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SABO — van een ambitieuze 
oprichter tot een bewezen 
ondernemingsfilosofie.
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VANAF  HET BE -
GIN HET BESTE 
BIED E N .

SABO BL IJFT  Z ICHZELF  TR O U W
Het productassortiment van SABO is in de 87 

jaar sinds de oprichting sterk uitgebreid. Het omvat ondertussen 
niet alleen grasmaaiers met benzine- of elektrische motor, maar 
ook verticuteermachines, mulchmaaiers en tuintractoren. 
Verder behoren ook accu-aangedreven apparaten zoals 
bosmaaiers, bladblazers of heggenscharen tot het assortiment. 
Wat echter tot op de dag van vandaag altijd hetzelfde is gebleven 
– en ook niet meer zal veranderen, zijn de extreem hoge kwali-
teitseisen van SABO zodat altijd het beste wordt geboden. Dat is 
het erfgoed van de oprichters Heinrich Sanner en Walter Born en 
de reden dat zowel particuliere als professionele tuiniers het 
merk SABO associëren met de hoogste kwaliteit en betrouw-
baarheid.

ACCU
Geen stroomkabel, geen benzine, geen emissies: SABO 

verkoopt een nieuwe serie tuingereedschap met moderne accutechniek – 
voor zowel professionele als ook voor particuliere tuiniers. Of het nu gaat  
om grasmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen of bladblazers, de krachtige 
lithium-ionaccu’s garanderen overal een comfortabele gebruik.

*  In Gummersbach worden uitsluitend hand- en aangedreven maaiers en verticuteermachines van de “rode 
serie” (consumentenproducten) en professionele benzineapparaten van de “groene serie” geproduceerd.

DE  R O B OTS  KO MEN
Met de MOWiT 500F brengt SABO 

zijn eerste maairobot op de markt. Dankzij het 
ingenieuze besturingssysteem navigeert hij 
volautomatisch over het gazon – en vindt zelfs 
alleen de weg terug naar het laadstation. Wat 
langzamerhand steeds meer opkomt in het 
particuliere tuinonderhoud is bij SABO sinds  
2011 al standaard.

GEEN SPO OR  VAN 
GR ASM A AIE R S

In de begintijd verkoopt SABO uitsluitend 
olie en vetten voor auto’s. Terwijl Walter 
Born een jaar later al het bedrijf verlaat, 
richt Heinrich Sanner de tweede pijler van 
zijn bedrijf op: de afdeling Technische 
innovaties – altijd met het doel om zijn 
klanten het beste te bieden. Daarnaast 
produceert SABO smeernippels voor 
vliegtuigen, verkoopt het handwasmidde-
len en exploiteert het een speciale 
grafiethandel. Op die manier zoekt Sanner 
de eerste jaren naar nieuwe kansen – tot 
hij voor de eerste keer in aanraking komt 
met de markt van het tuinonderhoud.
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economische bloei in Duitsland, motoraan-
gedreven grasmaaiers ook de particuliere 
markt. Het wordt duidelijk dat voor SABO 
zowel de markt van motormaaiers als die 
van accessoires de grootste groeimogelijk-
heden bieden. Sanner begint beide markten 
systematisch te benaderen.

H YD R AULIS CHE  
A AN DRIJ VING  
VO O R  IE DE RE E N

In 1965 ontwikkelt SABO de eerste volledig 
hydraulisch werkende maaier ter wereld 
voor professioneel gebruik. Dat betekent  
voor de gebruiker nog minder werk, minder 
slijtage, meer onderhoudsvriendelijkheid –  
en daarmee ook meer efficiëntie.  

DE  M A AI ER  K R I JGT  
EEN  TU R B O

Het is wederom aan de uitvindersgeest te danken dat  
voor SABO aan het einde van de jaren 70 een nieuw tijdperk 
aanbreekt. In 1978 introduceert het merk het gepatenteerde 
TurboStar™-systeem. Dankzij het innovatieve idee kan nu 
zelfs nat gras optimaal worden geknipt en volledig naar  
de opvangzak worden afgevoerd. De turbo zorgt ook voor  

een enorme economische 
versnelling. Aan het begin van 
de jaren 80 maakte SABO een 
cruciale groei door en werd het 
marktleider op het gebied van 
grasmaaiers.

SA MEN  
NOG  STERKER

Aan het begin van de jaren 90 heeft de 
onderneming ook internationaal allang  
de aandacht op zich gevestigd. Dit leidt 
uiteindelijk ertoe dat SABO in 1991 
onderdeel van John Deere wordt. 
Vooral de grote kennis van de Duitse 
markt geeft voor het Amerikaanse 
concern de doorslag om SABO als 
dochteronderneming over te nemen.

DE  HEGGENSCHA AR  
KR IJGT  EEN  STEK K ER 

De oorlog is voorbij. Het valt Sanner op dat in Duitsland 
 veel heggen lang niet zijn gesnoeid. Hij gaat op zoek naar 
een manier om het tijdrovende en zware tuinieren gemakke-
lijker te maken. En zo brengen de verwaarloosde heggen 
hem in 1946 op het idee om een elektrische heggenschaar 
te ontwikkelen. De oprichter komt er snel achter dat deze 
markt grote kansen biedt – en dit idee krijgt net als de  
heggen snel allerlei vertakkingen.

O NTSTEK I NG  VOOR  
DE  GR ASM A AIE R

Heinrich Sanner is naarstig op zoek naar  
verdere ideeën om voor mensen het werk  
in plantsoenen en tuinen gemakkelijker te  
maken. Met succes: in 1954 ontwikkelt SABO 
zijn eerste motoraangedreven grasmaaier  
voor professioneel gebruik – een baanbreken-
de stap. Het is altijd het streven van Sanner 
geweest om in al zijn producten het beste te  
steken. Hierdoor veroverden, mede dankzij de 

H O E  
A L L E S  B E G O N . 

Het begon allemaal kort na het uitbreken van de wereldwijde 
economische crisis in 1932: het waren zeer slechte tijden. Deson-
danks richtte Heinrich Sanner samen met zijn partner Walter Born 

vol optimisme de onderneming SABO-Zentral-Vertrieb für 
Mineralölprodukte und technische Neuheiten (SABO-Centrale 

distributie van aardolieproducten en technische noviteiten) op.  
SA stond daarbij voor Sanner, BO voor Born. SABO zag het licht.

3

In 1969 worden de beide bedrijfsonderdelen Gras-
maaiers en Accessoires onafhankelijk van elkaar 
verder ontwikkeld. Ontwikkeling en productie van 
grasmaaiers blijven in Gummersbach, terwijl het 
bedrijfsonderdeel Accessoires naar Wiehl wordt 
verplaatst.

1 954 

1 965 

1 9781991

1946
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Hoe SABO en zijn medewerkers  
al decennia voor de beroemde  
SABO-kwaliteit zorgen.

PASSIE 
MADE IN 
GUMMERSBACH*

4 *  In Gummersbach worden uitsluitend handbediende en automatische grasmaaiers en verticuteermachines van de 
"rode serie" (consumentenproducten) en professionele benzineapparaten van de "groene serie" geproduceerd.
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NIETS  IS  GOED, 
ALS  HET  N IET  GOED  IS  GETE ST 
Van de eerste tekening tot het gebruik op het gazon is  
het een lange en zware weg. Voordat de afzonderlijke 
onderdelen in de productie in elkaar worden gezet, 
controleren wij of ze aan onze strenge kwaliteitseisen 
voldoen. Daarna worden de afzonderlijke onderdelen  
in onze productiehallen in Gummersbach gemonteerd. 
Vervolgens worden talrijke testen en proeven uitgevoerd. 
Op die manier waarborgen wij in elke ontwikkelingsfase 
dat de maaiers daadwerkelijk aan onze eisen voldoen.

SCHIETEN OP  GR ASM A AIER S 
Elk nieuw prototype van een SABO-grasmaaier moet  
zware beproevingen ondergaan, voordat het in serie wordt 
geproduceerd. Tijdens de slagtest bijvoorbeeld wordt met 
een stalen buis de mechanische sterkte van het mes on-
derzocht. Met de trillingstest, de aandrijvingstest en de 
transmissietest simuleren wij de levenslange belasting  
tijdens gebruik. Bij de mestest testen wij de mesbalken op 
hun structuurvastheid. Pas na een miljoen lastwisselingen 
wordt de mesbalk voor de serieproductie vrijgegeven. 

Bij de kogelslagtest worden geharde stalen kogels op het 
draaiende mes en het chassis geschoten om inzicht in de 
structuurvastheid en afscherming te krijgen. Aanvullend 
testen onze professionals de producten grondig tijdens  
de test in open veld die onder zeer zware omstandigheden 
wordt uitgevoerd. Dat allemaal kenmerkt een SABO en 
garandeert de bekende hoge kwaliteit voor een lange 
periode.

 

MEEDENK EN WENSEL I JK
Achter het merk SABO gaan echter niet alleen strenge 
kwaliteitsbepalingen, maar gaat vooral een hechte 
gemeenschap van gemotiveerde mensen schuil.  
Dat betekent dat bij SABO geheel eigen regels worden 
gevolgd: er wordt niet simpelweg gecommandeerd,  
maar er wordt bewust aan kwaliteit gewerkt. Hierdoor 
wordt kwaliteit het doel van eenieder. Elke medewerker 
wordt gestimuleerd om zijn bijdrage hieraan te leveren.  
Dat betekent: veel verantwoordelijkheid en actief 
meedenken waarbij verder wordt gekeken dan de eigen 
werkplek en het eigen werkterrein. Op die manier zorgen 
alle medewerkers van SABO er dagelijks voor dat kwaliteit 
geen uitzondering, maar regel is.

PER SO O NL I JK E  ST I JL
Een van de belangrijkste uitgangspunten bij SABO is dat 
verkoop, ontwikkeling en productie zich op de vestiging in 
Gummersbach dicht bij elkaar bevinden: de lijnen zijn kort. 
De medewerkers kennen elkaar en praten face to face met 
elkaar. Zo worden collega's partners op het werk en maakt 
iedereen deel uit van de SABO-familie. Dit bijzondere ge-
voel van saamhorigheid begint bij de onderneming SABO 
zelf en wordt via alle afdelingen en onze dealers op de 
klanten ter plaatse overgebracht. 

Wij brengen deze persoonlijke stijl in de praktijk en 
besteden heel bewust aandacht hieraan – ook buiten  
de onderneming tot bij de klant. Het is de basis voor een 
vitale bedrijfscultuur en voor producten die op het gebied 
van kwaliteit en duurzaamheid aan de hoogste eisen 
voldoen. Dat in elke SABO-maaier standaard meer dan zes 
decennia ervaring zit, kunt u als gebruiker zien en voelen. 
Onze SABO-apparaten bieden een maximum aan veilig-
heid, prestaties en betrouwbaarheid. Gewoon alles wat  
u van een goede partner mag verwachten.

De maaiers van de COMPACT LINE zijn niet zomaar de eerste de beste 
grasmaaiers. Ze zijn onze bestverkochte modellen. Levende legen-
den onder de grasmaaiers. En het bewijs van onze passie, made in 
Gummersbach. Ongeacht of de grasmaaier een benzinemaaier,  
een elektrische maaier of een accumaaier is.
 
De 43-COMPACT heeft tot op heden duizenden tuiniers en gazonlief-
hebbers bekoord. En hij doet dat nog steeds, ook jaren na de aan-
schaf. Wat hem zo bijzonder maakt? Van de buitenkant misschien 
niets, maar in elk geval zijn innerlijke waarden. Het is gewoon een 
uiterst betrouwbaar gereedschap en doet precies wat hij moet 
doen: grasmaaien.

DE  COMPACT L I N E.  TYP ISC H  SAB O .
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“Ik heb de 
mogelijkheid om 

het leven van 
andere mensen 

gemakkelijker te 
maken.” 

6

OVER PASSIE BIJ SABO  
EN HET  STRE VEN NAAR  
DE ESSEN TIE

Hoelang werkt u al bij SABO?
Sinds 2013 werk ik bij ons moederconcern John Deere waarvan 
ongeveer drie jaar bij SABO. Als electrical systems engineer ben  
ik vooral verantwoordelijk voor de maairobots. 

