
Efficiënt en betrouwbaar

SF(H) FRONTMAAIERS



Iseki SFH 200:  
efficiënt en 
betrouwbaar

Met de nieuwe modellen van de SFH 200 serie is Iseki erin geslaagd de meest recente maaitechnologie een erg 
compacte vorm te geven. In de kleine behuizing van de nieuwe SFH serie gaat een groot vermogen schuil. De 
machine is zeer geschikt voor zowel een klein grasperk als een uitgestrekt terrein. Dankzij de gebruikersvriende-
lijke bediening wordt grasmaaien makkelijker dan ooit.

Het lage zwaartepunt, de vierwielaandrijving (bij SFH 240 
standaard) en het differentieelslot zorgen ervoor dat de 
machine vrijwel op elk type terrein kan werken. Bovendien 
behoudt de motor met grote cilinderinhoud een ideaal toeren-
tal bij zware omstandigheden. De SFH 200 serie heeft een 
motorvermogen van 27 pk. Deze stil en soepel lopende Iseki 
motor levert een optimaal vermogen bij een laag toerental. Dit 
zorgt voor een constant hoog maximumkoppel, vermogen en 
reserve onder alle maaiomstandigheden. 

Dankzij de grote brandstoftank van 30 liter kunt u lang werken 
zonder bij te tanken. De Iseki SFH 240 is voorzien van een 
automatische vierwielaandrijving. Zodra de voorwielen hun 
grip verliezen, schakelt de achterwielaandrijving automatisch 
in. Op plekken waarbij u permanente vierwielaandrijving nodig 
heeft, kunt u dat inschakelen.

Krachtige hydrostatische 
rijaandrijving
De hydrostatische rijaandrijving zorgt er allereerst voor dat u 
snel van rijrichting kunt veranderen. Daarnaast kunt u eenvou-
dig de snelheid verhogen of verlagen door meer of minder 

hard op het pedaal te trappen. Er zijn twee rijpedalen naast 
elkaar geplaatst. Tijdens transport kunt u het handgas op stati-
onair zetten en wordt van het rijpedaal tevens het gaspedaal 
gemaakt. Hierdoor maakt de motor niet meer toeren en geluid 
dan noodzakelijk. De trekkracht van de vooras op de machine 
kan worden verdubbeld met het inschakelen van het sper-
differentieel, dat met een pedaal wordt bediend.

Probleemloos maaien onder alle omstandigheden

Compact

& eigentijds

design



Iseki SFH 220 
De SFH 220 kan worden uitgevoerd met een 137 cm brede mulchmaaidek. Dit 
maaidek wordt aangedreven via een kruiskoppelingsas, wat zorgt voor een maximale 
vermogensoverbrenging en lage onderhoudskosten garandeert.

Stuurbekrachtiging
De machine is natuurlijk voorzien van hydraulische besturing. De hoek van de stuur-
kolom is instelbaar voor een ergonomische bediening. De stuurkolom is vrij smal 
gehouden, zodat de bestuurder goed zicht op het maaidek heeft.

Stevige achteras
De SFH serie is standaard uitgerust met een ruim bemeten achteras. Alle aange-
dreven componenten (bij SFH 240) draaien in een afgesloten oliebad. Met deze 
speciale stuurasconstructie bereikt Iseki een grote wieluitslag, wat de wendbaarheid 
bevordert.

Presteren: Iseki SFH 240 
Bij de SFH 240 heeft u keuze uit een maaibreedte van 122 cm of 137 cm. Een cardan-
as zorgt voor de aandrijving van de messen. Dat geeft bij een laag geluidsniveau 
een maximale vermogensoverbrenging. Tevens worden de exploitatiekosten hier-
mee tot een minimum beperkt. Het heffen van het maaidek gebeurt hydraulisch. 
De cirkelmaaier kan volledig worden gekanteld voor reiniging of servicewerkzaam-
heden, zoals het verwisselen van de messen. De cirkelmaaiers beschikken over 
twee messen. Het gemaaide gras wordt via een slang naar achteren geleid, waar 
een ventilator het verdeelt in de opvangcontainer. De grasopvangcontainer heeft 
een inhoud van 550 liter en kan geledigd worden tot een maximale kiphoogte van 
1.900 mm.

