geen
compromissen
De nieuwe 6-serie

DE HIGHLIGHTS
VAN DE 6-SERIE
10 JAAR
GARANTIE
OP MONO
STUUR*

•

Comfortabel monostuur
ergonomisch gevormd voor optimale bediening

•

Messenremkoppeling
met uitstekende krukasbescherming

•

3-in-1-functie dankzij multimes
voor opvangen, mulchen en uitwerpen

•

Lange levensduur
door hoogwaardige onderdelen en superieure afwerking

•

Eenvoudig onderhoud
door gemakkelijke toegankelijkheid van alle onderdelen die
onderhoud nodig hebben

ONTDEK DE STERKSTE CONCURRENTIE
VAN ONZE 6-SERIE
DE NIEUWE 6-SERIE
BIJ ONS MOET EEN GRASMAAIER
VEEL PROEVEN DOORSTAAN. EN DE
LAATSTE – EN BELANGRIJKSTE – IS DE

Al sinds 1981 stellen wij bij VIKING alles in het werk om wat al zeer goed is, steeds
verder te verbeteren. Daarom zijn wij niet tevreden met oplossingen die ons niet
volledig overtuigen.

TEVREDENHEID VAN ONZE KLANTEN.
D. Kutzelnigg, productmanager

Alleen dankzij de deskundigheid van onze ingenieurs en hun enthousiasme als het
gaat om techniek, was het mogelijk om innovaties door te voeren zoals het comfortabele monostuur en de messenremkoppeling. Ze zijn gedreven om buiten de
grenzen te denken, om ervoor te zorgen dat de grasmaaiers van VIKING ook in de
toekomst tot de technische top blijven behoren.
Als vanzelfsprekend liggen ook de hoge verwachtingen van onze klanten ons aan
het hart. Want wie van zijn tuin houdt, sluit bij het onderhoud ervan geen compromissen. En wie eersteklas resultaten wil, heeft daarvoor hoogwaardig gereedschap
nodig. Bij voorkeur iets dat comfortabel te bedienen is, de beste functionaliteit
biedt en overtuigt door zijn kwaliteit.

PRECISIE IS SLECHTS ZELDEN ZO
COMFORTABEL TE REALISEREN
Comfortabele bediening
Zodra u met een model van de VIKING 6-serie maait, zal u merken hoe ergonomisch
en intuïtief de bediening is. Alle bedieningselementen zijn gemakkelijk toegankelijk
en optimaal aan de menselijke lichaamsverhoudingen aangepast, zodat van het begin
tot het eind elke handeling feilloos kan uitgevoerd worden. Dankzij de zuinige motoren
kunt u zelfs grote oppervlakken volledig ontspannen maaien. Daarbij zorgen diverse
beschermingselementen ervoor dat trillingen, slijtage en gebruikssporen tegengegaan worden. Op die manier wordt elke maaibeurt een aangename wandeling in
uw tuin.
Perfect maairesultaat
Uiteindelijk telt het resultaat. Want of het nu gaat om buitengewoon dicht, lang of
vochtig gras, of steile hellingen – al bij de eerste snede moet alles perfect ondersteund zijn. Daarvoor zorgt ons multimes, dat bij het opvangen, mulchen of
uitwerpen altijd het optimale resultaat oplevert. Duurzame materialen en het
innovatieve mesontwerp garanderen blijvende maaikwaliteit van hoog niveau.

OM ONZE GRASMAAIERS TOT
HET UITERSTE TE TESTEN,
GAAN WE ER ZELFS BIJ
STORTREGEN DE BERG MEE OP.
C. Ntallas, producttester

HET GAAT ONS NIET OM EEN DETAIL –
MAAR OM ALLE DETAILS
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IK VRAAG MIJ STEEDS WEER AF
WAT IK NOG KAN VERBETEREN.
ZONDER DEZE HOUDING ZOU VIKING
GEEN VIKING ZIJN. EN ZOU IK NIET IN
MIJN ELEMENT ZIJN.
H. Lechner, ontwikkelingsingenieur

