefstal sensor

XR3 5000

bleutooth app

powerwheels

gsm module

3600m2



van

voor A centrale hoogteinstelling

42cm maaibreedte

CUB CADET 99cc

staal chassis

voor C centrale hoogteinstelling

voor C centrale hoogteinstelling

van

voor A centrale hoogteinstelling

voor C centrale hoogteinstelling

voor C

voor C

van

voor A

van

voor A

LM1 DP53

LM1 CR53

€ 549,00

LM2 DR46S

€ 599,00

electro start

70L vangbak met vol indicator

€ 599,00

€ 599,00

staal chassis

2 in 1

voorwiel aangedreven

CUB CADET 159cc

staal chassis

3 in 1

MYSPEED aandrijving

9 voudige individuele hoogteinstelling

46cm maaibreedte

staal chassis

2 in 1

duwmaaier

53cm maaibreedte

€ 449,95 9 voudige individuele hoogteinstelling

LM1 DF53 CUB CADET 159cc

53cm maaibreedte

3 in 1 optioneel

achterwiel aangedreven

53cm maaibreedte

CUB CADET 140cc

staal chassis

CUB CADET 159cc

duwmaaier

€ 429,95

LM1 AP46

CUB CADET 99cc

staal chassis

46cm maaibreedte

3 in 1 optioneel

LM1 AR46

€ 499,95

€ 399,95

3 in 1 optioneel

achterwiel aangedreven

LM1 AP42

achterwiel aangedreven

46cm maaibreedte

CUB CADET 99cc

staal chassis

€ 339,95

3 in 1 optioneel

42cm maaibreedte

CUB CADET 99cc

staal chassis

3 in 1 optioneel

duwmaaier

€ 399,95

LM1 AR42

€ 289,95

3 in 1

MYSPEED aandrijving€ 699,00

€ 479,95 70L vangbak

LM2 DR46ES
46cm maaibreedte

CUB CADET 159cc



staal chassis

van

voor A

van

voor A

van

voor A

van

voor A

voor C

voor C

Cub Cadet 159cc

van

voor A

voor C

van

voor A

CUB CADET 159cc

53cm maaibreedte

LM2 DR53S

3 in 1€ 649,00

MYSPEED aandrijving

€ 549,00 70L vangbak

4 in 1

MYSPEED aandrijving€ 729,00

€ 589,00
70L vangbak met vol indicator

electro start

LM3 DR53ES
53cm maaibreedte

CUB CADET 159cc

4 in 1

€ 699,00 MYSPEED aandrijving

€ 599,00
centrale hoogteinstelling

60L vangbak met vol indicator

LM3 CR46S
46cm maaibreedte

BRIGGS & STRATTON 575ex 140cc

4 in 1

€ 799,00 MYSPEED aandrijving

€ 699,00
centrale hoogteinstelling

70L vangbak met vol indicator

LM3 CR53S
53cm maaibreedte

BRIGGS & STRATTON 625E 150cc

4 in 1

variabele aandrijving

€ 799,00
zwenkwielen

70L vangbak

LM3 ER53
53cm maaibreedte

Cub Cadet 196cc

anti vibratie motorsteunen

€ 749,00
eenhands duwboominstelling

65L vangbak met volaanduiding

XM1 DP46
46cm maaibreedte

Cub Cadet 159cc

aluminium chassis

anti vibratie duwboom

anti vibratie duwboom

anti vibratie motorsteunen

€ 849,00 eenhands duwboominstelling

XM1 DR46 aluminium chassis

aluminium chassis

anti vibratie duwboom

anti vibratie motorsteunen

eenhands duwboominstelling

