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Expertise binnen handbereik.

U wordt door vriendelijke mensen met kennis van zaken geholpen aan de onderdelenbalie. En in de rekken  
hebben we een grote voorraad kwaliteitsonderdelen en onderhoudsartikelen liggen waar u op kunt bouwen.
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Snapper, de bouwer van de eerste industriële zelfrijdende cirkelmaaier in 1951, loopt voorop als het  
gaat om het werken in de tuin en op het erf gemakkelijker te maken. Tegenwoordig beschikt Snapper  
over één van de grootste assortimenten gemotoriseerde machines voor uw erf of tuin. 
Tuintrekkers, zitmaaiers en loopmaaiers kenmerken zich door hun gemakkelijke bediening, gestroomlijnde 
vormgeving en gemakkelijke ombouw van zij-uitworp naar achteruitworp naar grasopvang of mulchen.  
Het is precies zoals onze tevreden klanten zeggen: gemakkelijker kan het niet!
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Ontdoet het gazon van riet en 
ander gazonafval.

Voor een gemakkelijke ombouw van 
mulchmaaier naar maaier met 
grasopvang.

Voor een gemakkelijke ombouw van maaier 
met grasopvang naar maaier met zij-uitworp.

Ideaal om zich een weg 
door de sneeuw te banen.

Goed bereikbare opvangbak met 
een capaciteit van 175 liter.

Met één hendel, voor het gemakkelijk 
lossen van maaisel. 

Voor maaien zonder 
de opvangzak.

Deze bumper beschermt de 
motorkap van de tuintrekker.

Voor een gemakkelijke ombouw 
naar een mulchdek.
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Ideaal om zich een weg door de 
sneeuw te banen.

® 

Voor een gemakkelijk ombouw van 
een maaier met zij-uitworp of met 
grasopvang naar een mulchmaaier.

R ®  
Hiermee vervalt de noodzaak om de 
motor vóór het starten handmatig 
te injecteren of te choken.  
Briggs & Stratton biedt S2 Guarantee® 
op al haar met ReadyStart® uitgeruste 
motoren. Deze startgarantie geeft 
de geruststellende zekerheid dat de 
motor iedere keer binnen tweemaal 
trekken zal aanslaan. Zie voor alle 
details over de S2 Guarantee® 
www.briggsandstratton.com.

®  
Met z’n zes snijkanten levert 
het Ninja®-mes grootse mulch-
prestaties.

Een systeem voor het  
vereenvoudigen en optimaliseren 
van de motorstartprocedure met 
het gemakkelijkste startsysteem 
voor rijmotoren.

napper ®   
Paren een gewalste benedendek-
constructie aan een bovenuitworp 
met groot volume waarmee een 
krachtig vacuüm gecreëerd wordt 
voor het opvangen van het 
gemaaide gras.

 AVS® -
motoren zijn uitgerust met het lineaire 
balanceersysteem dat de zijwaarts 
heen-en-weergaande beweging van 
conventionele uitvoeringen met 
compenserende en roterende balans 
elimineert voor gelijkmatig rijden 
en een langere levensduur van de 
uitrusting. Dit betekent een 
vermindering van motortrillingen 
van wel 80% en minder slijtage van  
uw motor, uw machine, en uzelf.  
Verkrijgbaar voor eencilindermotoren 
met grote verticale as.
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Een makkelijke keuze

Comfortabele in 6 standen verstelbare 
maaihoogte met eenpuntshendel.

De Steel Line loopmaaiers zijn uitgerust met
een “volle opvangzak indicator” die aangeeft
wanneer de opvangzak vol is en geledigd moet 
worden. Het rode vlaggetje geeft aan dat de 
opvangzak vol is. 

De opvangzak is voorzien van een hard kunststof 
deksel en is gebouwd voor duurzaamheid.

De 4 snelheden variabele transmissie is  
op het bedieningspaneel gemonteerd  
(alléén ERDV21750HW).



 
voor soepele wendbaarheid

achter is gemakkelijk om  
te bouwen naar mulchen 

 
de zelfrijdende modellen

 
hoogtes voor een  
comfortabele bediening

 
beklede handgreep

maaihoogte
 

legen opvangzak met  
een kunststof deksel

Briggs & Stratton 550e Series™
-
Repeteerstarter
Duwen
Grasopvang, achteruitworp  
en mulchen
46 cm maaibreedte
Kogellagers voor- en achteraan
-
Grote achterwielen

Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®

Repeteerstarter
Zelfrijdend - enkele snelheid
Grasopvang, achter en zij-uitworp,  
mulchen
48 cm maaibreedte
Kogellagers voor- en achteraan
Achterwielaandrijving
Grote achterwielen

Briggs & Stratton 750ex Series™ DOV
ReadyStart®

Repeteerstarter
Zelfrijdend - 4 snelheden variabele transmissie
Grasopvang, achter en zij-uitworp,  
mulchen
53 cm maaibreedte
Kogellagers voor- en achteraan
Achterwielaandrijving
Grote achterwielen

Deze nieuwe lijn loopmaaiers met een stalen maaidek maken maaien tot een 
minder vervelende bezigheid, voor sommigen zelfs tot een leuke bezigheid. 
Of je nu vijf grasperken in een dag maait of slechts één, het stalen maaidek 
is opgewassen tegen deze taak. 

De Steel Line bestaat uit drie modellen variërend van een licht model met 
een maaibreedte van 46 cm tot het uitgebreide programma zelfrijdende 
variabele snelheid modellen met een maaibreedte van 53 cm.  
Deze loopmaaiers zijn ontworpen voor een efficiënte grasopvang,  
mulchen en achteruitworp van afgeknipte grasresten en maaisel.  
(ERDP18550HW 3 in 1)



Het vermogen om  
te presteren.

De grote opvangzak is gemakkelijk te legen 
en heeft een inhoud van maar liefst 90 liter! 
Het gras wordt efficiënt aan de achterzijde 
uitgeworpen, rechtstreeks in de zak. 

Compact en uitgerust met vele features, de 55 cm SE Line maakt het maaien van  
gazons met vele bochten, hekken en bloembedden gemakkelijk, snel en nauwkeurig. 
Deze loopmaaier is uitgerust met een multifunctioneel mes, dat aan beide uiteinden 
gebogen is en een geïntegreerde mulchset.

De mulchklep scharniert 
soepel omhoog zodat  
de zij-uitworpdeflector 
kan worden gebruikt.  
Kost maar een minuutje, 
geen gereedschap 
nodig.