1 	Comfortabel monostuur: dankzij de super-softgrip, ergonomische bedienings

hendel en drievoudige hoogteverstelling worden het maaien en het ledigen
van de grasopvangbox uitermate comfortabel.
2 	Messenremkoppeling: de messenremkoppeling koppelt het mes los van de

motor en beschermt daardoor de krukas tegen beschadiging.
3 	3-in-1-functie dankzij multimes: de speciaal gevormde lemmeten van het multi

mes hakken het gemaaide gras klein voordat het ofwel ruimtebesparend wordt
opgevangen of bij het mulchen gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld.
4 	Aandrijvingssystemen: 1-trapstransmissie, hydrostatische transmissie en

vario-transmissie maken het mogelijk de optimale aandrijving te kiezen voor
elke toepassing.
5 	Grasopvangbox: dankzij een optimale luchtcirculatie wordt het afgemaaide

gras verzameld in de 70 liter grote grasopvangbox: netjes en doelmatig. De
inhoudsindicatie geeft aan wanneer de box helemaal vol zit en moet geledigd
worden.
6 	Centrale snijhoogteverstelling: de snijhoogte kan gemakkelijk in zeven

stappen van 25 tot 85 mm ingesteld worden.
7 	Motoren: alle motoren van de 6-serie zijn gemakkelijk te starten en overtuigen

dankzij de vibratiedempende elementen die een rustige motorloop verzekeren.
8 	Licht lopende wielen: de geprofileerde wielen met dubbele kogellagers hebben

zelfs op lastig terrein een stevige grip.

EFFICIËNT EN
COMFORTABEL:
VIJF KENMERKEN IN
ÉÉN OOGOPSLAG

Comfortabel monostuur
Het innovatieve monostuur maakt het
maaien echt comfortabeler. Want dankzij
de omklapbare duwstang is het weg-

Messenremkoppeling

nemen van de grasopvangbox heel

De door VIKING ontwikkelde en gepaten-

gemakkelijk. En met behulp van de

teerde messenremkoppeling beschermt

drievoudige hoogteverstelling kan het

de motor tegen beschadiging en bespaart

monostuur aan elke lichaamslengte

tijd. Hierdoor wordt de krukas losge-

aangepast worden.

koppeld van het mes, zodat schokken
bij het maaien niet tot de motor doordringen. Bovendien kan het mes bij een
draaiende motor naar wens worden
in- en uitgeschakeld – bijvoorbeeld voor
het ledigen van de grasopvangbox of
het rijden over de weg.

3-in-1-functie dankzij multimes
Met behulp van het veelzijdige multimes

Grasopvangbox

is het opvangen en mulchen vanaf nu

Het ledigen van het maaigoed wordt

mogelijk zonder het mes te hoeven

met de grasopvangbox van de 6-serie

verwisselen. Het gemaaide gras kan

bijzonder efficiënt, schoon en gemakke-

op drie verschillende manieren verder

lijk. Dankzij de praktische openingsklep
kan het gemaaide gras in een hand-

verwerkt worden: het wordt door de
achterklep uitgeworpen, in de grasop-

Aandrijvingssystemen

omdraai naar buiten gekiept worden.

vangbox verzameld of in de mulchstand

De vario-aandrijving maakt het mogelijk

Tegelijkertijd is de gebruiker effectief

gelijkmatig over het gemaaide gazon

de snelheid van de grasmaaier aan te

beschermd tegen stof en vuil uit de

verdeeld. En dankzij het geïntegreerde

passen, en dat onafhankelijk van het

box, omdat beide door de naar bene-

buigpunt is de krukas bij schokken op

toerental van het mes. De snelheid kan

den gerichte luchtschachten aan de

het mes goed beschermd.

traploos geregeld worden tussen 2,6 en

zijkant kunnen ontsnappen.

4,6 km/uur. Aanvullend hierop biedt de
VIKING 6-serie nog twee aandrijvingstypes: de 1-trapstransmissie met een
constante snelheid van 3,5 km/uur en
de hydrostatische transmissie, gemaakt
voor maximaal 6,3 km/uur.

KIEZEN VOOR KWALITEIT IS
KIEZEN VOOR DUURZAAMHEID
WIJ ZETTEN ONS VOLLEDIG IN VOOR DE

Bij het lezen van deze pagina weten wij dat u kwaliteit naar waarde weet te schatten.

DUURZAAMHEID VAN GRASMAAIERS –

Daarmee zijn we het alvast eens over één ding: bij hoogwaardige kwaliteit passen

ZODAT ONZE KLANTEN ER

geen compromissen.