€ 699,00
1 versnelling

65L vangbak met volaanduiding

XM1 ER53
Cub Cadet 190cc

aluminium chassis

anti vibratie duwboom

anti vibratie motorsteunen

€ 999,00 eenhands duwboominstelling

€ 1.049,00
1 versnelling

75L vangbak met volaanduiding

XM2 DR46
HONDA GVC160

€ 849,00
65L vangbak met volaanduiding

variabele aandrijving



voor C

van

voor A

van

voor A

aluminium chassis

anti vibratie duwboom

anti vibratie motorsteunen

eenhands duwboominstelling

XM2 DR46S
HONDA GVC160

aluminium chassis

anti vibratie duwboom

anti vibratie motorsteunen

€ 1.249,00 eenhands duwboominstelling

€ 1.049,00
65L vangbak met volaanduiding

MYSPEED variabele aandrijving

XM2 ER53
HONDA GVC190

aluminium chassis

anti vibratie duwboom

anti vibratie motorsteunen

eenhands duwboominstelling

€ 1.049,00
75L vangbak met volaanduiding

variabele aandrijving

XM2 ER53E
CUB CADET 196cc

€ 1.299,00 75L vangbak met volaanduiding

€ 1.099,00
variabele aandrijving

electro start



voor C

voor C

voor C

voor C

voor C

van

voor A

van

voor A

van

voor A

van

voor A

LR1 NS76
76cm maaibreedte

Cub Cadet 420cc 11,6pk

40cm draaicirkel

transmatic aangedreven

40cm draaicirkel

transmatic aangedreven

€ 2.099,00
zij-, achteruitworp en mulchen

€ 1.849,00
zijuitworp met mulchplug

LR1 NR76
76cm maaibreedte

Cub Cadet 420cc 11,6pk

hydrostatisch aangedreven

zijuitworp met mulchplug

led verlichting

€ 2.249,00
hoge rugleuning

achteruit maaien

LR2 NS76
Cub Cadet 420cc 11,6pk

40cm draaicirkel

hydrostatisch aangedreven

zij-, achteruitworp en mulchen

led verlichting

€ 1.999,00
hoge rugleuning

achteruit maaien

LR2 FR60
B&S 223cc 11,5pk

40cm draaicirkel

hydrostatisch aangedreven

zij-, achteruitworp en mulchen

led verlichting

€ 2.499,00
hoge rugleuning

achteruit maaien

LR2 NR76
Cub Cadet 420cc 11,6pk

40cm draaicirkel

€ 1.499,00

LT1 NR92
92cm maaibreedte

Cub Cadet 420cc 11,6pk

LT1 NS96
96cm maaibreedte

Cub Cadet 420cc 11,6pk

46cm draaicirkel

€ 1.749,00 transmatic aangedreven

€ 2.249,00 hydrostatisch aangedreven(hand)

€ 1.899,00

LT2 NS96
96cm maaibreedte

Cub Cadet 420cc 11,6pk

46cm draaicirkel

240L vangbak

€ 2.399,00 transmatic aangedreven

€ 1.999,00
46cm draaicirkel

€ 1.999,00
46cm draaicirkel

LT2 NR92
92cm maaibreedte

Cub Cadet 420cc 11,6pk

240L vangbak

€ 2.499,00 hydrostatisch aangedreven



voor C

voor C

VAN

voor A

voor C

VAN

voor A

C

LT3 PS107
107cm maaibreedte

briggs&stratton656cc V-twin 18pk 

LT3 PR105
105cm maaibreedte

briggs&stratton656cc V-twin 18pk 

240L vangbak

46cm draaicirkel

hydrostatisch aangedreven(hand)