De robuuste SE-maai-
machines van Snapper 
zijn zelfrijdend en zijn 
leverbaar met voor-
wielaandrijving en met 
achterwielaandrijving. 

Modellen met voorwielaandrij-
ving trekken u soepel door de 
bochten. Met een lichte aan- 
raking van de instelbare snel-
heidsregeling kunt u kiezen 
voor een rustig wandeltempo  
of flink doorstappen. De riem- 
aandrijving met nauwkeurig 
werkende overbrenging wordt 
rechtstreeks door de motor 
aangedreven. 

Grote hoge achterwielen voor 
soepele wendbaarheid.

 
comfortabele handgrepen en  
bedieningsorganen

 
voor een comfortabele bediening

 
met 3 standen op de handgreep

aandrijving 0 - 6,4 km/u

aanpassen van de maaihoogte  
(9 standen)

 
1,9 mm dik stalen maaidek

 
grasopvangzak van 90 liter

 
soepele wendbaarheid

Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®

Repeteerstarter
Zelfrijdend - variabele snelheid
Grasopvang, mulchen en zij-uitworp
55 cm maaibreedte
Kogellagers voor- en achteraan
Voorwielaandrijving
Grote achterwielen

* Beperkt leverbaar



 

®

Het is in kannen 
en kruiken.

® al rijdend schakelbaar aandrijfsysteem
 

en bekerhouder

 
comfortabele bediening

 
van de maaihoogte (7 standen)

®-maaidek van 1,9 mm staal is gemakkelijk  
om te bouwen naar zij-uitworp of mulchen

Het Hi Vac®-systeem op deze maaier biedt het summum in grasopvangprestaties 
dankzij z’n stalen Hi Vac®-dek met de ingewalste onderrand. Dit bevordert het  
creëren van een enorm vacuüm dat maaisel, bladeren, dennennaalden en zowat 
alles van uw gazon zuigt.

Dat de Hi Vac®-maaier maaisel zo goed kan opvangen of verspreiden  
zit ’m in de windsnelheid. Het unieke ontwerp van mes en gewalste  
dekrand produceert grote hoeveelheden lucht waardoor een zuigende 
werking gecreëerd wordt.

Bij de transmissie met schijfaandrijving van 
Snapper wordt gebruikgemaakt van een snel 
ronddraaiende plaat om een beweegbare 
rubberschijf aan te drijven. Schuif de schijf 
richting het midden om snelheid te minderen 
en richting de rand om de snelheid op te 
voeren. Het is eenvoudig, betrouwbaar en 
beproefd.

Briggs & Stratton 875ex Series™
OHV, ReadyStart®

Repeteerstarter
Zelfrijdend - al rijdend schakelbaar aandrijfsysteem met variabele snelheid
Grasopvang, mulchen en achteruitworp
53 cm maaibreedte
Kogellagers op voorwielen
Achterwielaandrijving
Easy Speed®



Vernieuwing begint hier.
NXT   Line™



Briggs & Stratton 875e Series™
OHV, ReadyStart®

Elektrostarter, repeteerstarter
Zelfrijdend - variabele snelheid
Grasopvang, mulchen en zij-uitworp
55 cm maaibreedte
Kogellagers voor- en achteraan
Achterwielaandrijving

De eerste geïntegreerde elektronische onderhoudsindicator in de bedrijfstak  
op loopmaaiers is op een handige plaats op de stuurconsole gemonteerd.  
Op dit display wordt aangegeven wanneer het tijd is om de olie te verversen,  
de bougie en het luchtfilter te vervangen zodat u de motor gemakkelijker in  
optimale bedrijfsconditie kunt houden. Ook is er een gemakkelijk afleesbare  
klok ingebouwd.

Het hart van deze NXT™ van Snapper is een 875e Series™-motor  
van Briggs & Stratton. Deze kopkleppenmotor biedt een beter  
brandstofrendement, een lagere uitstoot en minder trilling. 

De NXT™ van Snapper van 55 cm met achterwielaan-
drijving deelt hetzelfde consumentgedreven DNA als de 
NXT™-zitmaaier. Van het drukknop-startsysteem tot  
de 875e Series™-motor, de handgevoerde NXT™zorgt 
voor een ongeëvenaarde ervaring bij het maaien.

maaisysteem

De combinatie van het 
dubbel gezet mes van 
55 cm van de NXT™ en 
de vormgeving en het 
ontwerp voor een sterke 
luchtstroming, hebben 
in ons beste maaisys- 
teem geresulteerd.

Plaats uw handen 
eenvoudigweg op  
de handgrepen,  
knijp rustig in de  
hendels en begin 
in een comfortabel 
tempo te lopen.

De NXT™ van Snapper 
maakt maaien vanaf 
de eerste handeling 
tot een makkie. Een 
handig in de console 
weggewerkte oplaad-
bare accu houdt de 
maaier gereed voor 
gebruik.

is het innovatieve regelbare REACT™-
aandrijfsysteem

moeiteloos het tempo waarin u de  
NXT™-maaier van Snapper wilt voort-
bewegen door hem eenvoudigweg  
naar voren te bewegen

oplaadbare accu houdt de loopmaaier 
gereed voor gebruik

maaihoogte kunt u gemakkelijk  
de maaihoogte voor alle vier wielen 
instellen van 3,2 tot 10,2 cm

 
kunt u grasmaaisel efficiënt opvangen, 
mulchen of zijwaarts uitwerpen  
zonder gereedschap

 
NXT™-maaier zich door z’n  
revolutionaire maaisysteem

 
wordt het motorgeluid sterk verminderd

* Beperkt leverbaar

Door configuratie 
van het maaidek 
kunt u grasmaaisel 
efficiënt opvangen, 
mulchen of zijwaarts 
uitwerpen zonder 
gereedschap.



Gaat niets uit de weg.



Briggs & Stratton 875ex Series™
OHV, ReadyStart®

Repeteerstarter
Zelfrijdend - enkele snelheid
Grasopvang, mulchen en achteruitworp
48 cm maaibreedte
Kogellagers voor- en achteraan
Achterwielaandrijving
Aluminiumdek

Briggs & Stratton 875ex Series™
OHV, ReadyStart®

Repeteerstarter
Zelfrijdend - variabele snelheid
Grasopvang, mulchen en achteruitworp
53 cm maaibreedte
Kogellagers voor- en achteraan
Achterwielaandrijving
Aluminiumdek

Trillingsdempend systeem voor comfortabel 
werken (alleen de ESPV21875AL).

Alle bedieningsorganen zitten binnen hand-
bereik van de bestuurder . Regelbare snelheid 
van 0 - 6,4 km/u. 