 
   De perfecte machines

   Kleine buitenmaat

  Perfect opgeruimd resultaat

UNIEKE KENMERKEN SFH 200 SERIE:

,,Altijd grip  

dankzij de  

automatische  

vierwiel

aandrijving’’



Efficiëntie 
De Iseki SF 310 en Iseki SF 370 hebben een krachtige en duur-
zame motor (36 of 42 pk). De grote cilinderinhoud zorgt voor 
een hoog koppel bij lage toerentallen. Hierdoor krijgt u:
•  Extra vermogen bij zwaar of hoog gras
•  Een langere levensduur
•  Beperking van uitstoot, trillingen en geluid

Grote wendbaarheid
De grote stuuruitslag zorgt voor een kleine draaicirkel. Daar-
door zijn deze modellen uiterst wendbaar. Samen met de 
compacte afmetingen van de machine heeft u alle ruimte om 
goed te maaien.

Stevige 4WD
De transmissie is voorzien van een moderne vierwielaandrij-
ving die alleen ingrijpt wanneer het nodig is. Voor bijzondere 
omstandigheden, zoals werken op talud of winterdienst, kunt 
u kiezen voor permanente vierwielaandrijving.

Grote actieradius
Met een maximale rijsnelheid van 22 km/u levert de machine 
grootste prestaties. De grote brandstoftank van 48 liter biedt u 
de gelegenheid langer door te werken, zonder tankbeurt.

Onderhoudsvriendelijk
De onderhoudstijd  van beide Iseki-modellen is minimaal. De 
motorkap kan namelijk helemaal open en het bestuurdersplat-
form is opklapbaar. U heeft dus prima toegang tot de verschil-
lende servicepunten. En met het kantelen van het maaidek tot 
bijna 90 graden is ook reiniging of demontage van de messen 
extra gemakkelijk.

Comfort
We hebben bij de Iseki SF 310 en Iseki SF 370 veel aandacht 
besteed aan ergonomie. Zo heeft de gebruiker het dashboard 
direct in beeld. De stuurkolom is smal gebleven, voor een goed 
zicht op het maaidek. De bedieningsorganen bevinden zich 
binnen handbereik. 

Iseki SF 300: 
comfort en  
ergonomie
onder één dak

Lange

levensduur!

Comfort, ergonomie en overzichtelijkheid onder één dak, dit zijn de troeven van de twee compactmaaiers in de 
SF 300 serie. Dit geeft de gebruiker diverse voordelen. Naast het extra vermogen bij zwaar of hoog gras en de 
beperking van uitstoot, trillingen en geluid kunt u de tractor flexibel inzetten voor andere werkzaamheden. En 
dankzij de grote tank kunt u nog langer doorwerken.



 
   Extra vermogen bij zwaar  

of hoog gras

   Een langere levensduur

   Beperking van uitstoot,  
trillingen en geluid door  
een lager motortoerental 

UNIEKE KENMERKEN SF 300 SERIE:

Rimpelloos rijden
De Iseki SF maaiers hebben standaard stuurbekrachtiging, 
cruise controle en een luxe geveerde zitting. Uniek is dat het gehele bestuurdersplat-
form op rubberen blokken is geplaatst om trillingen te minimaliseren.

Aanpassen aan snelheid
Het rijsysteem met twee rijpedalen maakt de keuze van snelheid en richting erg 
gemakkelijk. Tijdens het rijden op de weg verhoogt Iseki’s automatische grasklepre-
geling het toerental automatisch wanneer nodig.

Maaidekken
Door de mechanische aandrijving kan het volle vermogen van de motor worden 
benut en is er geen kans op lekkages. Voor de Iseki SF 300 serie zijn tal van maai-
dekken leverbaar. U heeft keuze uit:
•   Maaidek met zijlozing van 150 cm en 180 cm werkbreedte
•   Maaidek met achterlozing van 160 cm en 180 cm werkbreedte

U kunt de Iseki ook breder inzetten. De modellen zijn als werktuigdrager bijvoor-
beeld ook geschikt voor montage met klepelmaaier, sneeuwschuif of borstel.

Tevens is de SF 370 leverbaar met een Iseki opvanginstallatie. Deze omvat een 
container met een inhoud van 900 liter.

