
Iseki Frontmaaier 

SF370/310



Iseki maakt sinds meer dan 80 jaar landbouw-

machines van topkwaliteit. Het bedrijf gebruikt 

altijd de nieuwste technologie in zijn producten, van 

tractoren tot maaidorsers en een gamma zitmaaiers 

die bekend staan om hun degelijkheid, prestaties 

en buitengewone gebruikscomfort.

Iseki: een traditie van kwaliteit 

en betrouwbaarheid

De SF370/310 Frontmaaier is ontworpen voor 

veeleisende professionele gebruikers die grote 

grasoppervlakten moeten onderhouden, zoals 

gemeenten, landschapstuiniers, ziekenhuizen,

woonresidenties, sportcentra en scholen.

Deze gebruikers willen niet alleen een perfect 

maairesultaat, maar ook een duurzame, 

betrouwbare, effi ciënte en gebruiksvriendelijke 

machine. Dat alles zonder compromissen op het 

vlak van comfort, veiligheid en onderhoudsgemak.

Laten we kijken hoe Iseki aan die eisen voldoet ...

Een maaier voor veeleisende 

professionele gebruikers



Effi ciëntie
•  De SF370/310 heeft een zware, krachtige en 

duurzame motor (30 of 36 pk). Zijn grote 

zuigerslag geeft hem een hoog koppel bij lage 

toerentallen:

 o  Het hoge koppel geeft de machine veel 

reservekracht, zodat ze opgewassen is 

tegen de plotse belasting van 

bijvoorbeeld hoog of nat gras.

 o  De lage toerentallen garanderen een 

lange levensduur en beperken de uitstoot, 

de trillingen en het lawaai.

•  De machine is uiterst wendbaar, met een 

draaicirkel van 47 centimeter. Gecombineerd 

met haar compacte afmetingen geeft ze u de 

mogelijkheid om overal te maaien waar u maar 

wilt.

•  U hoeft het aantal aangedreven wielen niet langer 

zelf te kiezen: de transmissie is voorzien van een 

moderne automatische vierwielaandrijving die 

alleen ingrijpt wanneer het nodig is, wat slijtage 

van het gazon beperkt. 

Brede banden voor de bescherming van zacht 

gazon zijn optioneel verkrijgbaar.

•  Met een rijsnelheid van 21 km/u werkt deze 

maaier snel, terwijl hij dankzij een grote brand-

stoftank van 48 liter heel de dag operationeel 

blijft.

•  Zelfs in de zwaarste omstandigheden geeft het 

onverwoestbare maaihuis met de nieuwste 

maaitechnologie een perfect resultaat dat het 

gras groen en sterk houdt.

•  Effi ciëntie betekent niet alleen snel werken, maar 

ook de storingstijd tot een minimum beperken. 

U kunt de machine snel en gemakkelijk onder-

houden: de bestuurdersvloer is kantelbaar, de 

kap opent gemakkelijk en de olievulklep en brand-

stofvuldop zijn goed bereikbaar. Het maaihuis kan 

zonder gereedschap meer dan 90 graden 

gekanteld of zelfs volledig verwijderd worden. 

Het smeren, het controleren van de riemspanning 

en het vervangen van de messen zijn kinderspel.

Betrouwbaarheid
•  De investering in een maaier van Iseki is een 

garantie van betrouwbaarheid. Het robuuste 

ontwerp van de SF370/310 gebruikt geen afzon-

derlijk gelast chassis maar is opgebouwd rond 

een massieve gietijzeren transmissiebehuizing. 

De extra sterke vooras kan zware lasten en 

gereedschappen dragen, zelfs bij hoge snelheid 

en op ruw terrein.

•  De maaimessen worden aangedreven door een 

aftakas op de aandrijfas, een dubbele V-riem 

en sterke gietijzeren riemschijven. 

Deze constructie is niet alleen buitengewoon 

duurzaam, maar voorkomt ook verlies van 

vermogen door slippen en verzekert een vlotte, 

directe transmissie.



Comfort
•  Iseki staat bekend voor het comfort en het 

rijplezier van zijn maaiers. Voor deze machine 

is bovendien veel aandacht besteed aan de 

ergonomie: de indeling van het dashboard geeft 

een klare kijk op alle belangrijke informatie. 

De bedieningen en hendels bevinden zich 

goed binnen handbereik en de hoek van het 

stuurwiel is regelbaar. De maaier heeft ook 

stuurbekrachtiging en cruisecontrol.