Zak met een capaciteit van 65 liter op de 
ESPS19875AL en zak met een capaciteit van 
70 liter op de ESPV21875AL.

Zorgt ervoor dat het maaidek geen schade kan 
oplopen.

De maaiers van  
Snapper met een  
gegoten aluminium dek  
hebben het allemaal.  
Zelfrijdend voor  
moeiteloos maaien,  
trillingsdempend systeem  
(alleen de ESPV21875AL)  
om de noodzaak voor  
nauwkeurige uitlijning te  
verminderen en een voor-
bumper waardoor de maaier 
een botsing kan doorstaan 
zonder dat het maaidek 
schade oploopt. 

 
gemakkelijk om te bouwen naar 

 mulchen
 

handgrepen
 

snelheid 0- 6,4 km/u
 

7 maaihoogtes; 20 - 75 mm  
op de ESPS19875AL

 
7 maaihoogtes; 25 - 76 mm  
op de ESPV21875AL

 aluminiumlegering



We zijn nummer één.

Zitmaaiers met 



Wij bouwden de eerste zelfrijdende cirkelmaaier. De zitmaaier met de motor achterin werd door ons bedacht. Het is daarom niet moeilijk te begrijpen 
waarom onze zitmaaiers met de motor achterin de meest verkochte zijn in Amerika en Europa. Deze praktische, onverslijtbare machines doen jaren-
lang trouw dienst. Alle modellen bieden hetzelfde uitstekende zicht, prestaties en ombouwmogelijkheid van zij-uitworp tot grasopvang tot mulchen. 
Kies uit een scala aan motoren en maaibreedtes.  

De honderdduizenden in bedrijf zijnde trans-
missies van Snapper met schijfaandrijving 
zegt wel iets over de duurzaamheid van deze 
elegant-eenvoudige technologie. Als de  
eerste versnelling eenmaal is ingeschakeld, 
kan de bestuurder gemakkelijk al rijdend 
overschakelen zonder te koppelen!

Direct reagerende besturing voor soepel 
wenden en keren.

®

De gewalste dekrand en de messen met  
hoge luchtstroming ontwikkelen een 
krachtige wervelwind die maaisel in  
meerdere varianten leverbare opvang- 
bakken zuigt. Grasmaaisel is waardevol  
als strooisellaag of tuincompost.

®

Ninja® mes. Reduceert gazonsnoeisel tot 
fijne, voedingsrijke deeltjes die opgaan in 
de bodem (standaard op de E2813253BVE).

Gemakkelijk te ledigen opvangzak  
met een capaciteit van 175 liter.

Briggs & Stratton Intek™ Series 3135 
OHV, AVS®

71 cm maaibreedte
Rijdend schakelen in 5 versnellingen, 
met schijfaandrijving
Hi Vac®

Geleidewielenset als optie verkrijgbaar
Ninja® mulchmes

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 
OHV, AVS®

84 cm maaibreedte
Rijdend schakelen in 5 versnellingen, 
met schijfaandrijving
Hi Vac®

Dieptemeterwielen standaard  (alleen op E3317523BVE)

backup standaard

 
verstelbaar dek

-
tisch aan de contouren van het gazon aan

-
kelijke service en opslag

gesloten differentieel



Onze kleinste zitmaaier.



Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
OHV, AVS®

84 cm maaibreedte
Hydrostatische transmissie
Opvangbak van 200 liter
Elektrostarter
Hi Vac® maaidek, 1 mes
3 dieptemeterwielen
Achteruitworp

De grasopvangbak achteraan wordt bediend met  
een comfortabele hendel aan de rechterkant waar- 
mee de bestuurder de opvanginrichting van 200 liter 
gemakkelijk kan ledigen, vanaf zijn zitplaats.

®  dek

Snapper Hi Vac® dekken paren een robuuste dek- 
constructie aan een bovenuitworp met groot volume 
waarmee een krachtig vacuüm gecreëerd wordt.

Met het unieke Hi Vac®-dek kunt u gras opvangen, 
zijwaarts uitwerpen of mulchen. Het Ninja®- 
mulchmes en zij-uitworptrechter zijn als optie  
leverbaar.

Het ontwerp met de motor vóór de achteras zorgt 
voor een onbelemmerd zicht tijdens het maaien 
vanwege de kleine stuurkolom.

 
brandstoftank

 
bekerhouder

 in 6 standen verstelbaar dek

links geplaatst

 
“volle opvangbak”

Deze Premium Rider met z’n uitstekend zicht naar voren is de kleinste zitmaaier 
van Snapper met achteruitworp. Maar laat u niet op het verkeerde been zetten door z’n 
fysieke afmetingen. Hij beschikt over net zoveel puur maaivermogen als elke andere 
Snapper met z’n robuuste Hi Vac®-maaidek van 84 cm. Het Hi Vac®-dek staat bekend 
om z’n krachtige zuigkracht. Dankzij z’n handige ontwerp en verbazingwekkend korte 
draaicirkel kunt u gemakkelijk langs de meest lastige plaatsen in uw tuin manoeuvreren. 
Wanneer de zak vol is, hoort u een geluidssignaal ten teken dat het tijd is om de grote 
opvangzak van 200 liter te ledigen. Een elektrische PTO start de maaier met één keer 
trekken aan de schakelaar.



Geen tuin te groot.



U zit altijd goed met 
de befaamde motoren 
van Briggs & Stratton. 
Kies een Intek™ 4175 
of 7180 motor.

Niet te kort

Maai gras tot precies de 
goede hoogte door een 
keuze uit de 7 standen  
te maken: 3.8 - 8.9 cm. 

De opvangbak van 
280 liter kan snel 
geledigd worden. 
Met de hendel kan 
de bestuurder de 
opvangbak gemak- 
kelijk ledigen.

U vindt precies wat u zoekt in de geheel nieuwe tuintrekkers  
met achteruitworp van Snapper! Zelfs met de basisuitvoering  
krijgt u een hoog rendement en comfort dankzij het  hydrostatische 
aandrijfsysteem, de gemakkelijke besturing en de comfortabele  
hendel aan de rechterkant waarmee u de opvanginrichting  
gemakkelijk kunt ledigen, vanaf uw zitplaats. 