€ 3.199,00
achteruit maaien

XT1 OS96
Cub Cadet 547cc 17,5pk

gereedschapbox met 12v

zijuitworp met mulchplug

hydrostatisch aangedreven

€ 3.999,00
46cm draaicirkel

achteruit maaien

XT1 OS107
Cub Cadet 547cc 17,5pk

hydrostatisch aangedreven

38cm draaicirkel

€ 3.249,00 cruise control

€ 2.599,00
electrische meskoppeling

achteruit maaien

€ 3.449,00
electrische meskoppeling

achteruit maaien

gereedschapbox met 12v

zijuitworp met mulchplug

hydrostatisch aangedreven

38cm draaicirkel

cruise control

hydrostatisch aangedreven

38cm draaicirkel

€ 3.649,00 cruise control

€ 2.999,00
electrische meskoppeling

achteruit maaien

XT1 OR95
Cub Cadet 547cc 17,5pk

gereedschapbox met 12v

320L vangbak

€ 4.249,00
electrische meskoppeling

achteruit maaien

gereedschapbox met 12v

320L vangbak

hydrostatisch aangedreven

38cm draaicirkel

cruise control

XT1 OR106
Cub Cadet 547cc 17,5pk



voor C

van

voor A

van

voor A

voor C

VAN

voor A

van

voor A

17cm draaicirkel

electrische meskoppeling

achteruit maaien

bluetooth Connect app

gelast maaidek

€ 4.999,00

€ 3.999,00

XT2 PS117I

€ 4.399,00

€ 3.599,00

gereedschapbox met 12v

zijuitworp met mulchplug

hydrostatisch aangedreven

cruise control

zijuitworp met mulchplug

hydrostatisch aangedreven

17cm draaicirkel

cruise control

electrische meskoppeling

achteruit maaien

bluetooth Connect app

CUB CADET 679cc V-TWIN EFI

achteruit maaien

bluetooth Connect app

kawasaki 603cc V-twin 18pk 

€ 3.999,00

XT2 PS107

gereedschapbox met 12v

kawasaki 603cc V-twin 18pk 

gereedschapbox met 12v

zijuitworp met mulchplug

hydrostatisch aangedreven

17cm draaicirkel

cruise control

electrische meskoppeling

XT2 PS117

€ 4.699,00

kawasaki 603cc V-twin 18pk 

drukknop gestart

320L vangbak

17cm draaicirkel

cruise control

electrische meskoppeling

bluetooth Connect app

achteruit maaien

gereedschapbox met 12v

XT2 PR95

hydrostatisch aangedreven

€ 4.999,00

€ 3.999,00

XT2 QR106

CUB CADET 679cc V-TWIN EFI 22,5pk

drukknop gestart

320L vangbak

hydrostatisch aangedreven

XT2 QR106IE

achteruit maaien

gereedschapbox met 12v

kawasaki 726cc V-twin 21,5pk 

drukknop gestart

320L vangbak

hydrostatisch aangedreven

17cm draaicirkel

cruise control

electrische meskoppeling

bluetooth Connect app

17cm draaicirkel

cruise control

electrische meskoppeling

bluetooth Connect app

achteruit maaien

gereedschapbox met 12v

electrische vangbak leging

€ 5.299,00

€ 4.499,00



van

voor A

voor C

voor C

voor C

van

voor A

voor C

bluetooth Connect app

gelast maaidek

differentieel slot

€ 5.999,00

€ 4.999,00

XT3 QS127

kawasaki 726cc V-twin 23pk 

kawasaki 726cc V-twin 23pk 

gereedschapbox met 12v

zijuitworp met mulchplug

hydrostatisch aangedreven

17cm draaicirkel

cruise control

electrische meskoppeling

achteruit maaien

differentieel slot€ 6.299,00

XT3 QS137

kawasaki 726cc V-twin 21,5pk 

drukknop gestart

Differentieel slot

360L vangbak

stofhoes

hydrostatisch aangedreven

gereedschapbox met 12v

zijuitworp met mulchplug

hydrostatisch aangedreven

38cm draaicirkel

cruise control

electrische meskoppeling

achteruit maaien

bluetooth Connect app

gelast maaidek

cruise control

electrische meskoppeling

bluetooth Connect app

achteruit maaien

gereedschapbox met 12v

incl. mulchkit

€ 5.999,00

XT3 QR95

kawasaki 726cc V-twin 21,5pk 

drukknop gestart

Differentieel slot

360L vangbak

stofhoes

hydrostatisch aangedreven

XT3 QR106E

38cm draaicirkel

kawasaki 726cc V-twin 22pk 

stick besturing

comfort seat met armrest

incl. mulchkit

38cm draaicirkel

cruise control

electrische meskoppeling

bluetooth Connect app

achteruit maaien

gereedschapbox met 12v

