
Compatibel met steile helling 
15 liter brandstoftank voor 
lange afstanden

Gegalvaniseerde bullbar
Zwevend maaimechanisme! 
De meskap maakt verticale 
ontwijkbewegingen mogelijk

Stevige, 
allround 
buizenframe

Stabiele, 
opvouwbare 
veiligheidsbeugel

Schakelbare differentieelvergrendeling 
voor perfecte tractie

Stoel aanpasbaar aan het 
gewicht van de bestuurder

www.as-motor.com

TOP Technische specificaties op achterzijde

AS 940 SHERPA 4WD 
ZIT-BOSMAAIER

VEELZIJDIGHEID VOOR ALLE TERREINEN 
Agrarische banden, schakelbare differentieelvergrendeling en 
een motor die geschikt is voor steile hellingen waarborgt een 
uitstekende tractie op moeilijk terrein.

MOTOR ONTWORPEN VOOR HELLINGEN 

Voorzien van een olie- en brandstofpomp, oliedrukschakelaar en een krachtig 
koelsysteem die de motor beschermt, ook tijdens ruwe omstandigheden.

STEILE HELLINGEN & HOOG GRAS 

De meest ontoegankelijke locaties kunnen nu ook worden 
gemaaid! De AS 940 4WD maait en mulcht dik en hoog gras  
met onderbegroeiing.

ZWEVEND MAAIMECHANISME 
Autonoom maaimechanisme met AS-dwarsmessysteem. 
Het hoofdblad maait de onderbegroeiing en het dwarsmes 
versnippert het tot fijn mulch. Om enige schade te vermijden, 
veert het zwevend maaimechanisme mee omhoog om ruw 
terrein te vermijden.

VIERWIELAANDRIJVING 
De permanente vierwielaandrijving verbetert de tractie bij het 
stijgen en garandeert krachtige, veiliger remmen bij het afdalen.

Grasland

Struikgewas

Lang beemdgras

Ruw terrein

Mulching & versnipperen

Vierwielaandrijving

Hellingen

VOOR GEBRUIK IN

Aanbevolen adviesprijs incl. BTW.

MAAIERS VOOR ALLE TERREINOMSTANDIGHEDEN
VERVAARDIGD IN DUITSLAND



VIERWIELAANDRIJVING VOOR STEIL TERREIN
AS 940 SHERPA ZIT-BOSMAAIER

www.as-motor.com

AS 940 SHERPA 4WD TECHN. SPECIFICATIES

Maaibreedte: 90 cm

Motor:
B+S 4-takt motor, 2-cilinder motor 
professionele serie 8, 724 ccm

Nominaal vermogen: 16,5 kW (22,4 HP) bij 3.300 tpm

Maximum motorvermogen: 20,1 kW (27 HP) bij 3.600 tpm

Aandrijfsnelheid wielen:
Continue hydrostatische aandrijving:  
0 - 6,2 km/uur achteruit: 0 - 6,0 km/uur

Accessoires:
Aanhanger, aanhangerinrichting, 
sneeuwruimschild, hellingsmeter, 
stuurwielknop, mulchkit, XL-banden

Speciale eigenschappen: Vierwielaandrijving, differentieelvergrendeling

Aanpassing van de maaihoogte: Centraal 50 -105 mm, 5 niveaus

Max. rendement m2/uur: 5.500

Gewicht:  
Bedrijfsafmetingen:

290 kg 
L 191 cm, B 98 cm, H 152 cm
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