Geen onhandige 
stangen of hendels 
hier. Trek gewoon 
aan de elektrische 
PTO (krachtafnemer) 
schakelaar om de 
maaier te starten 
of druk om hem te 
stoppen.

 
met een inhoud van 6 liter

met duurzame stalen messen
 

geheel metalen kap

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 (ELT17538RDF)
Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin (ELT1838RDF)
OHV, AVS® (ELT17538RDF)
OHV  (ELT1838RDF)
96 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Opvangbak van 280 liter
Elektrostarter
2 dieptemeterwielen
Achteruitworp
Stalen vooras
Geen cruise control beschikbaar

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 (ERPX17538RDF) 
Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin (ERPX1838RDF)
OHV, AVS® (ERPX17538RDF) 
OHV (ERPX1838RDF)
96 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Opvangbak van 280 liter
Elektrostarter
2 dieptemeterwielen
Achteruitworp
Gietijzeren vooras
Cruise control beschikbaar

 

 
van 6 liter

 
met duurzame stalen messen

 
geheel metalen kap

* Beschikbaarheid onder voorbehoud



Innovatie.



Het hart van de  
RXT zitmaaier is het 
107 cm, twee messig 
maaidek.

Geen problemen met de verlichting voor de  
komende 100.000 uur. Onze LED koplampen  
verlichten uw gazon voor een zeer lange tijd.

Het geeft het brand-
stof niveau aan en 
wanneer u onderhoud 
aan uw zitmaaier 
moet verrichten. 
Alleen Snapper biedt 
u een zo geavanceerd 
dashboard.

Nooit eerder reageerde een zitmaaier zo snel, intelligent, comfortabel en 
krachtig. De gloednieuwe Snapper RXT lijn zitmaaiers met achteruitworp 
bestaat uit twee tractoren uitermate geschikt voor het verzamelen van gras.

 
3.8 - 8.9 cm

 
hoge stoel met meshbekleding

 

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
OHV, AVS®

107 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Opvangbak van 350 liter
4 dieptemeterwielen
Achteruitworp 
Zachte comfortabele zitting met maasstructuur

Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
OHV
107 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Opvangbak van 350 liter
4 dieptemeterwielen
Achteruitworp
Zachte comfortabele zitting met maasstructuur

Verstel de maaihoogte 
eenvoudig met de 
handige maaihoogte 
hendel. Pas de hoogte 
aan de conditie van 
uw gazon aan. 

De grasopvangbak van 
350 liter wordt bediend 
met een comfortabele
hendel aan de rechter-
kant waarmee de be-
stuurder de opvangbak
van 350 liter gemakke-
lijk kan ledigen, gewoon 
vanaf zijn zitplaats.
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De “NXTTM ” generatie is er nu. 
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Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
OHV, EFM
117 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Elektrostarter met drukknop
4 dieptemeterwielen
Zij-uitworp
Zachte comfortabele zitting met maasstructuur

Het hart van de NXT™ van Snapper wordt gevormd door een  
revolutionair maaisysteem gekenmerkt door een stalen maaidek 
van 117 cm  met drie messen.

De NXT™-tuintrekker van Snapper biedt innovaties die met een  
druk op de knop beginnen. Van een slanke op de auto gebaseerde  
vormgeving tot innovatieve bedienings-, weergave- en maaisystemen,  
met de NXT™ van Snapper maait u als nooit tevoren.

 
verstelbare zitplaats

materialen voor een beter zitcomfort 

geoptimaliseerde luchtstroom en het 
robuuste maaidek, is gestroomlijnd 
maaien, mulchen of verspreiden in alle 
grasomstandigheden gewaarborgd

enkele luttele seconden

ENXT2346F

Op een gemakkelijk afleesbaar elektronisch 
display wordt doorlopend cruciale informatie 
over de maaier weergegeven, zoals brandstof-
niveau, bedrijfsuren en maaihoogte. Een inge- 
bouwde onderhoudsindicator geeft aan wan- 
neer het tijd is om de olie te verversen, de 
luchtfilter te vervangen of de messen te slijpen. 

Invoering van het 
eerste drukknop-
startsysteem in de 
bedrijfstak. Choken 
niet nodig – geen 
ervaring vereist.

Traditionele zitplaatsen 
met vinylbekleding op 
maaiers worden warm 
en zitten vaak oncomfor-
tabel. Deze zitplaats is 
vervaardigd van speciale 
materialen voor een  
beter zitcomfort.

LED-lampjes met  
een brandduur van  
100.000 uur met  
een extra brede licht- 
bundel zodat u altijd 
goed kunt zien wat er 
zich voor u bevindt.

De krachtige motor 
van Briggs & Stratton 
kenmerkt zich door 
een beter brandstof-
rendement, een lagere 
uitstoot, minder trilling, 
en automatische 
bewaking van de 
temperatuur en het 
motortoerental. 
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Het draait allemaal om gras maaien.
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Series 4175 OHV, AVS®

 
 Series 3125 OHV, AVS® 

 
bedieningsorganen op het dashboard

 
van 2,5 tot 9,5 cm

 
met lage rugleuning

  Deze continu variabele transmissie is  
een automatische transmissie met  
traploze toerentalregeling

Met een maaier van 107 cm bent u verzekerd van 
een superieure maaikwaliteit.

U zit altijd goed met een befaamde motor van 
Briggs & Stratton. Met deze motor bent u 
verzekerd van jarenlang probleemloze prestaties.

Dankzij de eenvoudige bediening kunt u gemak-
kelijk het maaidek inschakelen of de parkeerrem 
activeren. De ELT17542 is met een elektrische PTO 
uitgerust.

Er moeten veel beslissingen worden genomen in 
het leven, maar hoe hoog het gras moet zijn, 
zou er daar niet een van moeten zijn. Verstel de 
maaihoogte met de handige maaihoogtehendel.

Briggs & Stratton Powerbuilt™  Series 3125 
OHV, AVS®

96 cm maaibreedte
CVT - continu variabele transmissie
Elektrostarter
Geen dieptemeterwielen 
Met de hand bediende PTO
Zij-uitworp

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
OHV, AVS®

107 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Elektrostarter
Geen dieptemeterwielen
Elektrische PTO
Zij-uitworp

Zitmaaiers van Snapper zijn ontworpen voor het leveren van vermogen,  
met het soort voorzieningen dat het best past bij het karwei. Deze gloed- 
nieuwe tuintrekker met zij-uitworp kenmerkt zich door een korte draai- 
cirkel, een gemakkelijk in 8 standen te verstellen maaihoogte, eenvoudige  
voetpedaalbediening en handige op het dashboard opgestelde  
bedieningsorganen. Koop deze trekkermaaier met zij-uitworp  
daarom vandaag nog en start uw eigen legendarische machine.

De as kan vrij pendelen terwijl u met de ELT17542 over  
uw gazon en grasveld manoeuvreert. 