Wat vindt u leuk aan uw baan?
Er zijn veel redenen waarom ik mijn baan leuk vind. Een daarvan  
is dat ik de mogelijkheid heb om het leven van andere mensen 
gemakkelijker te maken. Ongeacht of dat nu is met machines die 
bepaalde klussen gemakkelijker maken of met nieuwe ideeën en 
oplossingen die het milieu beschermen. Het is een geweldige 
uitdaging om dat allemaal te doen. Voor mij blijft het een continu 
leerproces. En het zorgt ervoor dat ik onze innovaties en proces-
sen steeds opnieuw moet evalueren.
 
Hebt u een persoonlijke filosofie voor uw werk?
Ik heb twee persoonlijke filosofieën voor mijn werk: ik wil tastbare 
vooruitgang voor het leven van andere mensen boeken. En ik wil 
elke situatie beter achter mij laten dan ik die heb aangetroffen.
 
De mens staat centraal bij SABO.  
Wat betekent dat voor uw dagelijkse werk?
Mijn baas heeft mij een goede raad gegeven, toen ik in mijn baan 
ben begonnen. Hij zei mij dat eigenlijk niet hij mijn baas is, maar 
onze klanten. Daarom draait mijn dagelijkse werk om de vraag op 
welke manier ik onze klanten met kwaliteit en innovatie tevreden 
kan stellen.

Chelsea Krist, 
electrical systems engineer bij SABO
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“Betrouwbaarheid komt bij mij altijd 
      op de eerste plaats.” 
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Burkhard Kühl, 
medewerker in de buitendienst bij SABO 

Hoelang werkt u al bij SABO?
Sinds april 1997 – en sindsdien is geen dag hetzelfde. Ik moet mij 
steeds weer op verschillende karakters en situaties instellen.  
Ik denk dat het juist dat is, wat mijn persoonlijke passie voor mijn  
werk steeds weer aanwakkert.

Wat vindt u leuk aan uw baan?
In het werk met mijn klanten zie ik mijzelf niet alleen als probleemop-
losser, maar ook als adviseur. Omdat ik al sinds 1990 in de buiten-
dienst werkzaam ben, ken ik de meeste klanten – en zij mij. Zo is na al 
die jaren met een paar zelfs een vriendschappelijke relatie ontstaan. 

Hebt u een persoonlijke filosofie voor uw werk?
Betrouwbaarheid komt bij mij altijd op de eerste plaats. Dat heeft  
goed gewerkt – en mijn klanten weten dat te waarderen. Net zoals  
ze de kwaliteit van onze producten waarderen. 

Wat waarderen klanten in uw ogen aan de SABO-service?
Wij zijn voor dealers een berekenbare partner die kwalitatief hoog-
waardige en betrouwbare producten produceert. Dat is de meer-
waarde van onze SABO-producten. En deze kwaliteit is weer een 
resultaat van onze passie. 
 
De mens staat centraal bij SABO. 
Wat betekent dat voor uw dagelijkse werk?
Dat heeft een grote betekenis! Ik zeg altijd: “Het is mensenwerk!”  
Dat is in mijn ogen beslist iets heel positiefs. Het was immers de 
basisgedachte van onze oprichter dat hij voor mensen het werk in  
de tuin gemakkelijker wilde maken.

OVER PASSIE BIJ SABO  
EN HET STRE VEN NAAR  
DE ESSENTIE

119626_NL-Sabo_19_016_Hauptkatalog_2020_RZ_02.indd   9 31.10.19   14:36



8

MOGE N  WI J VO OR STE LLE N ? 

 

UW SPECI A LIST E N 
OP HE T GEBI E D  VA N 
GA ZON OND E R H OUD.

VERTICUTEREN
Een mooi en gelijkmatig gazon heeft behoefte aan 
regelmatige ‘wellnessbehandelingen’. En die 
beginnen al voor het maaien: met het verticuteren. 
SABO-verticuteermachines maken met hun mes-
sen de grond enkele millimeters diep open, trekken 
de afgestorven delen uit de grond en transporteren 
ze indien nodig naar de opvangzak (verkrijgbaar als 
toebehoren). Natuurlijk vertrouwt u ook bij onze 
verticuteermachines op de bekende kwaliteit en 
duurzaamheid van SABO-apparaten. 

› sabo-online.be/nl/verticuteerders
› sabo.nl/nl/verticuteerders

MULCHEN
Onderzoeken tonen aan: mulchen levert veel voordelen 
op. Want een gazon dat met een mulchmaaier wordt 
onderhouden, ziet er niet alleen tijdens het seizoen maar 
ook erbuiten fris en gezond uit. De reden hiervoor: in 
tegenstelling tot het klassieke maaien blijft het tijdens  
het mulchen afgesneden gras als natuurlijke mest op het 
gazon achter. Het composteert en werkt vervolgens als 
organische mest. Met de SABO-mulchmaaiers voor parti-
culiere gebruikers en professionals mulcht u moeiteloos 
en verkrijgt u zeer fijn maaigoed voor het bemesten van 
uw gazon. 

› sabo-online.be/nl/maaien-en-mulchen
› sabo.nl/nl/maaien-en-mulchen
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COMFORTABEL
T UINONDERHOUD  
Moet u grote gazonoppervlakken bewerken?  
Geen probleem: onze SABO-tuintractoren 92 H,  
107 H en 107 S voeren elke klus uit, hoe groot die 
ook is en zorgen ervoor dat u daar ook nog veel 
plezier aan beleeft. Krachtige en duurzame 
4-taktmotoren met traploze hydrostatische 
transmissie ontwikkelen voldoende kracht – en 
dat ook voor veel andere werkzaamheden zoals 
vegen of sneeuwruimen. Toebehoren zoals een 
sneeuwschuiver, veegmachine of trekhaak is 
verkrijgbaar in de originele SABO-kwaliteit.

› sabo-online.be/nl/tuintractoren
› sabo.nl/nl/tuintractoren

Overzicht 
van het SABO-

programma.

GR ASM A AIEN
Kleine, middelgrote of grote gazonoppervlakken? Begin-
ner, liefhebber of professional? Het is om het even, want 
ons aanbod aan SABO-grasmaaiers biedt voor elke be-
hoefte precies het juiste apparaat. Met een maaibreedte 
van 32 tot 54 cm staan voor u alle mogelijkheden open. 
Wat de aandrijving betreft kunt u tussen een benzinemo-
del, een elektrisch model of een accumodel kiezen. Alleen 
op het gebied van kwaliteit doen wij geen concessies, 
want al onze grasmaaiers worden standaard grondig 
getest. Met andere woorden: wat onze fabriek verlaat, 
is solide en duurzaam. En dat al sinds 1954.

›  sabo-online.be/nl/particulier
› sabo.nl/nl/particulier
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1 .  A ANDRIJVING  EN  GROOTTE
Accumaaier, elektrische maaier, benzinemaaier of tuintractor? Of 
misschien zelfs een maairobot? Welk apparaat bij u past, hangt niet 
in de laatste plaats van de grootte van het terrein en dientengevolge 
van de maaibreedte van het apparaat af. Accumaaiers en elektrische 
maaiers zijn compact, licht en worden aanbevolen voor kleine tot 
middelgrote gazonoppervlakken. Benzinemaaiers overtuigen op 
oppervlakken van 700 tot 2.500 m2. Bij terreinen van 2.000 m2 en 
groter kunt u het werk ook comfortabel zittend doen – op een 
tuintractor. Maairobots maaien zelfstandig, stil en volautomatisch 
– voor iedereen die liever laat maaien dan dat hij zelf maait.

V IND UW PERFECTE  
GR ASMAAIER

5 TIPS VO O R DE   
JUISTE  K E UZ E

Waaraan u een goede gras-
maaier herkent – en met die 
kennis precies de grasmaaier 
vindt die u nodig hebt. 

Als u een tuin met gazon hebt, dan moet een gras-
maaier uiteraard deel uitmaken van uw uitrusting. 
Maar welk type maaimachine hebt u nodig? En over 
welke eigenschappen moet het apparaat beschik-
ken? Wij geven u vijf tips waarmee u gemakkelijker 
het passende apparaat vindt.

10

COMPACT  L I NE

Onze handbediende modellen met benzine-, accu-  
of elektromotor zijn uitermate geschikt voor het 
onderhoud van kleinere terreinen. Alle apparaten  
zijn compact, krachtig en beschikken over het Turbo- 
Star™-systeem voor optimale opvangprestaties. 
Bijvoorbeeld de benzinemaaier 43-COMPACT voor 
oppervlakken tot 800 m2. Of de accumaaier 36-ACCU, 
een maaier zonder kabel en zonder emissies. 

›  PAG.  1 2

COMFORT  L I NE

Stelt u een paar extra's op prijs? Dan zijn onze model-
len van de COMFORT LINE precies wat u zoekt. Bijvoor-
beeld de SABO 47-VARIO E met variabele rijaandrijving 
en directe elektrische start. Of de 54-K VARIO B die 
voor het legen van de opvangzak bij draaiende motor, 
maar stilstaand mes over een mesrem beschikt. Alle 
modellen van de COMFORT LINE beschikken bovendien 
over snelspanners waardoor de duwboom eenvoudig 
kan worden ingeklapt en over veel andere features.

›  PAG.  14
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2.  MERK K WALITE IT
Wie wil er nu om de paar jaar een nieuwe 
grasmaaier kopen? Daarom geldt: kwaliteit 
is van essentieel belang bij de keuze. De 
messen moeten robuust zijn; rijaandrijving 
en transmissie moeten voor decennialang 
gebruik zijn ontworpen. Zoals dat het geval 
is bij SABO-maaiers die bijvoorbeeld al tijdens de 
ontwikkelingsfase talrijke uithoudingstesten en proeven 
moeten doorstaan om aan deze eisen te voldoen.

3.  GAR ANTIE
Ongeacht of uw maaier een elektrisch model of een 
benzinemodel is: als u wilt dat uw nieuwe grasmaaier 
uw hele leven bij u blijft, moet u natuurlijk op een 
lange levensduur kunnen vertrouwen. Stel u daarom 
op de hoogte van de details van de garantievoorwaar-
den, voordat u een aankoop doet. SABO geeft 15 jaar 
garantie op het aluminium chassis van rode maaiers 
(conform SABO-garantievoorwaarden).

5.  ADVIES
EN SERVICE 
Koop uw grasmaaier altijd bij een dealer. 
Want een dealer kan u professioneel advies 
geven en u het best uitleggen wat de 
eigenschappen en voordelen van apparaten 
zijn. SABO-grasmaaiers worden overigens 
gewoonlijk bij erkende en geschoolde dealers 
verkocht.

4.  RESERVEONDERDELEN
Controleer voordat u een grasmaaier koopt of de beschik-
baarheid van reserveonderdelen gewaarborgd is en ga na 
waar u deze kunt afnemen. Maak in elk geval geen 
gebruik van goedkope namaakproducten. Een 
dergelijk gebruik ervan kan zich wreken! SABO- 
reserveonderdelen zijn overigens minimaal 10 jaar 
nadat een serie uit productie wordt genomen nog 
beschikbaar.

SABO

11

PRO  L I NE

Hiermee bent u op alles voorbereid: de professionele 
SABO-apparaten zijn zeer robuust en ontworpen voor 
continue belasting. Ze beschikken bovendien over veel 
nuttige details waarmee het werk voor u gemakkelijker 
wordt. Met het accuaangedreven professionele sys-
teem bijvoorbeeld kunnen de werkzaamheden hele-
maal zonder benzine worden verricht. Of neem onze 
professionele mulchmaaier SABO 53-PRO M VARIO  
met YAMAHA-motor: met zijn krachtige motor kan hij 
moeilijke terreinen en zelfs zeer steile hellingen met 
stijgingspercentages tot wel 58% aan.

›  PAG.  30

SMART  L I NE 
Wilt u ontspannen achteroverleunen, terwijl uw 
gazon automatisch wordt gemaaid? Alstublieft:  
de SABO-maairobot beschikt over slimme techniek 
en maait volautomatisch. Hij werkt gazonvriende-
lijk en efficiënt – en is zeer veilig: als hij wordt 
opgetild, stopt het mes onmiddellijk. Ook herkent 
hij zelfstandig obstakels en verandert hij zelfstan-
dig van rijrichting. Dankzij de grote aandrijfwielen 
kan hij overweg met stijgingspercentages van 
maximaal 36%*. 

›  PAG.  22
* De waarde hangt van de bodemgesteldheid en de tuinvorm af.