JARENLANG VAN KUNNEN GENIETEN.
M. Widmann, kwaliteitscontrole

Zo hebben wij een voorkeur voor het omgaan met slijtage en schade aan onze
grasmaaiers: deze zoveel mogelijk voorkomen. Met dit doel voor ogen stellen wij van
het kleinste boutje tot de volledige behuizing de hoogste normen aan onze producten. Daarom gebruiken wij zonder uitzondering hoogwaardige en superieure materialen, die afgestemd zijn op langdurig gebruik. Zo overtuigen onze aluminium
behuizingen door hun torsiestijfheid en blijvende robuustheid. Alle kunststoffen die
in de 6-serie toegepast worden, zijn slagvast en UV-bestendig.
Bij ons idee van kwaliteit hoort natuurlijk ook gekwalificeerd advies. De ervaren
medewerkers bij onze erkende vakhandelaars helpen u altijd verder. Maar welke
modellen van de 6-serie u ook kiest – u kan ervan op aan dat u een grasmaaier
koopt waarin alle passie voor kwaliteit en klantgerichtheid van VIKING zit.

VOOR ELKE TOEPASSING HET JUISTE MODEL
Model
Motortype
Cilinderinhoud

MB 650 T

MB 650 V

MB 650 VS

MB 655 V

MB 655 VS

MB 655 YS

Kohler Serie
XT800 OHV SC

Kohler Serie
XT800 OHV SC

Kohler Serie
XT800 OHV SC

Kohler Serie
XT800 OHV SC

B&S Serie
750 DOV RS

Kawasaki
FJ 180 Kai

173 cm3

173 cm3

173 cm3

173 cm3

161 cm3

179 cm3

Snijbreedte

48 cm

48 cm

48 cm

53 cm

53 cm

53 cm

Snijhoogte

25 – 85 mm

25 – 85 mm

25 – 85 mm

25 – 85 mm

25 – 85 mm

25 – 85 mm

7-voudig

7-voudig

7-voudig

7-voudig

7-voudig

7-voudig

1 versnelling

Vario

Vario

Vario

Vario

Hydrostatisch

Snelheid

3,5 km/uur

2,6 km/uur –
4,6 km/uur

2,6 km/uur –
4,6 km/uur

2,6 km/uur –
4,6 km/uur

2,6 km/uur –
4,6 km/uur

0 km/uur –
6,3 km/uur

Behuizingsmateriaal

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

3-voudig

3-voudig

3-voudig

3-voudig

3-voudig

3-voudig

Werking

Achteropvang/
multimaaier

Achteropvang/
multimaaier

Achteropvang/
multimaaier

Achteropvang/
multimaaier

Achteropvang/
multimaaier

Achteropvang/
multimaaier

Mulchen

Multimes

Multimes

Multimes

Multimes

Multimes

Multimes

Krukasbescherming

Mes met
voorgeschreven
buigpunt

Mes met
voorgeschreven
buigpunt

door BBC

Mes met
voorgeschreven
buigpunt

door BBC

door BBC

Wielen (voor / achter)

200 / 230 mm

200 / 230 mm

200 / 230 mm

200 / 230 mm

200 / 230 mm

200 / 230 mm

70 liter

70 liter

70 liter

70 liter

70 liter

70 liter

Kunststof

Kunststof

Kunststof

Kunststof

Kunststof

Kunststof

Snijhoogteverstelling
Aandrijving

Hoogteverstelling duwstang

Grasopvangbox
Grasopvangbox materiaal
Gewicht
Artikelnummer
Prijs incl. btw (€)

46 kg

46 kg

50 kg

47 kg

49 kg

56 kg

6364 011 3440

6364 011 3400

6364 011 3410

6374 011 3400

6374 011 3410

6374 011 3440

939,00

999,00

1149,00

1139,00

1399,00

1899,00

* 10 jaar garantie op het monostuur, ook bij professioneel gebruik. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van
Andreas STIHL NV en geven geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere VIKING machines.

ANDREAS STIHL NV

ANDREAS STIHL NV

Veurtstraat 117

Regus Breda Business Park

2870 Puurs

Verlengde Poolseweg 16
NL-4818 CL Breda

T: 052/30 00 80

info@stihl.be

T: 088/73 03 900 info@stihl.nl

F: 052/30 60 62

www.viking-tuinmachines.be

F: 088/73 03 903 www.viking-tuinmachines.nl

uw VIKING vakhandelaar:

VIKING – Een onderneming van de STIHL groep.
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