* Beperkt leverbaar
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Een fraai gazon was nog 
nooit zo gemakkelijk.



 
het maaidek en dashboard bediening

 
standen beschermen de grasmat

 
van 3,8 tot 10,2 cm

 
zittende stoel met hoge rugleuning

 
verkrijgbaar voor deze tuintrekkers

Grote, goed bereikbare brandstoftank van 13 liter.

Met de intelligent vormgegeven bedieningsorga-
nen kunt u gemakkelijk de maaier inschakelen, 
de parkeerrem inschakelen of de kruissnelheids-
regeling instellen.

Al meer dan 100 jaar, bouwt Briggs & Stratton  
krachtige en betrouwbare motoren. De Intek™  
familie van motoren zet die mooie traditie voort.

Het werken met de tuintrekker gaat intuïtief met 
voetpedalen, zoals in een auto, voor het regelen van 
de snelheid, de richting en het bedienen van de rem.

De as kan vrij pendelen terwijl u met de tuintrekker 
over uw gazon en grasveld manoeuvreert. De zwaar 
gebouwde assen kunnen voor jarenlang maaien 
worden gesmeerd.

Briggs & Stratton Intek™ Series 4195
OHV, AVS®

117 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Elektrostarter
4 dieptemeterwielen
Zij-uitworp

 
 zakken

 
 en drager

Bij Snapper hebben we ons erop toegelegd om het voor u gemakkelijk te  
maken om over een prachtig gazon te beschikken. Elke voorziening en innovatie  
is bedoeld om tuinieren eenvoudig te maken. Een eenvoudige oplossing voor 
een gazon met kleine ruimtes, bomen en hekwerken: de tuintrekker met zij-
uitworp heeft een korte draaicirkel. Bovendien maakt deze gazontrekker 
met z’n gemakkelijk in 7 standen te verstellen maaihoogte, eenvoudige  
voetpedaalbediening en handig op het dashboard geplaatste bedienings-
organen, waaronder Cruise Control, allemaal in een slank modern ontwerp 
ondergebracht, het maaien van uw gazon tot een koud kunstje.



Gebouwd op duurzaamheid.



Onze responsieve voetpedalen geven  
u hands-free controle mbt de snel-
heid voor- en achteruit. Met de op het 
dashboard gemonteerde cruise control 
schakelaar bepaalt u zelf de snelheid.

De duurzame gietijzeren vooras biedt de SPX zitmaaier een uitstekende
draaicirkel voor het makkelijk manoeuvreren in complexe landschappen.

Deze nieuwe look biedt u LED koplamp verlichting en SPX  
styling m.b.t de motorkap en het dashboard.

 
Series 7220 V-Twin motor

 
te bedienen maaidek en  
dashboard paneel.

van het gazon
 

3.8 - 10.2 cm
 

half-hoge stoel  

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
OHV
117 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Elektrostarter
4 dieptemeterwielen
Zij-uitworp
Zachte comfortabele zitting met maasstructuur

 

Verstel de maaihoogte eenvoudig 
met de handige maaihoogte hendel. 
Pas de hoogte aan de conditie van 
uw gazon aan. 

Briggs & Stratton Intek ™ Series 
kopkleppenmotoren hebben 
fullpressure smering en spin-on olie-
filters voor jarenlang probleemloos 
functioneren.

Een grote stap omhoog in de Snapper zitmaaier productlijn. Bij aanschaf van een  
Snapper, koopt u een bewezen ontwerp, engineering en USA know-how voor vele jaren.
 
U krijgt de volledig stalen constructie, motorkap inbegrepen, en het aandrijfsysteem 
met  automatische transmissie.

 
 zakken

 
 en drager



Gladde snit, magnifieke resultaten. 



YT2452F

 
EFM-kopklepmotor van Briggs & Stratton

afstelling

 
45 cm hoge rugleuning

 
op de 2WD

 
op de 4WD

ACT

Automatic Controlled Traction™ minimaliseert 
wielslip, resulterend in een grasmat ontziende 
machine, met buitengewone trekkracht  
(alleen op 2WD).

Een draaicirkel van amper 45 cm maakt korte metten 
met een hele waslijst aan klussen. U vindt geen tuin-
trekker met betere maaimogelijkheden.

Het “Pakket voor extra bedieningsgemak” omvat 
Cruise Control, elektrische PTO, complete instru-
mentatie, stoel met 45 cm met hoge rugleuning 
en bekleed stuurwiel met zachte grip.

Met het 132 cm maaidek ziet uw gazon er 
perfect uit.

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
OHV, EFM
132 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Elektrostarter
4 dieptemeterwielen
Differentieel slot, ACTTM

Zij-uitworp

Niets is belangrijker bij een tuintrekker dan dat je er op 
comfortabele wijze allerlei werkzaamheden mee kunt 
uitvoeren en dat met plezier kunt doen. U kunt op de YT2452F 
van Snapper rekenen als het gaat om het maken van een 
mooie snit, het leveren van buitengewone trekkracht en het 
bieden van superieur bedieningsgemak en duurzaamheid.

YT2452F
Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
OHV, EFM
132 cm maaibreedte
Hydro-voetbediening
Elektrostarter
4 dieptemeterwielen
Vierwielaandrijving
Zij-uitworp
Stuurbekrachtiging op 4WD

Met de maaidekhendel kunt u het maaidek en 
andere accessoires gemakkelijk omhoog brengen 
en laten zakken.
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Professionele prestaties.
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De 4WD-modellen hebben een robuuste 
asconstructie van gietijzer met differentieel 
voor een uitstekende trekkracht en een 
soepele werking.

Begin bij het ontwerpen weer met een “schone lei” en ga vervolgens aan het 
werk met de in bijna 61 jaar opgebouwde kennis en ervaring. Het resultaat is 
een tuintrekker met optimale prestaties, robuuste duurzaamheid en 
buitengewoon comfort.

De vierweg-joystick maakt een complete 
besturing van hulpstukken mogelijk.  
Met behulp van eenvoudig aan te leren 
bewegingen verhoogt u de productiviteit.

De GT27544WD is klaar voor de sterkste 
achter aangebouwde hulpstukken met een 
driepuntshefinrichting van gemodificeerde 
categorie “1”, en een op 540 t/min draaiende 
PTO, beide standaard op de 4WD-uitvoering 
gemonteerd.