ALUMINIUM CHASSIS

JAAR
GARANTIE

119626_NL-Sabo_19_016_Hauptkatalog_2020_RZ_02.indd   13 31.10.19   14:36



Een overzicht van alle 
modellen van de COMPACT LINE 
vindt u vanaf pagina 42

12
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CO MPACT  L I NE

S Y S T E E M 1 5  JA A R  GA R A N T I E

C H A S S I S
ALUMINIUM

W ENDBA A R

L I C H TTURBO 
STAR™

MULCHKIT
&

VERKRIJGBAAR 
ALS TOEBEHOREN

13

VERKRIJGBAAR MET BENZINE-,  ACCU- OF ELEKTROMOTOR

SABO 43-COMPACT 

Afbeelding links bevat speciale uitrusting.

Aandrijftype: benzine

43 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 800 m²
Licht & wendbaar 

Handzaam en toch robuust en krachtig. 
Daarmee zijn de modellen van de 
COMPACT LINE ideaal voor de kleinere 
tuin.

TurboStar™-systeem 

De meeste van onze maaiers 
beschikken over het SABO TurboStar™-
systeem. Dit zorgt ervoor dat het gras 
voor het maaien wordt opgelicht en 
optimaal naar de opvangzak wordt 
getransporteerd, zelfs als het nat is.

Aluminium chassis

Veel van onze SABO-maaiers zijn 
uitgerust met een hoogwaardig 
aluminium chassis. Hierdoor zijn ze 
licht en tegelijkertijd zeer robuust.

Mulchkit als toebehoren

Een mulchmes en een extra stop 
maken het mogelijk om de maaier 
eenvoudig naar een mulchmaaier  
om te bouwen.

Ons populairste model met centrale 
maaihoogte-instelling en variabele 
duwboomhoogte blinkt uit met hoogwaar-
dige designelementen en stalen wielen 
die als toebehoren verkrijgbaar zijn.

ECHTE  
KWALITE IT  

BY SABO
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Een overzicht van alle 
modellen van de COMFORT LINE 
vindt u vanaf pagina 42
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Maaier uit de hogere klasse met krach-
tige Briggs & Stratton®-motor, maai- en 
duwboomhoogte-instelling, variabele 
achterwielaandrijving en directe elek-
trische start.

Aandrijftype: benzine

47 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.500 m²

15

VERSCHILLENDE AANDRIJFTYPEN —  VEEL UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN

SABO 47-VARIO  E

Variabele achterwielaandrijving

Maaien op moeilijk terrein?  
Geen probleem: de inschakelbare 
achterwielaandrijving helpt uw 
SABO-maaier en uw maaiklus 
vooruit. Bij veel modellen van de 
COMFORT LINE kan deze daarnaast 
variabel aan de loopsnelheid 
worden aangepast.

Elektrische start 

Met de functie voor de directe 
elektrische start kunt u uw 
SABO-benzinemaaier met een 
contactsleutel starten, zonder  
dat u aan een startkoord hoeft  
te trekken.

Mesrem 

Aan boord van de SABO 47-K 
VARIO B en de SABO 54-K VARIO B: 
na het loslaten van de veiligheids-
beugel stopt het mes automatisch. 
De motor blijft draaien – en u rijdt 
moeiteloos met de maaier om de 
opvangzak te legen.

Mulchkit als toebehoren 

Een mulchmes en een extra stop 
maken het mogelijk om de maaier 
eenvoudig naar een mulchmaaier 
om te bouwen.

CO MFO RT  L I NE

S Y S T E E M 1 5  JA A R  GA R A N T I E

C H A S S I S
ALUMINIUMTURBO 

STAR™
MULCHKIT
VERKRIJGBAAR 
ALS TOEBEHOREN START

ELEKTRISCHE

AC H T E R W I E L 
A A N D R I J V I N G

VARIABELE
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Een overzicht van alle 
ACCU-VARIO-modellen vindt 
u op pagina 43
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Aandrijftype: accu

47 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 700 m²

17

OOK VERKRIJGBAAR MET MAAIBREEDTE 43 cm

SABO 47-ACCU VARIO

NOVI 
TEIT

Centrale bediening

Eenvoudige bediening van de 
snelheid en overzichtelijke 
weergave van de accustatus 
dankzij centrale displays aan  
de duwboom.

Variabele achterwielaandrijving

Maaien op moeilijk terrein?  
Geen probleem: de inschakelbare 
achterwielaandrijving helpt uw 
SABO COMFORT LINE-maaier en  
uw maaiklus veilig vooruit. 

Aluminium chassis

Veel van onze SABO-maaiers zijn 
uitgerust met een hoogwaardig 
aluminium chassis. Hierdoor zijn 
ze licht en tegelijkertijd zeer 
robuust.

Mulchkit als toebehoren

Een mulchmes en een extra stop 
maken het mogelijk om de maaier 
eenvoudig naar een mulchmaaier 
om te bouwen.

CO MFO RT  L I NE

1 5  JA A R  GA R A N T I E

C H A S S I S
ALUMINIUM MULCHKIT

VERKRIJGBAAR 
ALS TOEBEHOREN

AC H T E R W I E L 
A A N D R I J V I N G

VARIABELE CENTRALE 

BEDIENING

119626_NL-Sabo_19_016_Hauptkatalog_2020_RZ_02.indd   19 31.10.19   14:37



15  MESSEN  
• 15 messchijven verwijderen gazonvilt betrouwbaar

•  eenvoudige afvoer van groenafval dankzij optioneel 
verkrijgbare opvangzak

VERT I C UT EER MACHINES

Aandrijving: benzine

38 cm werkbreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.500 m²

Traploze werkdiepte-instelling

SABO 38-BV
HANDZAME VERTICUTEERMACHINE MET BENZINEMOTOR

18

D U U R Z A A M

R O B U U S TS T E R K E 

MOTOR
15 
MES SEN

&CHASSIS
ALUMINIUM
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SABO 31-V  EL 
31 cm werkbreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 
500 m²

Over een werkbreedte van 31 cm 
verwijderen 13 scherpe messen 
met elk drie tanden gazonvilt en 
afgestorven grassen betrouwbaar. 
Opvangzak is als toebehoren  
verkrijgbaar.

STER K 
4-takt-OHV-motor van 
Briggs & Stratton®. 

SABO-verticuteermachines maken met hun messen de 
grond enkele millimeters diep open, trekken afgestorven 
groen eruit en transporteren dit naar wens naar de als 
toebehoren verkrijgbare opvangzak. Zo wordt uw gazon 
zacht en op natuurlijke wijze bevrijd van substanties zoals 
maairesten, oude bladeren, mos en onkruid. Daarnaast 
wordt de grond losgemaakt, ruimte voor aangroeiend gras 
gecreëerd en worden de graswortels weer van voldoende 
lucht, water en voedingsstoffen voorzien.

SABO 35-V EL 

35 cm werkbreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 
700 m²

35 cm werkbreedte en krachtige 
elektromotor (1,6 kW) – de ideale 
verticuteermachine voor kleine tot 
middelgrote gazonoppervlakken. 
Opvangzak is als toebehoren 
verkrijgbaar.

19

AL U M I NI U M  CH ASSI S
• licht en robuust

•  recyclebaar en
 corrosiebestendig
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De SABO-tuintractor 107 H met maaibalk van 107 cm en dubbele 
mesaandrijving biedt uitstekende maai- en opvangeigenschappen. 
Standaard uitgerust met een grasopvangbak van 300 l.  
Een mulchkit is optioneel verkrijgbaar.

Aandrijving: benzine

107 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 6.000 m²

Robuuste maaibalk

Maaihoogte-instelling vanaf de 
bestuurdersstoel te bedienen

Comfortabele besturing via twee pedalen

SABO 107  H

TUI N T R ACTO RE N

EENVOUDIGE  LE G I NG 
OPVANGZ AK

EENVOUDIGE
L E G I N G  O P 
VA N G Z A K

KLEINE2- CIL INDER  

MOTOR D R A A I - 
C I R K E L

B R E D E 
B A N D E N

EXTRA

20

TUI N T R ACTO RE N

TOEBEHOREN 
VOOR ELKE EIS
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M U LTI TAL ENT
Toebehoren: veegmachine, sneeuwschuiver 
+ sneeuwkettingen, mulchkit enz.

SABO 92  H 

Aandrijving: benzine

92 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot  
4.000 m²

Met sterke V-twin-OHV-motor. Via het 
rijpedaal regelbare traploze hydro-
statische transmissie (HydroMatic). 
Met elektrische mesinschakeling, 
tankindicatie en extra brede banden. 
Standaard uitgerust met een gras-
opvangbak van 300 l. Een mulchkit is 
optioneel verkrijgbaar.

SABO 107  S 

Aandrijving: benzine

107 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot  
5.000 m²

Met sterke 1-cilinder-4-takt-OHV-motor 
van Briggs & Stratton® met zijdelingse 
maaigoeduitworp. Met de optioneel 
verkrijgbare mulchkit is de maaier mo-
eiteloos en in korte tijd naar een mul-
chmaaier omgebouwd. Het maaigoed 
bij het mulchen kan als waardevolle 
natuurlijke mest worden gebruikt. 
Bumper optioneel verkrijgbaar.

Onze krachtige modellen overtuigen door hun consequent 
goede maairesultaten en de comfortabele bediening vanaf 
de bestuurdersstoel. Op die manier worden niet alleen moei-
te en kracht bespaard, maar bewerkt u ook spelenderwijs 
grotere gazonoppervlakken. U kunt alle tractormodellen met 
een optioneel verkrijgbare mulchkit naar een mulchmaaier 
ombouwen. 

KR ACH TI GE 
2-C I L I NDER M OTO R
Dankzij de V-twin-OHV-motor is 
hij bijzonder stil en duurzaam.

EXTR A B R EDE  BANDEN
De extra brede banden ontzien het 
gazon effectief.

KLEI NE  D R A AI C I R K EL
Door de kleine draaicirkel is de 
tuintractor ook op kleinere terreinen 
perfect te manoeuvreren.

21
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Automatisch opladen

•  automatisch rijden naar het laadstation
•  80 minuten laadtijd en 90 minuten 

maaitijd

Weerbestendig

•  dubbelwandige kunststof behuizing
• ook in de regen te gebruiken

Beste tractie

•  grote aandrijfwielen met antislipprofiel
• mogelijk stijgingspercentage van 36%*

Intuïtieve menunavigatie

• vijf startpunten instelbaar
• vier individuele maaitijden per dag

Aandrijftype: accu

Oppervlaktecapaciteit maximaal 2.200 m²

Maaitijdprogrammering & startpunten

Beveiliging: vraag naar PIN-code en 
apparaatspecifiek laadstation.

23

MOWiT 500F SERIES I I

SMART  L I NE

Alle producten van het merk SABO hebben een ding gemeen:  
ze voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen. Dat geldt ook voor  
de MOWiT 500F SERIES II. Hij maait uw gazon zelfstandig en 
fluisterstil. Zeer overtuigend: de nette maairesultaten waar 
SABO-maaiers al meer dan 60 jaar bekend om staan en die  
van de MOWiT de ‘SABO onder de maairobots’ maken.

* Afhankelijk van bodemgesteldheid en tuinstructuur.

BESTE
T R A C T I E

M E N U - 
N A V I G A T I E OPLADEN

AUTOMATISCHWEER 
BESTENDIG

EENVOUDIGE
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STARTPUNTEN
Voor het maaien van afgelegen 
tuinhoeken rijdt de MOWiT 500F 
SERIES II naar bepaalde startpunten 
langs de begrenzingskabel, ook door 
smalle doorgangen. Er kunnen 
maximaal vijf startpunten worden 
ingesteld om het maaiproces op 
verschillende plaatsen te starten.

36%

…  E N  ZO MA A IT  H IJ 
ZE L FSTA ND IG

M A AIVL AK DEF IN IËREN
Om van uw extra vrije tijd te kunnen genieten, wijst u aan de 
MOWiT 500F SERIES II door middel van de begrenzingskabel in 
de grond het maaigebied toe. Bij voorkeur maakt u een legplan, 
zodat u steeds weet welk terrein uw SABO-maairobot moet 
bewerken. Natuurlijk kunt het maaivlak altijd aanpassen,  
als u veranderingen in uw tuin aanbrengt. 
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HELL INGEN
Door de grote aandrijfwielen kan de MOWiT zelfs 
overweg met stijgingspercentages van maximaal 36%*.