electrische vangbak opener€ 6.499,00

XZ1 107
Cub Cadet 547cc 17pk

stick besturing

€ 3.499,00

€ 4.399,00

XZ1 127

€ 5.499,00



voor C

van

voor A

voor C

voor C

van

voor A

stick besturing

van

voor A

van

voor A

XZ1 127

€ 5.999,00

kawasaki 726cc V-twin 22pk 

stick besturing

comfort seat met armrest

incl. mulchkit

€ 4.999,00

€ 3.999,00

XZ2 107i

XZ2 117i
CC 679cc V-twin injectie 22,5pk

voetbediende aandrijving

€ 5.499,00

cruise control

CC 679cc V-twin injectie 22,5pk

voetbediende aandrijving

cruise control

instelbare stuurkolom

drukknop gestart

geen choke

instelbare stuurkolom

drukknop gestart

XZ2 127

€ 5.999,00

kawasaki 726cc V-twin 22pk 

voetbediende aandrijving

cruise control

instelbare stuurkolom

geen choke

geen choke

roll over protection system

chokevrij starten

€ 8.999,00

€ 7.999,00

Z1 122

XZ3 122

heavy duty maaiwerk

kohler 747cc v-twin injectie 25pk

instelbare armleuningen

gelast maaidek

voetbediende aandrijving

cruise control

instelbare stuurkolom

€ 7.999,00

kawasaki 726cc V-twin 22pk 

€ 6.399,00

€ 9.999,00

Z1 137 heavy duty maaiwerk

kohler 747cc v-twin injectie 25pk

voetbediende aandrijving

cruise control

instelbare stuurkolom

instelbare vering

instelbare armleuningen

roll over protection system

chokevrij starten

€ 11.999,00



voor C

van

voor A

instelbare armleuningen

€ 16.999,00

roll over protection system

soft start maaidek

€ 18.999,00

152cm maaibreedte

heavy duty maaiwerk

kawasaki 852cc v-twin 25,5pk

voetbediende aandrijving

electronische stuurbekrachtiging

instelbare stuurkolom

instelbare gasgeveerde zitting

Z5 152

€ 14.999,00

Z7 183
kawasaki 999cc v-twin 31pk

heavy duty maaiwerk

voetbediende aandrijving

electronische stuurbekrachtiging

instelbare stuurkolom

instelbare gasgeveerde zitting

instelbare armleuningen

roll over protection system



37cm werkbreedte

200-400m2

centrale 6-voudige maaihoogte

3in1

15kg

voor C incl. 80V-2,5Ah accu en lader

40cm werkbreedte

300-500m2

centrale 6-voudige maaihoogte

3in1

16kg

voor C incl. 80V-2,5Ah accu en lader

mulch afdekkap

(kunststof)messen en draadkop

draaibare kop

kantelbare kop

looptijd tot 60min

telescopische steel

voor C incl. 80V-2,5Ah accu en lader

mulch afdekkap

(kunststof)messen en draadkop

draaibare kop

kantelbare kop

looptijd tot 60min

voor C telescopische steel

kantelbaar blad

55cm blad

comfortabel handvat

looptijd tot 90min

incl. 80V-2,5Ah accu en lader

voor C

kantelbaar blad

55cm blad

comfortabel handvat

looptijd tot 90min

voor C

240km/u

750m³/u

smalle pijp voor hoge luchtsnelh

brede pijp voor groter oppervlak

looptijd 15 tot 60min

voor C incl. 80V-2,5Ah accu en lader

240km/u

750m³/u

smalle pijp voor hoge luchtsnelh

brede pijp voor groter oppervlak

looptijd 15 tot 60min

voor C

LM3 E37

€ 599,00

LM3 E40

€ 529,00

€ 349,00

LH3 EB

€ 159,95

LH3 ET set

€ 349,95

LH3 ET

€ 159,95

LH3 EH set

€ 349,00

LH3 EH

€ 159,95

LH3 EB set



van

messen en veren in 1 rol
voor A

van

messen en veren in 1 rol
voor A

van

voor A

voor C

incl rolkooi
voor C 3 cylinder yanmar diesel

XC1 B40
40cm werkbreedte

€ 799,00 transportstand

€ 699,00

XC1 B35

centrale diepteinstelling

35cm werkbreedte

centrale diepteinstelling

transportstand

Cub Cadet 123cc horizontaal

LC3 DP56
56cm werkbreedte

Cub Cadet 159ccOHV

4mm dikke draden

€ 549,00 incl 10 reservedraden

€ 449,00

Cub Cadet 123cc horizontaal

€ 699,00

€ 599,00

hurst schakeling incl low gear

23cm grondspeling

€ 22.999,00

XC3 F46
46cm werkbreedte

33cm messen

voor en achteruit draaiend

contragewicht

€ 1.799,00

4x4 UTV DIESEL
Gelast kooiframe-constructie

4 wiel aandrijving on demand