De maaier met een diep profiel van 137 cm met dieptemeterwielen levert een nauwkeurige
snede. Het unieke luchtstroomontwerp verspreidt grote volumes maaisel gelijkmatig.

met een brutovermogen van 27 pk* 

transmissie en cruise control

 
(minimaliseert wielslip)

 
kantelbaar stuurwiel en een  
comfortabele stoel met hoge rugleuning

 
en achter

Vloeistofgekoelde Vanguard™ dieselmotor met een 
brutovermogen van 27 pk* van Briggs & Stratton
137 cm maaibreedte
Hydrostatisch 4x4
Elektrostarter
4 dieptemeterwielen
Vierwielaandrijving
Zij-uitworp

 

* Door de motorfabrikant opgegeven vermogen.

Alle hydraulische aansluitingen vóór worden 
tot stand gebracht met vier geharde snelkop-
pelingen voor een bedrijfszekere werking in 
extreme omstandigheden.
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De stoel met hoge rugleuning 
is gemakkelijk te verstellen en 
kan van armsteunen (optie) 
voorzien worden.

Brandstoftank van 20,8 liter  
met grote vulhals voor lang 
werken en gemakkelijk 
bijvullen.

De buitengewone trekkracht 
wordt geleverd door de Automatic 
Controlled TractionTM. Met deze 
functie wordt er vermogen op beide 
aangedreven wielen overgebracht 
voor een goede grip in natte, gladde 
omstandigheden, maar wordt het 
vermogen in krappe bochten juist 
beperkt om beschadiging van de 
grasmat tegen te gaan.

Met het schuifblad van 152 cm 
kunnen meerdere werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Hydraulische 
hoekinstelling en uitheffen draagt 
aan de veelzijdigheid bij. 
Met botsbescherming.

Cruise control is 
standaard.

Dankzij de naast elkaar ge-
plaatste vooruit- en achteruit-
rijpedalen is het gemakkelijk 
werken met de machine.

De GT27554WD is leverbaar 
met een maaidek van 137 cm 
met asaandrijving.

De optionele voorlader beschikt over een hefcapaciteit van 225 kg 
en een “op-/afloop”-ontwerp. Gebruik de vierweg-joystickbesturing 
om de lader gemakkelijk van de trekker los te koppelen waarbij u 
gewoon kunt blijven zitten. Er kan met de lader worden gewerkt 
terwijl de maaier geïnstalleerd is.

1- en 2-trapssneeuwfrezen tot 120 cm 
werkbreedte voor professioneel gebruik. 
Aangedreven door cardanas met 
hydraulische lift en electrische verstelling 
voor het uitworpkanaal. Een optionele 
cabine maakt sneeuwruimen comfortabel.
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Stuurbekrachtiging en 
kantelbaar stuurwiel  
voor optimaal comfort.

Accu – 500 A beschikbaar voor 
koude start voor meer start- en 
reservevermogen.

Vloeistofgekoelde 
Vanguard™ dieselmotor van 
handelskwaliteit met een 
brutovermogen van 27 pk* 
van Briggs & Stratton.

Halogeen 
koplampen 
voor langere 
werking.

Stootbestendige voor-
bumper beschermt de 
grill en koplampen.

Heavy-Duty “C”  
tunnelframe – een 
sterke basis voor
levenslange  
betrouwbaarheid.

De 4WD-tuintrekker 
heeft een vooras met 
asaandrijving voor 
betrouwbaarheid en 
trekkracht.

De 18”/26” banden zorgen voor  
extra trekkracht en rustig rijden.

De GT27554WD, voorzien van een lange wielbasis en  
een 12,5 mm dik voorframe, kan gemakkelijk karweien 
aan die u niet met een willekeurige andere trekker zou 
durven proberen. En hij doet dat met een uitstekende
trekkracht en soepele prestaties.

Het hart van deze transmissie wordt gevormd door 
een 8cc aanvoerpomp die 14 liter per minuut levert  
bij een druk van 50 bar. Dat is ruim voldoende  
hydraulisch vermogen voor het gemakkelijk 
aandrijven van de trekker en grote hulpstukken 
zoals een voorlader.

TM

hulpstukken voor en achter
-

rein te kunnen gaan met al rijdend overschakelen

 
van maximaal 800 kg aan

* Door de motorfabrikant opgegeven vermogen.



36

Werk minder. Speel meer.



Met de zacht aan-
voelende dubbele 
bedieningshendel,  
die wel verlengstukken 
van uw armen lijken, 
kunt u moeiteloos en 
soepel een draai maken 
of om obstakels heen 
rijden, net zoals een 
beroeps.

De EZT2042F, met z’n gietijzeren vooras die 
van zijkant naar zijkant pendelt, rijdt soepel 
over ruw terrein voor gelijkmatig maaien, zelfs 
al is uw gazon dat niet.

U zit altijd goed met 
de motoren van Briggs 
& Stratton die al hon-
derd jaar bedrijfszeker 
hun werk doen.

Het kostte heel wat denk- 
werk om de bedienings- 
organen van de EZT2042F  
precies op de juiste plaats 
te krijgen. De gashendel, 
de inschakeling van de 
maaier en de elektrische 
maaihoogteregeling liggen 
binnen handbereik.

Niets bederft een  
leuk dagje maaien  
meer dan het botsen  
tegen bijv. een paaltje. 
Daarom is de EZT2042F 
rondom uitgerust met  
een zware bumper om  
de machine tegen kleine 
tegenslagen in het leven  
te beschermen.

 
motor van Briggs & Stratton

®  
EZT®-transmissies

 
soepel en snel manoeuvreren

 
chassis, in vorm geperst tot  
een duurzame plaat voor jaren  
van robuuste prestaties

 
armsteunen die in vijf standen  
verstelbaar zijn

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
OHV
107 cm maaibreedte
Hydro Gear® EZT®

Elektrostarter
4 dieptemeterwielen
Zij-uitworp

De kleine, compacte EZT2042F is zeer wendbaar en biedt u een  
uitstekend zicht. Deze Zero Turn met draaibare vooras garandeert  
een rustige rit, verbeterde trekkracht en comfort, plus het biedt u  
een uitstekende maaikwaliteit.



Snel, plezierig en een fraai gazon.



Gebruiksvriendelijke  
bedieningsorganen pre-
cies op die plaats waar u 
ze nodig hebt, compleet 
met sleutels, choke, gas- 
bediening, brandstof- 
meter, urenteller, beker-
houder en inschakeling 
van de maaier.

De rijschokdempers 
vóór zorgen ervoor 
dat u uren aan een 
stuk comfortabel kunt 
werken.

De maaihoogte is moeiteloos af te stellen. Doordat hij  
snel in 7 standen, van 3,8 cm tot 11,5 cm, is te verstellen, 
kan de maaier in een groot aantal uiteenlopende maai- 
omstandigheden ingezet worden. Met een handige klem- 
en penconstructie vergrendeld hij zich op elke hoogte.