CORRIDOR-DOCKING 
Als u het laadstation op enige afstand van het maaivlak plaatst, kunt u van de 
functie ‘Corridor-docking’ gebruikmaken om de MOWiT naar het te maaien 
gebied te sturen. Richt hiertoe een speciale corridor in met behulp van de 
begrenzings- en geleidelus. Als de MOWiT het gazon heeft bereikt, begint hij 
zoals gewoon met zijn werk.

AF BAK ENI NGEN
Obstakels waarmee de maaier niet 
mag in aanraking mag komen, 
kunnen heel eenvoudig door het 
leggen van de begrenzingskabel 
worden afgebakend.

F O RWAR D  TECHNOLOGY
Zodra de MOWiT de maaigrens 
bereikt, draait hij met een elegante 
bocht weg. Door de continue 
voorwaartse beweging werkt de 
SABO-maairobot niet alleen gazon-
vriendelijk, maar ook efficiënt.

* De waarde hangt van de bodemgesteldheid en de tuinvorm af.

…  E N ZO M AAIT HIJ 
ZE LFSTA NDIG
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“Eigenlijk houdt niets de 
vorming van een gazon 

tegen, maar mensen die 
er snel een willen hebben, 

hebben dat niet door.” 
Maximilian Buddenbohm, schrijver

Voelt het gazon zich echt beter, als het bewust wordt genegeerd?  
Of heeft het behoefte aan liefdevol onderhoud? Ook onze columnist  
Maximilian Buddenbohm kan die vragen niet geheel eenduidig beant-
woorden. We kunnen echter op zijn minst constateren dat het de moeite 
loont om naar het gewenste resultaat te streven, want de vreugde over 
een diepgroen gazon is bij iedere aanpak een mooie beloning.

HET 
THER A PEUTISCHE 

GA ZON

Toen we onze tuin drie jaar geleden overnamen, hadden mijn 
hartenvrouw en ik geen enkel benul van tuinieren. We verdeelden 
heel spontaan onderling de taken: de een deed de perken, de 
ander het gazon – en aan de slag. Ik probeerde groente te telen  
en wroette er lustig en zonder al te veel ambitie op los. Ik was  
blij met elk radijsje, omdat plezier mij het belangrijkste doel van 
tuinieren leek. Daar dacht de hartenvrouw heel anders over!  
Die vond tuinieren een serieuze aangelegenheid en was buiten- 
gewoon streng voor het gazon, alsof ze met een zwaar verwend 
kind te maken had. Zij vond dat de grond niet vlak genoeg was en 
op sommige plaatsen te veel gaten, op andere plaatsen te veel 
stenen bevatte. Er waren voor haar genoeg redenen om te klagen. 
Zelf vond ik het gazon helemaal niet zo slecht eruitzien. Ik zag het 
groen, de hartenvrouw zag het bruin. Ze kocht zaden, mest, een 
gazonwals, een verticuteermachine, een grasmaaier en wat al 
niet meer. Vervolgens kocht ze meer zaden en nog meer zaden. 

26
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Want hoeveel ze ook zaaide: het groeide voor haar 
niet snel en niet dicht genoeg. En toen kwam dat 
eendenpaar dat op het gazon landde en onmiddellijk 
begon te eten, als ze weer eens had bijgezaaid. Ik wist 
tot dan toe nog niet eens dat eenden graszaden eten, 
maar dit paartje leefde een tijdje van niets anders en 
zag er echt weldoorvoed uit. 

En natuurlijk groeide er dan toch nog iets, want er 
groeit op een gegeven moment altijd gras. Eigenlijk 
houdt niets de vorming van een gazon tegen, maar 
mensen die er snel een willen hebben, hebben dat niet 
door. De hartenvrouw stond hoofdschuddend op het 
almaar mooier wordende terrein en nam alles waar 
wat ook maar enigszins slecht eruitzag. Omdat ze 
hierbij bukte en alles nauwkeurig bestudeerde, was 
dat vrij veel. Een gazon maakt eerder op afstand 
indruk. Je moet ernaar kijken als je voorbijloopt, 
omdat het dan het mooist eruitziet. Het is groen voor 
de achtergrond. In werkelijkheid was ons gazon al na 
een jaar zeer indrukwekkend. De buren zeiden het en 
keken bewonderend. Het gras bleef zelfs nog fris en 
groen, als in de hele omgeving alle tuinen uitgedroogd 
waren, want de hartenvrouw besproeide alles met  
een groot uithoudingsvermogen. Als ze de kraan weer 
dichtdraaide, bekeek ze chagrijnig de minuscule 
zwakke plekken in het gazon. En kreeg uiteindelijk, 
wat een feest voor vrienden van de psychosomatiek, 
een allergie tegen vers gemaaid gras.
 
Daarop moest ik dus het gazon gaan onderhouden.  
De hartenvrouw stond buitenspel, ze kon niets meer 
doen. Ik ben echter veel meer ontspannen dan zij en 
vind groente eerlijk gezegd nog altijd interessanter 
dan gras. Ik zie er dus alleen af en toe naar om en 

maai in principe alleen, als alle buren dat allang hebben gedaan. Het gazon 
krijgt nu veel minder aandacht en is ook weelderiger. Ik heb een sterk ver-
moeden dat het zich heel goed voelt. Dat is ook gemakkelijk te begrijpen  
want wie wil er nu al te veel worden bekeken en bekritiseerd. Op die manier 
kan je gewoon niet ontspannen groeien en je ontplooien, dat zie je al bij 
kinderen. Deze zomer zijn eindelijk de allerlaatste bruine plekjes in het  
gazon verdwenen. Eindelijk is alles goed. 

En kunnen we nu uitzoeken of dat meer aan het manische werk van de har-
tenvrouw in de eerste twee jaren of aan mijn uiterst ontspannen en onweten-
de aanpak in dit jaar te danken is. Dat is beter dan iedere vorm van relatiethe-
rapie: we kunnen allebei op onze kenmerkende eigenschappen wijzen en 
stiekem en zonder dat er bewijzen zijn gelijk krijgen. Dat is heel mooi en 
vredig. Zoals een tuin ook moet zijn. 

Maximilian Buddenbohm woont in 
Hamburg en werkt in de ochtend 
als controller, in de middag als 
freelanceschrijver, o.a. voor 
‘SZ-Familie’, het Goethe-Institut  
en ‘voor u’. Zijn boeken worden 
door Rowohlt Verlag uitgegeven. 

Samen met zijn vrouw (de harten-
vrouw) schrijft hij voorts een blog 
over duurzame economie, familie, 
Hamburgse onderwerpen – en over 
zijn eigen moestuin. 

M A XIMIL IAN 
BUDDENBOHM

“Deze zomer zijn eindelijk de 
allerlaatste bruine plekjes in het gazon 

verdwenen. Eindelijk is alles goed.” 
Maximilian Buddenbohm, schrijver

HET 
THER A PEUTISCHE 

GA ZON
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Het ene gazon is het andere niet. Want er zijn minstens evenveel 
verschillende zaadmengsels als gebruiksdoelen. Doorslaggevend 
voor de keuze van de passende soort gazon is naast de locatie  
en de bodemgesteldheid vooral het beoogde gebruik. Bent u in 
verwarring? Wees maar niet ongerust: wij presenteren u hier in  
het kort de drie belangrijkste soorten gazon. 

SABO-GA ZONKUND E IN  H ET  KORT.

WAT VO O R 
SO O RT  GA ZO N 
VOO R WE LK 
DOEL ?

28
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S I E R G A Z O N 
Een siergazon, ook wel Engels gazon genoemd, is vooral bedoeld voor 
representatieve doeleinden en daarom geschikt voor tuinen aan huis en 
voortuinen. Het is dicht, fijnbladig en maakt bezitters blij met een levendig 
groene kleur. Het kan echter weinig worden belast. Weliswaar mag het 
zeker worden betreden, maar spelende kinderen of ravottende honden 
vormen snel een te hoge belasting voor het gazon. Het groeitempo is laag 
– daarentegen is er veel onderhoud nodig. Vaak maaien is net zo noodza-
kelijk als verticuteren, besproeien en bemesten. De ideale maaihoogte 
bedraagt 5 cm.

GERING E 
BEL AST ING

S P O R T G A Z O N
Gazons op sportterreinen moeten tegen hoge belastingen bestand zijn. 
Voor sportgazonmengsels worden daarom de goed beloopbare en zelf-
herstellende gazongrassen Engels raaigras en veldbeemdgras gebruikt.  
Door de toevoer van water en mest kan dit gazon een sterke nerf vormen 
die ook tegen extreme belastingen zoals regelmatige voetbalwedstrijden 
is bestand. Ook is het niet gevoelig voor onkruid. Deze gazonsoort wordt 
vanwege de vrij landelijke look echter maar zelden in tuinen toegepast.  
De ideale maaihoogte bedraagt 4 tot 5 cm.

HOGE 
BEL ASTING

29

S P E E L -  E N                                                  
G E B R U I KS G A Z O N
Deze populaire gazonsoort is de allrounder onder de gazonsoorten. Deze  
is uitermate geschikt voor tuinen aan huis, openbare parken, ligweiden en 
hofjes. Vooral de soort ‘RSM 2.3 gebruiksgazon-speelgazon’ is populair 
onder tuiniers. Deze is robuust, belastbaar en stressbestendig – ook be-
stand tegen droogte. Een speel- en gebruiksgazon groeit gemiddeld, dicht 
en is in de regel goed bestand tegen kort maaien. De hoeveelheid onder-
houd is afhankelijk van de belasting, maar naar verhouding gering.  
De optimale maaihoogte bedraagt 3,5 tot 5 cm. 

3,5 — 5 cm
maaihoogte

ROBUUST  & 
BEL ASTBA AR

ME ER  KLEUR  IN  DE  TU IN:                       
DE  BLOEMENWEIDE.
Waarom eigenlijk alleen een gazon? Leg toch ook een perk met bloe-
menweide aan! Door de soortenrijkdom biedt deze een fraaie aanblik 
– en wordt een waardevol biotoop voor kleine dieren en insecten zoals 
vlinders, wilde bijen en hommels. Er is relatief weinig onderhoud 
nodig: twee keer maaien per jaar is voldoende; er wordt alleen naar 
behoefte gemest. Bij de dealer vindt u bloemenweidemengsels die op 
de verschillende grondsoorten zijn afgestemd. En voor het perfecte 
maairesultaat zorgen onze maaiers met zijuitworp.

4 — 5 cm
maaihoogte

5 cm
maaihoogte
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PRO  L I NE

VARIO 
A ANDRIJVING

ANTI
V I B R AT I E- 
S Y S T E E M

STALEN 
W I E L E N

FLEXIBELE
MAAIHOOGT- 
EINSTELLING
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HANDIGE  MESREM
•  na bediening stopt het mes, terwijl de motor blijft draaien

•  met de maaier kan zonder draaiend mes worden gereden 
voor het legen van de opvangzak

• beschikbaar bij alle ‘B’-modellen

E XT R A GROT E  TA N K
• tot wel 8 uur maaien dankzij tank van 6 liter

• beschikbaar bij alle PLUS-modellen

A L L ES WAT  E E N 
P ROFE SSI ONA L 
NODIG H EEF T.

NAUWKEURIG  EN  ROBUUST
•  stalen wielen overtuigen op het gebied van tractie en levensduur

•  de maaihoogte is variabel en kan comfortabel worden aangepast

ROBUUST E  T R AN SMISS IE
•  overdraagbaar koppel is onafhankelijk                   

van de schakelkracht

•  topvermogen bij lange levensduur

(c
) B

i.C
i.D

i. 
Sr

l

ALUMIN IUM CHASSIS
•  zeer robuust 

•  extra stalen inlay aan de binnen- en buitenkant

ANTIV IBR ATIESYSTEE M
•  reduceert trillingen aan de duwboom, zodat de 

maaier de hele werkdag kan worden gebruikt

•  beschikbaar bij bijna alle professionele modellen als 
duwboom-AVS of, gloednieuw, als motor-AVS

31

NOVI 
TE I T
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Emissievrij dankzij uiterst moderne accutechnologie. Aanvullend zijn  
een sneloplader en twee accu's van 40 V, 6 Ah meegeleverd.

Aandrijftype: accu

43 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.000 m²

Zeer stil

Met 93 dB(A) blijft de maaier onder de wettelijk 
toegestane geluidsgrenswaarden.