•  Om het rijcomfort te verbeteren, is de zwevende 

bestuurdersstoel op rubberen blokken 

gemonteerd die lawaai en trillingen tot het 

minimum beperken. De smalle stuurkolom 

geeft een goede zichtbaarheid van het vooraan 

gemonteerde gereedschap.

•  De onafhankelijke aftaktas kan ingeschakeld 

worden zonder de koppeling in te drukken 

en wordt met een gebruiksvriendelijke 

veiligheidsschakelaar gecontroleerd.

•  Het rijsysteem met twee pedalen maakt de 

keuze van snelheid en richting erg gemakkelijk. 

Op de weg verhoogt de automatische gasklep 

van Iseki het toerental automatisch wanneer dat 

nodig is.

•  De krachtige alternator van de maaier maakt 

de installatie van sterke werklampen mogelijk, 

om de zichtbaarheid op het einde van de dag 

te verbeteren.

Veiligheid
•  De gebruiker wordt beschermd door een start-

beveiliging die voorkomt dat de motor gestart 

wordt wanneer de aftakas of gereedschap inge-

schakeld is of de bestuurder niet op zijn stoel zit.

•  Het stopsysteem van de aftakas schakelt 

de aftakas automatisch uit wanneer het 

gereedschap opgetild wordt. 

Een kantelbeveiliging (ROPS) 

is optioneel verkrijgbaar.



Accessoires

U kunt een ruime variëteit 

van accessoires en 

gereedschappen installeren 

om de machine aan te passen 

aan uw specifi eke behoeften 

en wensen.

Ze omvatten een cabine, 

een grasvanger, bezem, 

sneeuwblazer, zoutsproeier, 

enz.

Raadpleeg uw plaatselijke 

distributeur voor de 

beschikbaarheid.



Stempel van de distributeur:

Technische specifi caties SF370/310
Model SF310 SF370

Motor Model E3CD-VG03 E3CD-VTG

Type Verticale viertaktdiesel met waterkoeling

Atmosferisch Turbo

Aantal cilinders 3

Totale cilinderinhoud 1498 cc

Max. vermogen 30HP, 22.1 kW 36HP, 26.5 kW

Nominaal toerental 2500 rpm

Alternator 12V, 50 A 12V, 60 A

Inhoud brandstoftank 48 liter

Afmetingen Totale lengte 2424 mm

Totale breedte 1191 mm (Stand.) / 1329 mm (Breed)

Totale hoogte 1463 mm (Stand.) / 1486 mm (Breed)

Wielbasis 1243 mm

Vrije hoogte 197 mm (Stand.) / 202 mm (Breed)

Gewicht* 946 kg

Banden Maat vooraan 23 x 10.5 -12(Stand.) / 26 x 12.0-12(Breed)

Maat achteraan 20 x 8.0 -10 (Stand.) / 23 x 8.50-12 (Breed)

Loopvlak vooraan 950 mm (Stand.) / 1.024 mm (Breed)

Loopvlak achteraan 960 mm (Stand.) / 983 mm (Breed)

Transmissie Hoofdtransmissie HST (Hydrostatische transmissie)

Transmissiebereik Manuele versnelling 2 verhoudingen

Selectie 4x4 Automatisch 2/4 of permanent 4x4

Rijsnelheid Vooruit 22,8 km/u

Achteruit 12,3 km/u

Besturing Systeem Stuurbekrachtiging

Gestuurde wielen Achterwielen

Aftakas Plaats Vooraan

Toerental 2050 tm

Koppeling Meerschijvenkoppeling, oliebad

Remmen Meerschijven, oliebad

Batterij 80D26R

Maaiers SSM60 SSM72

Type Cirkelmaaier

Uitworp Opzij

Maaibreedte 1524 mm (60 inch) 1830 mm (72 inch)

Aantal messen 3

Afmetingen Totale lengte 1073 mm 1165 mm

Totale breedte 1900 mm 2280 mm

Totale hoogte 524 mm 521 mm

Gewicht 200 kg 230 kg

Afstelling maaihoogte In 6 stappen met pen

Maaihoogten 30-120 mm

Aandrijving As

(Stand.): Uitgerust met standaard banden voor gazon

(Breed): Uitgerust met optionele brede banden voor gazon

* Uitgerust met brede banden voor gazon, kantelbeveiliging, alle tanks vol