Er is geen betere manier om uw gazon te maaien dan met een 
EZT2752F van Snapper. U zult netjes en met gemak om bomen en 
beplanting heen kunnen maaien. U zult snel en voortreffelijk 
rechte, evenwijdige banen kunnen maaien. Bovendien zult u sneller 
klaar zijn en er meer plezier aan beleven. U zult over een fraai gazon 
en een Zero Turn zitmaaier van Snapper beschikken waarmee u door 
de hele buurt benijd zult worden!

 
 Professional Series™ 8270   
 V-Twin-kopkleppenmotor  

 
voor soepel en snel 
manoeuvreren

rugleuning met armsteunen

lange looptijd met grote vulhals

hefinrichting

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
OHV
132 cm maaibreedte
Hydro Gear® 2800 transmissies
Elektrostarter
4 dieptemeterwielen
Schokdempers vóór
Zij-uitworp

Met de zacht aanvoelen- 
de dubbele bedienings-
hendel, die wel verleng-
stukken van uw armen 
lijken, kunt u moeiteloos 
en soepel een draai  
maken of om obstakels 
heen rijden, net zoals  
een beroeps.

®

Dit is een alles-in-één-
pakket, voor minder 
onderhoud met behoud 
van dezelfde uitstekende 
prestaties. Het wordt 
compleet met koel- 
ventilators geleverd.



Aluminium

Briggs & Stratton

875ex Series™ 

48 cm  / 53 cm

Aluminium

2.0-7.5  / 2.5-7.6

7

Enkel

Multifunctioneel

Zelfrijdend

Tandwiel

Enkel / Variabel

Ja

2 standen

42 / 51

65 / 70

Niet leverbaar

Inbegrepen

Type motor

Type dek

Type mes

NXTTM

Briggs & Stratton

875eSeriesTM

55 cm

Staal

3.2-10.2

9

Enkel

20.0

23.0

Zelfrijdend 

Tandwiel

RE AC TTM

Ja

15 cm

48

90

Inbegrepen

Inbegrepen

Steel Line

Briggs & Stratton

550e Series™

Repeteerstarter

46 cm

Staal 

2.0-9.0 

6

Enkel

Multifunctioneel

18.0

30.0 Met grote wielen

Duwen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Verstelbaar

2 standen 

34

70

Niet leverbaar

Inbegrepen

Steel Line

Briggs & Stratton

675ex Series™

48 cm

Staal  

3.0-9.5 

6

Enkel

Multifunctioneel

18.0

30.0 Met grote wielen

Zelfrijdend

Tandwiel

Verstelbaar

2 standen

39

75

Inbegrepen

Inbegrepen

Steel Line

Briggs & Stratton

750ex Series™ DOV

53 cm

Staal 

3.0-9.0 

6

Enkel

Multifunctioneel

20.0

30.0 Met grote wielen

Zelfrijdend

Tandwiel

Verstelbaar

2 standen

44

80

Inbegrepen

Inbegrepen

Loopmaaiers

*  Beperkt leverbaar

20.0  / 23.0 
(Alu-legering)

Grasopvang, mulchen 
en achteruitworp

Grasopvang, mulchen 
en zij-uitworp

Grasopvang, mulchen  
en achteruitworp

Grasopvang, mulchen  
en achter- en zij uitworp

Grasopvang, mulchen  
en achter- en zij uitworp

ReadyStart®, 
Repeteerstarter

ReadyStart®, OHV, Elek-
trostarter, Repeteerstarter 

SE Line

Briggs & Stratton

675ex SeriesTM

55 cm

Staal

3.2-10.1

9

Vierpuntshendel

20.0

30.5 Met grote wielen

Zelfrijdend

Tandwiel

Regelbaar

Ja

15 cm

43

90

Inbegrepen

Inbegrepen

Grasopvang, mulchen 
en zij-uitworp

Multifunctioneel, 
dubbel gewelfd

ReadyStart®, 
Repeteerstarter

ReadyStart®, OHV
Repeteerstarter

ReadyStart®, 
Repeteerstarter

Getand, 
dubbel gewelfd

20.0 
(Alu-legering)

Easy Speed®

Briggs & Stratton

875ex SeriesTM OHV

ReadyStart® 

53 cm

Staal

3.2-10.1

7

Vierpuntshendel

Hi Vac®

20.0

23.0

Zelfrijdend 

Tandwiel

Ja

10 cm

45

90

Inbegrepen

Inbegrepen

Grasopvang, mulchen 
en achteruitworp

Rijdend schakelen met 
regelbare snelheid 

4 variabele snelheden 
(2.9 - 5.8 km/u)

Enkele snelheid  
(3,5 km/u) 



 

Type

Type motor

Kenmerk motor

Type

Frame

Zitmaaiers

Zitmaaiers

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175

OHV, AVS®

1

Elektrostarter

10 Liter

Schijfaandrijving met  5 versnellingen

1.6 - 7.4 

3.0

Massief staal, kantelbaar

11*4 

16*6.5 

53 cm

Handmatig

162 cm

86 cm

99 cm

116 cm

174 kg

84 cm

Aan het chassis hangend

-

98 cm

90 cm

3.8-10.0 cm

1

Optioneel

Niet leverbaar

Optioneel

Optioneel

Niet leverbaar

Optioneel

Inbegrepen

Optioneel

Niet leverbaar

Zitmaaiers

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175

OHV, AVS®

1

Elektrostarter

7.6 Liter

Hydrostatisch

0 - 8.0

0 - 3.7

Staal

13*5 

16*6.5 

30 cm

Handmatig

205 cm

84 cm

113 cm

124 cm

215 kg

84 cm

Aan het chassis hangend

200 L

98 cm

89 cm

3.5-8.5 cm

1

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Zitmaaiers

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

3135

OHV, AVS®

1

Elektrostarter

10 Liter

Schijfaandrijving met  5 versnellingen

1.6 - 7.4 

3.0

Massief staal, kantelbaar

11*4 

16*6.5 

48 cm

Handmatig

162 cm

80 cm

99 cm

116 cm

150 kg

71 cm

Aan het chassis hangend

-

77 cm

70 cm

3.8-10.0 cm

1

Inbegrepen

Niet leverbaar

Optioneel

Optioneel

Niet leverbaar

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Niet leverbaar
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ENXT2346F