Licht en wendbaar

43 cm maaibreedte en minder dan 30 kg

Aluminium chassis

Zeer robuust dankzij extra stalen inlay 
aan de binnen- en buitenkant

Made in Germany

Montage in fabriek Gummersbach

Z E E R 

STIL
EMIS SIE 

VRIJCHASSIS
ALUMINIUM

W ENDBA A R

L I C H T
&

32

SABO 43-PRO ACCU

NOVI 
TEIT

PRO  L I NE
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Met rustig draaiende 4-takt-OHV-motor, met kogelgelagerde mesarm, 
spuitgietaluminium behuizing en traploos instelbare werkdiepte.

SABO 45-220

Aandrijftype: benzine

45 cm werkbreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 5.000 m²

Zeer robuust en duurzaam

•  19 messchijven verwijderen gazonvilt 
betrouwbaar

•  aluminium chassis is recyclebaar  
en corrosiebestendig

Sterke motor

•  4-takt-OHV-motor van Briggs & Stratton®

•  tank van 3,6 liter voor lang werken

D U U R Z A A M

R O B U U S TS T E R K E 

MOTOR
19 
MES SEN

&CHASSIS
ALUMINIUM

33

PRO  L I NE
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EEN ACCU. 
VEEL MOGELIJKHEDEN.

Met de professionele accuapparaten van SABO hebt u de optimale  
partners voor een succesvolle uitvoering van werkzaamheden. Want de 
accuaandrijving biedt u vermogen, flexibiliteit en betrouwbaarheid om 
bij alle taken goede resultaten te boeken. Alle accuapparaten werken 
met dezelfde krachtige accu, zijn absoluut weerbestendig en daardoor 
in elk seizoen en bij elk weertype klaar voor gebruik. Zo hebt u met het 
SABO-accusysteem voor alle voorkomende werkzaamheden het  
passende professionele apparaat bij de hand. 

HET  WEER? 
IS  HEM OM HET  E VE N! 
Voor de moderne accugeneratie van Bosch zijn de 
werkomstandigheden eigenlijk om het even: wind, 
regen, kou of zomerse temperaturen – de accucellen 
van de lithium-ionaccu van 36 V en 6,0 Ah zijn afge-
dicht en weerstaan zodoende zelfs regen. Daarmee 
hebben ze de certificering volgens de waterbescher-
mingsklasse IPX4 zeer verdiend. En dat geldt voor 
het hele professionele accusysteem: de accu's,  
de power unit en de apparaten.

  SPATWATER- 
BESTENDIG  

CONFORM IPX4
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GOE DE  BAL ANS.
Met de ergonomische handgreep hebben de professionele accubos-
maaiers een optimale, uitgebalanceerde gewichtsverdeling – voor 
krachtbesparend werken waarbij de rug niet onnodig wordt belast. 

GE M A AKT  VOOR 
PROFE SS IONALS 
De accugrasmaaiers SABO 48-PRO VARIO AC en 
SABO 53-PRO VARIO AC met een maaibreedte 
van 48 resp. 53 centimeter overtuigen vooral 
in lawaaigevoelige omgevingen zoals parken, 
woonwijken of in de onmiddellijke nabijheid van 
scholen en ziekenhuizen.

35

ZWART E  R IE M  VOOR                        
GROE NE  KLUSSE N.      
De meegeleverde accuriem geeft de professionele accubladblazer 
hoog draagcomfort. Deze beschikt over twee mondstukken die af-
hankelijk van de behoefte kunnen worden uitgekozen en eenvoudig 
worden opgezet.

PERFECTE  SNOE IRE SULTAT E N.
De drie professionele accuheggenscharen met magne-

sium behuizing zijn uitgerust met hoogwaardige stalen 
messen. Voor zware snoeiwerkzaamheden zijn er 

grove snijmessen beschikbaar – en voor gevoeli-
ge heggen worden fijne snijmessen gebruikt. 
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DUURZAME KWALIT E I T
Professionele SABO-apparaten worden tijdens de ontwik-
kelingsfase onder zeer zware omstandigheden getest.  
Wij voeren zelfs belastingstesten uit die wettelijk niet zijn 
voorgeschreven. Zo waarborgen wij dat onze apparaten bij 
dagelijks gebruik de extreemste omstandigheden weer-
staan. Bij een professionele SABO-maaier horen bijvoor-
beeld metalen wielen met hoogwaardige rubberen  
loopvlakken, een zijdelingse wielvlakversterking en een 
solide aluminium chassis. Krachtige motoren van YAMAHA 
kunnen niet alleen hellingen met stijgingspercentages tot 
wel 58% aan, maar ook vele jaren van intensief gebruik.

POWER VOOR PR OFESSIONALS.

Voor professioneel werken in het groen gelden aparte wetten. Vermogen, betrouwbaar-
heid, flexibiliteit, efficiëntie, geschiktheid voor alle weertypen en betrouwbare service  
zijn cruciale factoren die ervoor zorgen dat u bij het natuur- en landschapsonderhoud met 
uw apparaten niet op grenzen stuit, maar die grenzen zelf kunt bepalen. Sinds decennia 
vertrouwen veel gemeentelijke en commerciële gebruikers op onze betrouwbare, stabiele 
techniek. U werkt hard. Wij van SABO maken het u gemakkelijker. 

36

119626_NL-Sabo_19_016_Hauptkatalog_2020_RZ_02.indd   38 31.10.19   14:38



35

F L E X I B E L  WE RKE N 
Alle professionele SABO-apparaten zijn afgestemd op de 
behoeften van professionals in het tuin- en landschapsonder-
houd en ontworpen voor langdurige klussen. De apparaten zijn 
bijvoorbeeld ergonomisch ontworpen en kunnen aan de lichaam-
slengte worden aangepast. Verder zijn veel apparaten standaard 
uitgerust met het AntiVibration-System™ dat het mogelijk maakt 
om de maaier de hele dag te gebruiken. Ook is het totaalgewicht 
geoptimaliseerd waardoor de apparaten gemakkelijker kunnen 
worden bestuurd. Als dat echt nodig is, kunnen professionals tot 
wel acht uur aaneen maaien – dankzij de tank van 6 liter.

PRODUCTDIVERSITEI T                             
VOOR PROFESSIONA L S 
Het ene terrein is het andere niet. Verschillende werkzaamheden vereisen speciaal daar-
voor bedoeld equipment. SABO heeft voor elke professionele eis het juiste tuingereed-
schap. Met zijuitworp, opvangbak of mulchkit, als benzine- of als accumodel: op het gebied 
van grasmaaiers hebt u de keuze. Voor aanvullende tuinwerkzaamheden bieden wij met het 
professionele accusysteem een assortiment dat uit heggenscharen, bosmaaiers en een 
bladblazer bestaat, alle mogelijkheden om u professioneel te ondersteunen. U hebt de 
keuze – wij bieden u de SABO.

POWER VOOR PR OFE SS IONALS.

WI ST  U  DAT  A L? 
    Om de hoge SABO-kwaliteit te bereiken, voeren 

wij tijdens de ontwikkelingsfase extra testen uit 
die wettelijk niet zijn voorgeschreven.

    Het Europese reserveonderdelencentrum (EPDC) 
in Bruchsal zorgt voor een snelle levering van 
reserveonderdelen aan de dealer bij u in de buurt. 
Op die manier wordt u altijd snel en naar wens 
geholpen.

37
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SERVICE VOOR P ROFESSIONALS.

38

ONZE SABO-TOE PAS S I NGS ADV I S E U RS 
Torsten Witte en Michael Hofmann adviseren sinds 2017 in heel Duitsland over het 
SABO Profi-programma. In de afgelopen jaren hebben ze circa 900 productdemon-
straties gegeven. Torsten Witte gaat in Noord-Duitsland naar klanten toe, terwijl zijn 
collega Michael Hofmann in Zuid-Duitsland klanten ondersteunt. Beiden staan voor u 
klaar wanneer u tijdig een afspraak maakt en ondersteunen u in alle vragen rondom 
het SABO Profi-programma. 
Stuur gewoon een korte e-mail naar SABOAnwendungsberater@JohnDeere.com en 
de twee nemen tijdig contact met u op. 

“  Juist bij de accumodellen zijn onze 
professionele klanten nieuwsgierig 
en willen de nieuwe apparaten 
testen. Bij vragen staan wij voor 
ze klaar – natuurlijk ook nadat 
producten zijn gekocht.”
Torsten Witte
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SERVICE VOOR P ROFESSIONALS.

39

“  Het doet mij altijd weer deugd, als 
ik zie hoe goed mijn gebruikerstips 
zijn overgekomen. Ook echte tuin-
professionals zijn blij met een 
instructie voor een nieuwe machine.”

Michael Hofmann

S AB O- S E RV I CE VO O R 
PROFE S S I ONALS
Professionals verdienen een professione-
le service. Als er onderhoud moet worden 
verricht, ondersteunt ons dealernetwerk 
u betrouwbaar en vlot. Door de snelle 
levering van reserveonderdelen hebt u 
nauwelijks te maken met uitvaltijden.   
Laat uzelf overtuigen!
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NUTTIGE  PRODUCT 
INSTRUCTIE
Maak u geen zorgen als u nog niet met uw SABO-tuinapparaat 
vertrouwd bent: uw SABO-dealer maakt het gereed voor het 
eerste gebruik en geeft u nuttige adviezen voor het gebruik  
en onderhoud.

FLEX IBELE 
F INANCIER ING
Mogen wij de koopbeslissing gemakkelijker 
voor u maken? U kunt uw SABO-tuinapparaat 
ook via onze partnerbank financieren – met 
of zonder aanbetaling en tegen geweldige 
voorwaarden. Vraag gewoon uw dealer.  
Dit aanbod geldt alleen voor Duitsland.

P E RSOONLIJ KE 
SERV ICE
Wij verkopen onze apparaten via erkende dealers, want wij zijn ervan 
overtuigd: wie bij een tuingereedschap hoge eisen aan de kwaliteit en 
functionaliteit stelt, die verwacht ook een professionele service en 
deskundig advies. En die krijgt u bij uw SABO-dealer. Deze wordt re-
gelmatig en direct door SABO geschoold, kent het passende optionele 
toebehoren en adviseert u uitgebreid over gebruik en onderhoud.

Z ICHTBARE  KWALITE ITS 
GAR ANTIE
Wij ondersteunen het initiatief van de gespecialiseerde 
handel ‘Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel’ (gekwalifi-
ceerde gespecialiseerde handel in motorapparaten), 
afgekort: QMF. Het QMF-logo staat voor uitstekende 
service en grote deskundigheid. Alleen bedrijven die  
door QMF aan een audit zijn onderworpen, zijn zichtbaar 
hiermee onderscheiden.

40
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SABO  IN  DE 
GESPECIAL ISEERDE 
HANDEL
Uw SABO-dealer is tegelijkertijd uw persoon-
lijke contactpersoon die u kent en op wie u 
kunt vertrouwen. Hij adviseert u bij de koop 
– en staat u ook daarna met raad en daad bij.

“Er zijn klanten                                   
die ik al meer dan 15 jaar help. 
En die hebben nog altijd hun 

eerste SABO-apparaat.” 
Detlef Böhmer, Webo Motorgeräte GmbH

BETROUWBARE  
A ANVOER  VANRE-
SERVE ONDERDELEN
Ook jaren nadat een serie uit productie is 
genomen, houden wij alle reserveonderdelen 
voor uw SABO-tuinapparaat op voorraad.  
Uw SABO-dealer helpt u graag verder.

REPAR ATIE  &  
ONDERHOUD
Als bij uw SABO-tuinapparaat na jaren van intensief 
gebruik toch een keer ‘een schroefje loszit’, dan 
herstelt de professionele werkplaats dat weer – snel 
en betrouwbaar. Uw SABO-dealer biedt u bovendien 
verschillende inspecties aan.

