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DE ISEKI SFH 200 SERIE: EFFICIËNT 
EN BETROUWBAAR 
Met de nieuwe modellen van de SFH 200 serie is Iseki erin geslaagd de 

meest recente maaitechnologie een erg compacte vorm te geven. In de 

kleine behuizing van de nieuwe SFH serie gaat een groot vermogen schuil. 

De machine is zeer geschikt voor zowel een klein grasperk als op een 

uitgestrekt terrein. Dankzij de gebruikersvriendelijke bediening wordt 

grasmaaien makkelijker dan ooit.

PROBLEEMLOOS MAAIEN ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN
Het lage zwaartepunt, de vierwielaandrijving (bij SFH 240 standaard) en het differentieelslot 

zorgen ervoor dat de machine vrijwel op elk type terrein kan werken. Bovendien behoudt de motor 

met grote cilinderinhoud een ideaal toerental bij zware omstandigheden. De SFH 220 heeft een 

vermogen van 22 pk en de SFH 240 heeft een motorvermogen van 24 pk. Deze stil en soepel 

lopende Iseki motor levert een optimaal vermogen bij een laag toerental. Dit zorgt voor een con-

stant hoog maximumkoppel, vermogen en reserve in alle maaiomstandigheden. Dankzij de grote 

brandstoftank van 30 liter kunt u lang werken zonder bij te tanken. De Iseki SFH 240 is voorzien 

van een automatische vierwielaandrijving. Zodra de voorwielen hun grip verliezen, schakelt de 

achterwielaandrijving automatisch in. Op plekken waarbij u permanente vierwielaandrijving nodig 

heeft, kunt u deze permanent inschakelen.



KRACHTIGE HYDROSTATISCHE RIJAANDRIJVING
De hydrostatische rijaandrijving zorgt er niet alleen voor dat men snel van rijrichting kan veranderen, maar ook de snelheid kan 

verhogen of verlagen door meer of minder hard op het pedaal te trappen. Er zijn twee rijpedalen naast elkaar geplaatst, zodat de 

achillespees niet onnodig belast wordt. Tijdens transport kan men het handgas op stationair zetten en wordt van het rijpedaal 

tevens het gaspedaal gemaakt. Hierdoor maakt de motor niet meer toeren en geluid dan noodzakelijk.

De trekkracht van de vooras op de machine kan worden verdubbeld via het inschakelen van het sperdifferentieel, dat met een 

pedaal wordt bediend. Deze verdubbeling zorgt voor extra tractie, veiligheid en effi ciëntie op moeilijk berijdbare terreinen.

PRESTEREN: ISEKI SFH 240
Bij de SFH 240 is er keuze uit een maaibreedte van 122 cm of 137 cm. 

De aandrijving van de messen gebeurt door middel van een cardanas 

waardoor er een laag geluidsniveau is en een maximale vermogensover-

brenging. Tevens worden de exploitatiekosten hiermee tot een minimum 

beperkt. Het heffen van het maaidek gebeurt hydraulisch. De cirkelmaaier 

kan volledig worden gekanteld voor het schoonmaken of servicewerk-

zaamheden zoals het verwisselen van de messen.

De cirkelmaaiers hebben twee messen waarbij het gras naar achteren 

wordt gebracht naar een slang waardoor het gras naar de ventilator naar 

de opvangcontainer wordt gebracht. De grasopvangcontainer heeft een 

inhoud van 550 liter en kan geledigd worden tot een maximale kiphoogte 

van 1900 mm. De inschakeling van de ventilator en de messen gebeurt 

door twee onafhankelijke bedieningshandels.
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ISEKI SFH 220
De SFH 220 is uitgevoerd met een 137 cm brede mulchmaaidek. Dit maai-

dek wordt aangedreven via een kruiskoppelingsas, zodat er een maximale 

vermogensoverbrenging is en zorgt voor lage onderhoudskosten.

STUURBEKRACHTIGING
De machine is natuurlijk voorzien van hydraulische besturing. De hoek van 

de stuurkolom is instelbaar voor een ergonomische bediening. De stuurko-

lom is vrij smal gehouden, zodat men goed zicht op het maaidek heeft.

STEVIGE ACHTERAS
De SFH serie is standaard uitgerust met een ruim 

bemeten achteras. Alle aangedreven componen-

ten (bij SFH 240) draaien in een afgesloten olie-

bad. Met deze speciale stuurasconstructie bereikt 

Iseki een grote wieluitslag, wat de wendbaarheid 

bevordert.
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Bedieningsorganen Iseki SFH 240
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• Iseki 3 cilinder dieselmotoren

• Keuze uit 2 modellen nl.: SFH 220/240

• Hoog koppel al bij een laag toerental

• Laag geluidsniveau

• Luxe zitting

• Sperdifferentieel

• Ongekende maaiprestaties

• Cruise-controle op SFH 240

• Hydrostatische rijaandrijving

• Automatische toerentalregeling (ILS)

• Hydrostatische stuurbekrachtiging

• Maaidek SFH 220, 137 mulchdek

• Maaidek SFH 240, 122 en 137 cm

• SFH 240 met 550 liter vangsysteem

•  Hoogkipper met tot max. 1900 mm 

uitstorthoogte

• Cardanaandrijving van het maaidek

• Grote gazonbanden

• Vlakke vloer

• Optie: sneeuwschuif en frontbezem

Unieke kenmerken voor de Iseki SFH 200 serie:



Eesveenseweg 17, 8332 JA Steenwijk  

Tel. 0521-535050, Fax 0521-514095 

info@vormec.nl, www.iseki.nl

Model: Iseki SFH 220 Iseki SFH 240

Motor Iseki - Diesel Iseki - Diesel

Aantal cilinders 3 3

Cilinderinhoud 1123 cc 1123 cc

Vermogen 22 pk 24 pk

Iseki ILS hydrosysteem Ja Ja

Brandstoftank 30 liter 30 liter

Toerental 2600 2600

Afmetingen:

Lengte 2330 mm 2330 mm

Breedte 1195 mm 1195 mm

Hoogte 1450 mm 1450 mm

Gewicht 640 kg 640 kg

Wielbasis 1110 mm 1110 mm

Aandrijving:

Type aandrijving Hydrostatisch Hydrostatisch

Aandrijfwielen 2 wd 2 wd/ 4 wd

Besturing Hydraulisch Hydraulisch

Cruise controle Nee Ja

Maaidek:

Type maaidek Mulchdek Achter/mulch

Werkbreedte 137 cm 122 cm /137 cm

Aandrijving Via kruiskoppelingas Via kruiskoppelingsas

Banden:

- Vóór 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8

- Achter 210/60D-8 210/60D-8

Opvanginstallatie:

Kipsysteem n.v.t Hydraulisch

Opvangbakinhoud n.v.t 550 liter

Max. kiphoogte n.v.t 1900 mm

Aandrijving ventilator n.v.t As

Opzuiging n.v.t Middendoor

TECHNISCHE GEGEVENS (GEHEEL VRIJBLIJVEND)
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