Zij-uitworp 

Briggs & Stratton  

Professional Series™

8230 V-Twin

OHV, EFM

2

Elektrostarter

13.2 Liter

Hydrostatisch

0-9.0

0-6.0

Staal

15*6 

20*10 

35 cm

Elektrisch

181 cm

98 cm

115 cm

127 cm

242 kg

117 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

144 cm

138 cm

3.8 - 10.2 cm

3

Optioneel

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Optioneel

Zij-uitworp

Briggs & Stratton 

Powerbuilt Series™ 

3125

OHV, AVS®

1

Elektrostarter

5.7 Liter

CVT

0-9.0

0-5.6

Staal

15*6 

18*8.5

36 cm

Handmatig

178 cm

90 cm

98 cm

127 cm

183 kg

96 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

124 cm

118 cm

2.5 - 9.5 cm

2

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Achteruitworp

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175 / 7180 V-Twin

OHV, AVS®  / OHV

1 / 2

Elektrostarter

6 Liter

Hydrostatisch

0-9.0

0-5.6

Staal

15*6 

20*8 

36 cm

Handmatig

241 cm

96 cm

111 cm

131 cm

274 kg

96 cm

Aan het chassis hangend

280 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Achteruitworp

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin

OHV, AVS®

2

Elektrostarter

6 Liter

Hydrostatisch

0-9.0

0-4.5

Staal

15*6

22*10

36 cm

Handmatig

256 cm

112 cm

121 cm

131 cm

280 kg

107 cm

Aan het chassis hangend

350 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

Inbegrepen

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Achteruitworp

Briggs & Stratton 

Professional Series™

8260 V-Twin

OHV

2

Elektrostarter

6 Liter

Hydrostatisch

0-9.0

0-4.5

Staal

15*6

22*10

36 cm

Handmatig

256 cm

112 cm

121 cm

131 cm

280 kg

107 cm

Aan het chassis hangend

350 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

Inbegrepen

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Achteruitworp

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175 / 7180 V-Twin

OHV, AVS® / OHV

1 / 2

Elektrostarter

6 Liter

Hydrostatisch

0-9.0

0-5.6

Staal

15*6 

20*8 

36 cm

Handmatig

241 cm

96 cm

111 cm

131 cm

274 kg

96 cm

Aan het chassis hangend

280 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Type

Type motor

Kenmerk motor

Type

Frame
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Zero Turn

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7200 V-Twin

OHV

2

Elektrostarter

11.4 Liter

Hydro Gear® EZT®

0-9.6

0-4.8

Staal

11*4 

18*8.5 

0 cm

Elektrisch  

190 cm

107 cm

99 cm

122 cm

251 kg

107 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

132 cm

112 cm

4.5 - 12.0 cm

2

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Zero Turn

Briggs & Stratton  

Professional Series™ 

8270 V-Twin

OHV

2

Elektrostarter

24 Liter

Hydro Gear® 2800

0-11.3

0-8.0

Gewelft staal

11*4-4

20*8-4

0 cm

Mechanisch

198 cm

107 cm

108 cm

121 cm

315 kg

132 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

157 cm

139 cm

3.8 - 11.5 cm

3

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Zij-uitworp

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175

OHV, AVS®

1

Elektrostarter

5.7 Liter

Hydrostatisch

0-8.0

0-4.8

Staal

15*6 

18*8.5

36 cm

Handmatig

178 cm

90 cm

98 cm

127 cm

182 kg

107 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

135 cm

112 cm

2.5 - 9.5 cm

2

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Zij-uitworp

Briggs & Stratton

Professional Series™

8240 V-Twin

OHV, EFM

2

Elektrostarter

15.1 Liter

Hydrostatisch 4 x 4

0-9.3

0-5.6

Stalen U-profiel

16*6.5 

23*10.5 

76 cm

Elektrisch 

190 cm

105 cm

119 cm

138 cm 

317 kg

132 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

152 cm

138 cm

3.1-9.5 cm

3

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Optioneel

Optioneel

Zij-uitworp

Briggs & Stratton

Professional Series™

8240 V-Twin

OHV, EFM

2

Elektrostarter

15.1 Liter

Hydrostatisch

0-9.3

0-5.6

Stalen U-profiel

16*6.5 

23*10.5 

45 cm 

Elektrisch  

190 cm

105 cm

119 cm

138 cm 

294 kg

132 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

152 cm

138 cm

3.1-9.5 cm

3

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Optioneel

Optioneel

Zij-uitworp

Briggs & Stratton

Vanguard™ Diesel

27 gross HP**

Liquid Cooled

3

Elektrostarter

20.8 Liter

Hydrostatisch 4x4

0-14.5

0-8.8

Stalen U-profiel

18*8.5 

26*12

139 cm

Hydraulisch

205 cm

114 cm

130 cm

148 cm

598 kg

137 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

157 cm

141 cm

2.5 - 12.7 cm

3

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Optioneel

Optioneel

Zij-uitworp

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4195

OHV, AVS®

1

Elektrostarter

13.2 Liter

Hydrostatisch

0-8.8

0-4.8

Staal

15*6 

20*8 

31 cm

Handmatig 

180 cm

98 cm

114 cm

127 cm

242 kg

117 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

152 cm

138 cm

3.8 - 10.2 cm

3

Optioneel

Optional

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Optioneel

Optioneel

Zij-uitworp

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin

OHV

2

Elektrostarter

13.2 Liter

Hydrostatisch

0-8.8

0-4.8

Staal

15*6

22*10

36 cm

Handmatig

180 cm

98 cm

114 cm

127 cm

242 kg

117 cm

Aan het chassis hangend

Optioneel

152 cm

138 cm

3.8 - 10.2 cm

3

Optioneel

Optioneel

Niet leverbaar

Niet leverbaar

Optioneel

Niet leverbaar

Inbegrepen

Optioneel

Optioneel

* Beperkt leverbaar
**  Door de motorfabrikant opgegeven vermogen.
*** Beschikbaarheid onder voorbehoud
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Uw onafhankelijke Snapper-dealer heeft een volledig assortiment gemotoriseerde machines 
voor buitengebruik waarmee aan elke behoefte voldaan kan worden. Snapper, lid van de 
Briggs & Stratton Yard Power Products Group, fabriceert een grote verscheidenheid aan 
gemotoriseerde machines voor buitengebruik, gazonmaaiers en tuintrekkers en sneeuwruimuitrusting 
voor zowel de consument als voor commercieel gebruik. Door de fabrikant goedgekeurde onderdelen, 
accessoires en onderhoudsartikelen zijn uitsluitend bij officiële dealers verkrijgbaar.

*Alle vermogensniveaus in bruto pk zijn vermeld volgens SAE J1940 zoals opgegeven 
door Briggs & Stratton.
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