41
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ELEKTRISCHE MAAIERS 

Model 32-EL 36-EL 40-EL SPIRIT 43-EL COMPACT 43-EL VARIO

Categorie COMPACT LINE COMPACT LINE COMPACT LINE COMPACT LINE COMFORT LINE

Maaibreedte 32 cm 36 cm 40 cm 43 cm 43 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

Elektrisch
1,1

3.000

Elektrisch
1,3

3.000

Elektrisch
1,3

3.000

Elektrisch
1,5

3.000

Elektrisch
1,7

3.000

Aanbevolen voor oppervlakken tot 300 m² 500 m² 600 m² 700 m² 1.000 m²

Maaihoogte-instelling
per as 6-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
centraal 6-voudig

(2,0 – 7,0 cm)
centraal 6-voudig

(2,4 – 7,5 cm)
centraal 7-voudig

(2,2 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0)

SABO TurbostarTM-systeem • • • • • 

Volume opvangzak  32 l  43 l  44 l  55 l  65 l

Mulchen — ° SA504 — — ° BSA632

Duwboom in hoogte verstelbaar — 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen

Inschakelbare achterwielaandrijving — — — —
variabel 

2,4 - 3,6 km/h

Wiellagering voor/achter glijlager kogellager kogellager kogellager kogellager

Gewicht 15 kg 23 kg 22 kg 27 kg 35 kg

Aluminium chassis — • — • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

90 92 96 96 96

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/mee-
tonzekerheid conform EN ISO 4871

81 
3,0

80 
3,0

83 
3,0

82 
3,0

82 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], geme-
ten conform EN ISO 5395/meetonzekerheden 
conform EN 12096

1,0 
0,5

1,0 
0,5

1,0 
0,5

1,0 
0,5

2,5 
1,3

Artikelnummer SA950 SA752 SA754 SA1457 SA1453

•  Standaard °  Toebehoren

42
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ACCUMAAIERS 

Model 36-ACCU 40-ACCU 43-ACCU 43-ACCU VARIO 47-ACCU VARIO

Categorie COMPACT LINE COMPACT LINE COMPACT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE

Maaibreedte 36 cm 40 cm 43 cm 43 cm 47 cm

Accutype
lithium-ion

1 × 4 Ah 40 V
lithium-ion
1 × 6 Ah 40 V

lithium-ion
2 × 4 Ah 40 V

lithium-ion
2 × 4 Ah 40 V

lithium-ion
2 × 6 Ah 40 V

Aanbevolen voor oppervlakken tot 250 m² * 500 m² * 600 m² * 500 m² * 700 m² *

Maaihoogte-instelling
centraal 6-voudig

(2,0 – 7,0 cm)
centraal 6-voudig

(2,4 – 7,5 cm)
centraal 7-voudig

(2,2 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)

Volume opvangzak 43 l 44 l 55 l 45 l 45 l

Mulchen — — — ° 
BSA643 ° 

BSA644

Duwboom in hoogte verstelbaar 3-voudig 3-voudig 3-voudig 3-voudig 3-voudig

Inschakelbare achterwielaandrijving — — —
variabel 

(2,0 – 4,0 km/h)
variabel 

(2,0 – 4,0 km/h)

Wiellagering voor/achter kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager

Gewicht zonder accu('s) 20,5 kg 19 kg 21 kg 31 kg 33 kg

Aluminium chassis • — • • •

Accu & oplader
inclusief accu & 

standaardoplader
inclusief accu & 

standaardoplader
inclusief accu's & 
standaardoplader

inclusief accu's & 
sneloplader

inclusief accu's & 
sneloplader

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

90 89 93 93 93

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

81 
3,0

78 
3,0

81 
3,0

80 
3,0

81 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], 
gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheden conform EN 12096

1 
0,5

1 
0,5

0,5 
0,25

1,0 
0,5

1,0 
0,5

Artikelnummer SA1780 SA1781 SA1782 SA521020 SA521520

* Afhankelijk van maaigewoonte, grasconditie en maaihoogte.•  Standaard °  Toebehoren
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Model 40-SPIRIT 40-SPIRIT RS 43-COMPACT 43-COMPACT E 43-A ECONOMY 43-VARIO 43-VARIO E

Categorie COMPACT LINE COMPACT LINE COMPACT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE

Maaibreedte 40 cm 40 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt
2,1

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 700 m² 700 m² 800 m² 800 m² 1.000 m² 1.000 m² 1.000 m²

Maaihoogte-instelling
centraal 6-voudig 

(2,4 – 7,5 cm)
centraal 6-voudig

(2,4 – 7,5 cm)
centraal 7-voudig

(2,2 – 8,0 cm)
centraal 7-voudig

(2,2 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)

SABO TurbostarTM-systeem • • • • • • •

Volume opvangzak 44 l 44 l 55 l 55 l 65 l 65 l 65 l

Mulchen ° 
SA575 ° 

SA575 ° 
SA571 ° 

SA571 ° BSA632 ° BSA632 ° BSA632

Duwboom in hoogte verstelbaar 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen

Directe elektrische start — — — • — — •

Inschakelbare achterwielaandrijving — — — —
constant
3,6 km/h

variabel
2,5 – 4,3 km/h

variabel
2,5 – 4,3 km/h

Wiellagering voor/achter kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager

Gewicht 22 kg 23 kg 28,5 kg 30,5 kg 35 kg 36,5 kg 38,5 kg

Aluminium chassis — — • • • • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

96 96 96 96 96 96 96

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

82 
3,0

82 
3,0

85 
3,0

85 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], 
gemeten conform EN ISO 5395/
meetonzekerheden conform EN 12096

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

Artikelnummer SA201219 SA201319 SA201019 SA201119 SA211019 SA221019 SA221119

BENZINEMAAIERS 40–43  cm MAAIBREEDTE 

•  Standaard °  Toebehoren
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Model 40-SPIRIT 40-SPIRIT RS 43-COMPACT 43-COMPACT E 43-A ECONOMY 43-VARIO 43-VARIO E

Categorie COMPACT LINE COMPACT LINE COMPACT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE

Maaibreedte 40 cm 40 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt
2,1

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 700 m² 700 m² 800 m² 800 m² 1.000 m² 1.000 m² 1.000 m²

Maaihoogte-instelling
centraal 6-voudig 

(2,4 – 7,5 cm)
centraal 6-voudig

(2,4 – 7,5 cm)
centraal 7-voudig

(2,2 – 8,0 cm)
centraal 7-voudig

(2,2 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)

SABO TurbostarTM-systeem • • • • • • •

Volume opvangzak 44 l 44 l 55 l 55 l 65 l 65 l 65 l

Mulchen ° 
SA575 ° 

SA575 ° 
SA571 ° 

SA571 ° BSA632 ° BSA632 ° BSA632

Duwboom in hoogte verstelbaar 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen

Directe elektrische start — — — • — — •

Inschakelbare achterwielaandrijving — — — —
constant
3,6 km/h

variabel
2,5 – 4,3 km/h

variabel
2,5 – 4,3 km/h

Wiellagering voor/achter kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager

Gewicht 22 kg 23 kg 28,5 kg 30,5 kg 35 kg 36,5 kg 38,5 kg

Aluminium chassis — — • • • • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

96 96 96 96 96 96 96

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

82 
3,0

82 
3,0

85 
3,0

85 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], 
gemeten conform EN ISO 5395/
meetonzekerheden conform EN 12096

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

Artikelnummer SA201219 SA201319 SA201019 SA201119 SA211019 SA221019 SA221119
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BENZINEMAAIERS 47–50  cm MAAIBREEDTE 

Model 47-ECONOMY 47-A ECONOMY 47-VARIO 47-VARIO E 47-K VARIO B 52-S A

Categorie COMPACT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE

Maaibreedte 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm 50 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,8

2.800

4-takt
2,8

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

4-takt
2,8

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.200 m² 1.400 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 4.000 m²

Maaihoogte-instelling
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
enkel wiel 7-voudig 

(2,5 – 8,0 cm)

SABO TurbostarTM-systeem • • • • • —

Volume opvangzak 65 l 65 l 65 l 65 l 65 l —

Mulchen ° 
BSA625 ° 

BSA625 ° 
BSA625 ° BSA625 ° BSA626 ° 

BSA642 / BSA634

Duwboom in hoogte verstelbaar 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen

Directe elektrische start — — — • — —

Inschakelbare achterwielaandrijving —
constant
3,6 km/h

variabel
2,7 – 4,3 km/h

variabel
2,7 – 4,3 km/h

variabel
2,7 – 4,3 km/h

constant
3,6 km/h

Wiellagering voor/achter kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager
kogellager/

bronzen glijlager

Gewicht 34 kg 36 kg 38 kg 42 kg 45,5 kg 41,5 kg

Aluminium chassis • • • • • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

96 96 96 96 96 96

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

85 
3,0

85 
3,0

83 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], geme-
ten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden 
conform EN 12096

4,6 
2,3

4,6 
2,3

5,1 
2,6

5,1 
2,6

5,0 
2,5

3,5 
1,8

Artikelnummer SA201519 SA211519 SA221519 SA221619 SA1878 SA212019

•  Standaard °  Toebehoren
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Model 47-ECONOMY 47-A ECONOMY 47-VARIO 47-VARIO E 47-K VARIO B 52-S A

Categorie COMPACT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE

Maaibreedte 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm 50 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,6

2.800

4-takt
2,8

2.800

4-takt
2,8

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

4-takt
2,8

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.200 m² 1.400 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 4.000 m²

Maaihoogte-instelling
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
 centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)
enkel wiel 7-voudig 

(2,5 – 8,0 cm)

SABO TurbostarTM-systeem • • • • • —

Volume opvangzak 65 l 65 l 65 l 65 l 65 l —

Mulchen ° 
BSA625 ° 

BSA625 ° 
BSA625 ° BSA625 ° BSA626 ° 

BSA642 / BSA634

Duwboom in hoogte verstelbaar 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen

Directe elektrische start — — — • — —

Inschakelbare achterwielaandrijving —
constant
3,6 km/h

variabel
2,7 – 4,3 km/h

variabel
2,7 – 4,3 km/h

variabel
2,7 – 4,3 km/h

constant
3,6 km/h

Wiellagering voor/achter kogellager kogellager kogellager kogellager kogellager
kogellager/

bronzen glijlager

Gewicht 34 kg 36 kg 38 kg 42 kg 45,5 kg 41,5 kg

Aluminium chassis • • • • • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

96 96 96 96 96 96

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

85 
3,0

85 
3,0

83 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], geme-
ten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden 
conform EN 12096

4,6 
2,3

4,6 
2,3

5,1 
2,6

5,1 
2,6

5,0 
2,5

3,5 
1,8

Artikelnummer SA201519 SA211519 SA221519 SA221619 SA1878 SA212019
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BENZINEMAAIERS 54  cm MAAIBREEDTE 

Model 54-A ECONOMY 54-VARIO 54-VARIO E 54-K VARIO B

Categorie COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE COMFORT LINE

Maaibreedte 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt
2,8

2.800

4-takt
2,8

2.800

4-takt
2,8

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 2.500 m² 2.500 m² 2.500 m² 2.500 m²

Maaihoogte-instelling
centraal 8-voudig

(2,0 – 9,5 cm)
centraal 8-voudig

(2,0 – 9,5 cm)
centraal 8-voudig

(2,0 – 9,5 cm)
centraal 8-voudig

(2,0 – 9,5 cm)

SABO TurbostarTM-systeem • • • •

Volume opvangzak 75 l 75 l 75 l 75 l

Mulchen ° 
SA609 ° 

SA609 ° 
SA609 ° SA610

Duwboom in hoogte verstelbaar 3 standen 3 standen 3 standen 3 standen

Directe elektrische start — — • —

Inschakelbare achterwielaandrijving
constant
3,6 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

Wiellagering voor/achter
kogellager/
naaldlager

kogellager/
naaldlager

kogellager/
naaldlager

kogellager/
naaldlager

Gewicht 47,5 kg 48 kg 51 kg 56 kg

Aluminium chassis • • • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

98 98 98 98

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

86 
3,0

86 
3,0

86 
3,0

86 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²],  
gemeten conform EN ISO 5395/  
meetonzekerheden conform EN 12096

5,0 
2,5

5,0 
2,5

5,0 
2,5

6,0 
3,0

Artikelnummer SA212519 SA1835 SA1836 SA1837

•  Standaard °  Toebehoren
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MOWiT

Model MOWiT 500F Series II

Navigatie
door begrenzingskabel met  

toevalsprincipe

Aandrijving
borstelloze elektromotoren met 

planeetwieltransmissie

Accutype
lithium-ion
3,9 Ah 25 V

98 Wh

Aanbevolen gebruik
gazons met gemiddelde afmetingen 

en complexiteit

Maaihoogte 19 - 102 mm

Maaibreedte 31 cm

Oppervlaktecapaciteit maximaal 2.200 m²

Klimvermogen
maximaal 36% in het maaigebied*

maximaal 10% bij keerpunten
zoals de begrenzingskabel*

Max. lengte van de begrenzingskabel 500 m

Mesaandrijving 2.600 tpm

Snijmes 1 mesbalk met 2 snijvlakken

Oplading automatisch •
Oplader, ingangsspanning 230 V

Oplader, uitgangsspanning 36 V

Oplaadtijd 80 min

Maaitijd 90 min

Afmetingen (l × b × h) 790 × 530 × 360 mm

Gewicht 15,5 kg

Obstakeldetectie •
Hellingsensor •
Hefsensor •
Aanraaksensor •
PIN-code voor veilige identificatie •
Apparaatspecifiek laadstation •
Gegarandeerd geluidsvermogensni-
veau LWA [dB(A)], gemeten conform 
EN 50636-2-107

62,2 
0,8

Geluidsdrukniveau op de bedieners-
plaats LpA [dB(A)], gemeten conform 
EN ISO 11203, meetonzekerheid  
conform EN ISO 4871

51,2 
0,8

Artikelnummer SA1818

•  Standaard

*  Beide waarden zijn afhankelijk van de bodemgesteldheid en tuinstructuur.

Product Toebehoren Artikelnr.

MOWiT 500F Series II Tractiekit SAA13917

MOWiT 500F Series II Haringen, 50 stuks SAA10815

MOWiT 500F Series II
Begrenzingskabel, 

150 m
SAU12589

MOWiT 500F Series II
Begrenzingskabel, 

500 m
SAU11670

31-V EL Opvangzak 55 l SA350

35-V EL Opvangzak 55 l SA350

38-BV Opvangzak 55 l SA561

36-EL Mulchkit SA504

Accumaaier Accu 40 V 4 Ah SAA11780

Accumaaier Accu 40 V 6 Ah SAA12250

Accumaaier Standaardoplader SAA11781

Accumaaier Sneloplader SAA16509

43-ACCU VARIO Mulchkit BSA643

47-ACCU VARIO Mulchkit BSA644

40-SPIRIT Mulchkit SA575

43-COMPACT Mulchkit SA571

43-COMPACT Set stalen wielen SAA12523

43-COMPACT E Mulchkit SA571

43 cm consumer 
m. aandrijving

Mulchkit BSA632

47 cm consumer Mulchkit BSA625

47-K VARIO B Mulchkit BSA626

52-S A 
compatibel vanaf bj. 2016

Mulchkit, 
enkel messysteem

BSA642

52-S A
Mulchkit, 

dubbel messysteem
BSA634

54 cm consumer Mulchkit SA609

54-K VARIO B Mulchkit SA610

TOEBEHOREN
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Model 31-V EL 35-V EL 38-BV

Categorie COMPACT LINE COMPACT LINE COMPACT LINE

Werkbreedte 31 cm 35 cm 38 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

Elektrisch
1,4

3.000

Elektrisch
1,6

3.000

4-takt-OHV
2,3

3.400

Aanbevolen voor oppervlakken tot 500 m² 700 m² 1.500 m²

Werkdiepte-instelling traploos traploos traploos

Aantal verticuteermessen 13 15 15

Verticuteren met opvangzak mogelijk ° ° °

Snelhefvoorziening • • •

Wiellagering voor/achter glijlager glijlager kogellager

Gewicht 18,5 kg 20 kg 37 kg

Tankvolume — — 2,0 l

Aluminium chassis — — •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA  

[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC
87 87 98

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN 13684-A3/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

78 
3,0

78 
3,0

83 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²],  
gemeten conform EN 13684-A3/ 
meetonzekerheden conform EN 12096

1,5 
0,8

1,5 
0,8

4,7 
2,3

Artikelnummer SA725 SA726 SA230820

VERTICUTEERMACHINES 

•  Standaard °  Toebehoren
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•  Standaard °  Toebehoren

MULCHMAAIERS

Model JS 63 VARIO JS 63 VARIO C

Categorie COMFORT LINE COMFORT LINE

Maaibreedte 53 cm 53 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHV
3,2

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 2.000 m² 2.000 m²

Maaihoogte-instelling
per as, 7-voudig

(2,0 – 9,7 cm)
per as, 7-voudig

(2,0 – 9,7 cm)

Duwboom in hoogte verstelbaar 3 standen 3 standen

Draaibaar voorwiel — •

Inschakelbare achterwielaandrijving
variabel

2,5 – 5,2 km/h
variabel

2,5 – 5,2 km/h

Wiellagering voor/achter
kogellager/
naaldlager

kogellager/
naaldlager

Gewicht 37,5 kg 40,5 kg

Tankvolume 1,0 l 1,0 l

Stalen chassis • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

96 96

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

80 
3,0

80 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²],  
gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheden conform EN 12096

3,6 
1,8

3,6 
1,8

Artikelnummer SA222019 SA222119
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TUINTR ACTOREN 

•  Standaard °  Toebehoren

Model 92 H 107 S 107 H

Maaibreedte 92 cm 107 cm 107 cm 

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt/2-cilinder
12,5

3.150

4-takt/1-cilinder
10,7

3.150

4-takt/2-cilinder
13

3.150

Aanbevolen voor oppervlakken tot 4.000 m² 5.000 m² 6.000 m²

Maaihoogte
standen

2,5 – 8,9 cm
13

2,5 – 10,1 cm
6

2,5 – 10,1 cm
6

Volume opvangzak
Signaal: opvangzak gevuld

300 l

•
300 l

•

Mulchen ° ° °

Transmissie
HydroMatic
0 – 8,4 km/h

HydroMatic
0 – 8,9 km/h

HydroMatic
0 – 8,4 km/h

Bandenmaat
15 × 6.00-6
18 × 8.50-8

15 × 6.00-8
20 × 8.00-8

15 × 6.00-6
18 × 8.50-8

Gewicht 230 kg 208 kg 252 kg

Afmetingen l (l met opvangzak) × b × h 204 (247) × 96 × 108 cm 175 × 138 × 108 cm 204 (253) × 111 × 112 cm

Toebehoren voor gladheidbestrijding ° ° °

Veegmachine/veegborstel ° ° °

Deflector/afbuiginrichting ° — °

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

100 100 100

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

87,3 
1,0

87,2 
1,0

88,9 
1,0

Hand-armtrillingen (m/s²),  
gemeten conform EN ISO 5395-1

≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5

Lichaamstrillingen (m/s²), 
gemeten conform EN ISO 5395-1 
meetonzekerheden conform EN ISO 5395-1

0,7 
0,1

0,8 
0,1

0,7 
0,1

Artikelnummer BG21167 BG21103 BG21168
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TOEBEH O RE N

Model 92 H 107 S 107 H

Beschrijving Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Trekhaak • • •

Deflectorkit BG20822 — BG20822

Veegmachine werkbreedte 120 cm SAB00726 SAB00726 SAB00726

Veiligheidssneeuwschuiver 
werkbreedte 120 cm

SAB00724 SAB00724 SAB00724

Mulchkit BG20698 BM21816 BG20560

Snelwisselaar SAB00720 SAB00720 SAB00720

Snelwisselaar met aandrijving SAB00922 SAB00922 SAB00922
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PROFESSIONELE BENZINEMAAIERS 
–  ACHTERUITWORP 

•  Standaard °  Toebehoren

Model 43-PRO 47-PRO VARIO 54-PRO A 54-PRO VARIO 54-PRO VARIO PLUS 54-PRO K VARIO PLUS 54-PRO K VARIO B PLUS

Maaibreedte 43 cm 47 cm 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm

Motor 
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt
2,6

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.500 m² 2.500 m² 3.500 m² 3.500 m² 4.000 m² 4.000 m² 4.000 m²

Maaihoogte-instelling
centraal, 8 standen 

(2,5 – 8,0 cm)
enkel wiel, 7 standen

(2,5 – 8,0 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 – 9,5 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 – 9,5 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 - 9,5 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 - 9,5 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 - 9,5 cm)

Antivibratiesysteem AVS — motor-AVS motor-AVS motor-AVS motor-AVS motor-AVS motor-AVS

Extreme grascondities — • • • • • •

SABO TurbostarTM-systeem — • • • • • •

Volume opvangzak 65 l 65 l 75 l 75 l 75 l 75 l 75 l

Mulchen ° 
BSA645 ° 

BSA631 ° 
SA612 °SA612 °SA612 °SA612 °SA610

Mesrem — — — — — — •

Duwboom in hoogte verstelbaar 3-voudig 3-voudig 2-voudig 2-voudig 2-voudig 2-voudig 2-voudig

Inschakelbare achterwielaandrijving —
variabel

2,7 - 4,5 km/h
constant
3,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

Wiellagering voor/achter kogellager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager

/bronzen glijlager

Gewicht 35 kg 49 kg 52 kg 53 kg 54,5 kg 57,5 kg 62 kg

Tank 1,0 l 1,2 l 1,0 l 1,0 l 6,0 l 6,0 l 6,0 l

Aluminium chassis •
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 

[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC
96 96 98 98 98 98 98

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

86 
3,0

86 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw[m/s²], 
gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheden conform EN 12096

7,0 
3,5

2,5 
1,3

2,5 
1,3

2,5 
1,3

2,5 
1,3

2,5 
1,3

2,5 
1,3

Artikelnummer SA301020 SA321519 SA1438 SA1439 SA1409 SA1841 SA1842
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Model 43-PRO 47-PRO VARIO 54-PRO A 54-PRO VARIO 54-PRO VARIO PLUS 54-PRO K VARIO PLUS 54-PRO K VARIO B PLUS

Maaibreedte 43 cm 47 cm 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm

Motor 
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt
2,6

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.500 m² 2.500 m² 3.500 m² 3.500 m² 4.000 m² 4.000 m² 4.000 m²

Maaihoogte-instelling
centraal, 8 standen 

(2,5 – 8,0 cm)
enkel wiel, 7 standen

(2,5 – 8,0 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 – 9,5 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 – 9,5 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 - 9,5 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 - 9,5 cm)
enkel wiel, 8 standen

(1,5 - 9,5 cm)

Antivibratiesysteem AVS — motor-AVS motor-AVS motor-AVS motor-AVS motor-AVS motor-AVS

Extreme grascondities — • • • • • •

SABO TurbostarTM-systeem — • • • • • •

Volume opvangzak 65 l 65 l 75 l 75 l 75 l 75 l 75 l

Mulchen ° 
BSA645 ° 

BSA631 ° 
SA612 °SA612 °SA612 °SA612 °SA610

Mesrem — — — — — — •

Duwboom in hoogte verstelbaar 3-voudig 3-voudig 2-voudig 2-voudig 2-voudig 2-voudig 2-voudig

Inschakelbare achterwielaandrijving —
variabel

2,7 - 4,5 km/h
constant
3,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

variabel
2,7 - 4,8 km/h

Wiellagering voor/achter kogellager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager

/bronzen glijlager

Gewicht 35 kg 49 kg 52 kg 53 kg 54,5 kg 57,5 kg 62 kg

Tank 1,0 l 1,2 l 1,0 l 1,0 l 6,0 l 6,0 l 6,0 l

Aluminium chassis •
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 

[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC
96 96 98 98 98 98 98

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

84 
3,0

86 
3,0

86 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw[m/s²], 
gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheden conform EN 12096

7,0 
3,5

2,5 
1,3

2,5 
1,3

2,5 
1,3

2,5 
1,3

2,5 
1,3

2,5 
1,3

Artikelnummer SA301020 SA321519 SA1438 SA1439 SA1409 SA1841 SA1842
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PROFESSIONELE BENZINEMAAIERS 
–  ZIJUITWORP 

•  Standaard °  Toebehoren

56

Model 43-PRO S 52-PRO S A 52-PRO S K A PLUS

Maaibreedte 43 cm 50 cm 50 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHV
3,2

2.800

4-takt-OHC
3,2

2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 2.000 m² 4.000 m² 5.000 m²

Maaihoogte-instelling
enkel wiel, 5 standen

(3,5 - 7,5 cm)
enkel wiel, 7 standen

(2,5 - 8,0 cm)
enkel wiel, 7 standen

(2,5 - 8,0 cm)

Antivibratie — duwboom-AVS duwboom-AVS

Extreme grascondities • • •

Mulchen — ° 
BSA641 / BSA633 ° 

BSA641 / BSA633

Duwboom in hoogte verstelbaar 3-voudig 3-voudig 2-voudig

Inschakelbare 
achterwielaandrijving

—
constant
3,5 km/h

variabel
2,2 - 3,7 km/h

Wiellagering voor/achter kogellager
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager

Gewicht 28 kg 46 kg 51 kg

Tank 1,0 l 1,0 l 6,0 l

Aluminium chassis •
met stalen inlay

•
met stalen inlay

•
met stalen inlay

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

96 96 95

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

84 
3,0

83 
3,0

83 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], 
gemeten conform EN ISO5395/ 
meetonzekerheden conform EN 12096

5,0 
2,5

2,5 
1,3

2,5 
1,3

Artikelnummer SA301119 SA1649 SA1811
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TOEBEH O RE N
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Product Toebehoren Artikelnr.

43-PRO Mulchkit BSA645

47-PRO VARIO Mulchkit BSA631

54 cm achteruitworp Mulchkit SA612

54-PRO K VARIO B PLUS Mulchkit SA610

54 cm achteruitworp Botsbescherming SA592

52 cm zijuitworp compatibel vanaf bj. 2016 Mulchkit enkel messysteem BSA641

52 cm zijuitworp Mulchkit dubbel messysteem BSA633

52-PRO S K A PLUS Motorbeschermbeugel SAA11381

52-PRO S K A PLUS Montagekit motorbeschermbeugel SAA11387
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PROFESSIONELE MULCHMAAIERS 

Model 53-PRO M VARIO Briggs & Stratton 53-PRO M VARIO YAMAHA

Maaibreedte 53 cm 53 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

B & S
4-takt-OHV
3,2 / 2.800

YAMAHA
4-takt-OHC
3,2 / 2.800

Aanbevolen voor oppervlakken tot 5.000 m² 5.000 m²

Maaihoogte-instelling
per as, 7-voudig

(3,0 - 9,5 cm)
per as, 7-voudig

(3,0 - 9,5 cm)

Antivibratie duwboom-AVS duwboom-AVS

Extreme grascondities • •

Duwboom in hoogte verstelbaar 3 standen 3 standen

Inschakelbare 
achterwielaandrijving

variabel
2,0 - 3,5 km/h

variabel
2,0 - 3,5 km/h

Wiellagering voor/achter
kogellager/

bronzen glijlager
kogellager/

bronzen glijlager

Gewicht 48,5 kg 51,5 kg

Tank 1,0 l 1,2 l

Stalen chassis • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

96 97

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

82 
3,0

83 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], 
gemeten conform EN ISO 5395/ 
meetonzekerheden conform EN 12096

2,5 
1,3

2,5 
1,3

Artikelnummer SA1769 SA1879
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•  Standaard °  Toebehoren
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PROFESSIONELE VERTICUTEERMACHINES 
EN ACCUMAAIERS

43-PRO ACCU

Extra accu 40 V 6 Ah SAA12250

Extra sneloplader SAA16509

* Afhankelijk van maaigewoonte, grasconditie en maaihoogte.

TOEBEHOREN

59

NOVI 
TE I T

Model 45-220

Werkbreedte 45 cm

Motor
Apparaatvermogen kW
Toerental tpm

4-takt-OHV
3,7

3.300

Aanbevolen voor oppervlakken tot 4.000 m²

Werkdiepte-instelling traploos

Aantal verticuteermessen 19

Verticuteren met opvangzak mogelijk —

Snelhefvoorziening •

Wiellagering kogellager

Gewicht 44,5 kg

Tankvolume 3,6 l

Aluminium chassis •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA 
[dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC

98

Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA 
[dB(A)], gemeten conform EN 13684-A3/ 
meetonzekerheid conform EN ISO 4871

82 
3,0

Trillingen aan de duwboom ahw [m/s²], 
gemeten conform EN 13684-A3/ 
meetonzekerheden conform EN 12096

6,5 
3,3

Artikelnummer SA1568

•  Standaard °  Toebehoren

Model 43-PRO ACCU

Maaibreedte 43 cm

Accutype
twee Li-ion

40 V 6 Ah

Looptijd accu (ca. min) 40 - 60 *

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.000 m² *

Maaihoogte-instelling
centraal 8-voudig

(2,5 – 8,0 cm)

Volume opvangzak 45 l

Mulchen —

Duwboom in hoogte verstelbaar 3-voudig

Inschakelbare 
achterwielaandrijving

—

Wiellagering dubbel kogellager

Gewicht (zonder accu's) 28,5 kg

Aluminium chassis •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 
conform 2000/14/EC in (dB(A))

93

Trillingen (m/s²)
Berekend conform EN 60335-2-77

1

Accu & oplader
inclusief accu's & 

sneloplader

Artikelnummer SA601020
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PROFESSIONEEL ACCUSYSTEEM 

Product Power unit Oplader Lithium-ionaccu

Accutype lithium-ijzerfosfaat — lithium-ion

Uitgangsspanning 2x 230 V 36 V
36 V
6 Ah

Max. capaciteit 1.650 Wh — 216 Wh

Constant continuvermogen 1.500 W — —

Looptijd
500 W bij 230 V: 3 h 18 min

1.000 W bij 230 V: 1 h 39 min
— afhankelijk van de toepassing

Oplaadtijd 3 h 15 min — 42 min

IP-beschermingsklasse IP54 IPX4 IPX4

LCD-display • — •

Gewicht 42 kg 3,7 kg 2,3 kg

Artikelnummer SAB81017 SAB81117 SAB80917

HEGGENSCHAREN

Model HC 60-PRO T HC 60-PRO R HC 70-PRO R

Snijlengte 60 cm 60 cm 70 cm

Tandopening 23 mm 28 mm 28 mm

Aantal slagen (sneden/min) 3.000 3.000 3.000

Accutype*
Li-ion 

36 V 6 Ah
Li-ion 

36 V 6 Ah
Li-ion 

36 V 6 Ah

Looptijd accu (ca. min) 90 90 90

IP-beschermingsklasse IPX4 IPX4 IPX4

Gewicht (zonder accu) 5,0 kg 5,0 kg 5,3 kg

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A)) 99 101 100

Trillingen (m/s²) 
Berekend conform EN 60745-2-15

2,0 1,9 2,2

Accu & oplader ° ° °
Artikelnummer SAB80517 SAB80417 SAB80317

•  Standaard * Niet meegeleverd°  Toebehoren
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BL ADBL A ZE R

BO S M AAIE RS

Model BC 25-PRO BC 42-PRO

Maaibreedte 25 cm 42 cm

Snijkopuitvoering 2-tandsblad
draad

4,6 m × 2,4 mm

Accutype*
Li-ion

36 V 6 Ah
Li-ion

36 V 6 Ah

Looptijd accu (ca. min) 75-90 40-60

IP-beschermingsklasse IPX4 IPX4

Gewicht (zonder accu) 6,5 kg 6,5 kg

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 
conform EN 22868 (dB(A))

79 93

Trillingen EN 22867 (m/s²) < 2,5 < 2,5

Accu & oplader ° °
Artikelnummer SAB80617 SAB80717

Model LB 860-PRO

Mondstuk rond mondstuk plat mondstuk

Blaaskracht 17 N 14,2 N

Max. luchtvolume 860 m³ 730 m³

Accutype*
Li-ion

36 V 6 Ah

Looptijd accu (ca. min) 18

IP-beschermingsklasse IPX4

Gewicht (zonder accu) 2,6 kg

Geluidsvermogensniveau (dB(A)) 99

Trillingen (m/s²)
Berekend conform EN 50636-2-100

0,5

Accu & oplader °
Artikelnummer SAB80817 SAB80817

61

•  Standaard * Niet meegeleverd°  Toebehoren
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PROFESSIONEEL ACCUSYSTEEM 

Model 48-PRO VARIO AC 53-PRO VARIO AC

Maaibreedte 48 cm 53 cm

Accutype*
twee Li-ion

36 V 6 Ah
twee Li-ion

36 V 6 Ah

Looptijd accu (ca. min) 40-60 45-60

IP-beschermingsklasse IPX4 IPX4

Aanbevolen voor oppervlakken tot 2.500 m² 3.500 m²

Maaihoogte 2,0 - 7,0 cm 2,0 - 7,0 cm

Volume opvangzak 69 l 75 l

Mulchen ° °

Duwboom in hoogte verstelbaar 2-voudig 2-voudig

Inschakelbare achterwielaandrijving
variabel

2,6 - 5,0 km/h
variabel

2,6 - 5,0 km/h

Wiellagering voor/achter dubbel kogellager dubbel kogellager

Gewicht (zonder accu's) 47,5 kg 48,0 kg

Aluminium chassis • •

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 
conform 2000/14/EC in (dB(A))

91 92

Trillingen (m/s²)
Berekend conform EN 60335-2-77

< 0,59 < 1,2

Accu & oplader ° °

Artikelnummer SAB80117 SAB80217

62

•  Standaard °  Toebehoren * Niet meegeleverd
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Product Toebehoren Artikelnr.

48-PRO VARIO AC Mulchmes SAU15545

48-PRO VARIO AC Mulchset BSA8803

53-PRO VARIO AC Mulchmes SAU15544

53-PRO VARIO AC Mulchset BSA8802

Bosmaaier Maaikop halfautomatisch compleet met maaidraad BSA8101

Bosmaaier
Maaidraad (2,4 mm × 30 m)  
Maaikop halfautomatisch

BSA8102

Bosmaaier
Maaidraad (2,4 mm × 90 m) 
Maaikop halfautomatisch

BSA8103

Bosmaaier
Maaidraad (2,4 mm × 260 m) 

Maaikop halfautomatisch
BSA8104

Bosmaaier
Maaidraad (2,7 mm × 24 m) 
Maaikop halfautomatisch

BSA8105

Bosmaaier
Maaidraad (2,7 mm × 70 m) 
Maaikop halfautomatisch

BSA8106

Bosmaaier
Maaidraad (2,7 mm × 206 m) 

Maaikop halfautomatisch
BSA8107

Bosmaaier
Maaidraad (3,0 mm × 166 m) 
Maaikop halfautomatisch

BSA8108

Bosmaaier Poly-meskop beschermkap BSA8109

Bosmaaier Poly-meskop BSA8110 

Bosmaaier Mes (2 snijkanten) BSA8111

Bosmaaier Mes (3 snijkanten) BSA8112

Bosmaaier Mes (4 snijkanten) BSA8113 

Bosmaaier Mes (8 snijkanten) BSA8114 

Bosmaaier Zaagblad (22 tanden) BSA8115 

Bosmaaier Zaagblad (80 tanden) BSA8116 

Bosmaaier Zaagbladbescherming BSA8117 

Bosmaaier Metalen mesbescherming BSA8118 

Bosmaaier Maaibescherming maaidraaid BSA8119 

Bosmaaier Transportbescherming BSA8120 

Bosmaaier Multi-gereedschapset BSA8121 

Bosmaaier Mesadapterset BSA8122 

Bosmaaier Comfort-draagriem BSA8804 

Heggenschaar Accudraagriem BSA8801

Power unit Transportwagen BSA8805

TO EBEHO RE N
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Deze brochure is bedoeld voor internationale distributie. De uitrusting kan in afzonderlijke landen afwijken van de 
weergave in deze catalogus. Doorslaggevend is de informatie van uw plaatselijke SABO dealer. Deze catalogus komt 
bij het ter perse gaan in oktober 2019 overeen met de stand van de techniek. Wij behouden ons het recht voor om 
wijzigingen in producten, productbenamingen, artikelnummers etc. aan te brengen, bijvoorbeeld in samenhang met 
technische ontwikkelingen, gewijzigde wettelijke bepalingen of in het kader van algemeen onderhoud van het model.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH 
A JOHN DEERE COMPANY

Auf dem Höchsten 22 
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0 
Fax +49 (0) 22 61 704 - 104

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com
www.facebook.com/sabo

Nv Marcel van Dyck  
Provinciebaan 79 
B–2235 Houtvenne

Tel. +32 (0) 16 69 91 56 
Fax +32 (0) 16 69 62 53

info@vandyck.be 
www.vandyck.be 
www.sabo-online.be

NEEM T U  C ON TAC T  ME T  ONS  OP.  W I J  A DV ISER EN U  GR A AG!

MET  
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Afbeelding bevat speciale uitrusting.