Cabine
Voor de SF 300 serie is een luxe cabine ontwikkeld. Daarmee is de machine ook 
inzetbaar voor winterdienst of met een bladblazer. Deze cabine met veel glas zorgt 
voor goed zicht rondom. De vlakke vloer en wijd openslaande deuren geven de 
gebruiker gemakkelijk toegang tot de stoel. Standaard heeft de cabine een dakluik en 
als optie is een geïntegreerde airco leverbaar.

,,Met de ecomodus kan ik  

nog efficiënter werken’’



De nieuwe Iseki frontmaaiers zijn ontwikkeld voor de Europe-
se markt en voldoen aan de verwachtingen van de Europese 
klant. De maaiers hebben een enorme capaciteit dankzij een 
motorvermogen van 48 pk, een maaidek van 150 cm werk-
breedte en een grasopvangsysteem van 1.300 liter.

Motor
U heeft keuze uit twee motorvermogens:

•   SF 438 - 3 cilinder Iseki dieselmotor met 1643 cc en een 
vermogen van 36 pk

•   SF 450 - 4 cilinder Iseki dieselmotor met 2199 cc en een 
vermogen van 48 pk

Beide motoren bieden een surplus aan vermogen. Dankzij het 
hoge koppel kunnen zij de zwaarste maaiomstandigheden 
goed aan. De motorkap gaat in zijn geheel open, waardoor 
een goede toegang tot de servicepunten ontstaat. De motor is 
gemonteerd op rubberen blokken om trillingen te reduceren. 
Ook is de motor diep gemonteerd om een laag zwaartepunt 
te verkrijgen ten gunste van de stabiliteit van de machine. Om 
de temperatuur van de motor optimaal te houden, verandert 
de ventilator in het koelsysteem elke vijf minuten van draai-
richting. 

Met de nieuwe SF 400 serie combineert Iseki de voordelen van een frontmaaier met de eisen van een professio-
nele gebruiker. Neem de wendbaarheid, het enorme motorvermogen, de grote capaciteit voor grasopvang en de 
zuinige eco-modus. De serie biedt keuze uit twee krachtige motoren met twee breedtes maaidekken. Voorzien 
van een luxe geveerde stoel en ruime werkvloer is deze serie geknipt voor de klus.

Iseki SF 438/450: 
betrouwbaarheid, 
grote capaciteit



Maaidekken
Voor de Iseki SF 400 zijn twee maaidekken beschikbaar:
•   een maaidek met een werkbreedte van 137 cm
•   een nieuw ontwikkeld Iseki Power Cut maaidek met een werkbreedte van 150 cm

Het Power Cut maaidek heeft twee schotels met slingermessen. Uniek is dat met 
het monteren van een plaat het maaidek omgezet kan worden als mulchmaaier. De 
maaier wordt via een cardan aangedreven; zo wordt het maximale motorvermogen 
op de messen overgebracht. Ook het aantal slijtdelen zoals V-snaren wordt hierbij 
gereduceerd. Beide maaidekken kennen een achterlozing. Via een grote diameter 
slang van 225 mm wordt het gras naar de ventilator getransporteerd. De maaihoogte 
kunt u eenvoudig aanpassen door het verplaatsen van twee pennen.

Ventilator
De Iseki heeft een ventilator met een diameter van 370 mm. De zes schoepen 
zorgen voor een enorme capaciteit. Uniek kenmerk van de machines is de eco-
modus. Vanaf de bestuurdersplaats kan de chauffeur via een schakelaar het toerental 
van de ventilator kiezen. Hierdoor is het toerental van de ventilator direct te sturen, 
wat een sterke daling van zowel brandstofverbruik als geluidsniveau geeft.

 
   Motorvermogen van 36 of 48 pk

   Maaidek van 137 of 150 cm  
werkbreedte

   Grasopvangsysteem van  
1.300 liter 

Enorm
motor-

vermogen!

UNIEKE KENMERKEN SF 400 SERIE:



Grasopvangsysteem 
Het nieuw ontworpen grasopvangsysteem van Iseki heeft een capaciteit van maar 
liefst 1.300 liter. Het systeem kan op elke gewenste hoogte gekipt worden tot een 
maximum kiphoogte van 188 cm. Groot voordeel is de ruime overlaadlengte van 
38 cm. Hiermee kunt u tot in het midden van de aanhanger of container het gras 
dumpen. Wanneer de opvangbak vol is, waarschuwt een akoestisch signaal en visueel 
lichtsignaal u. Een zwenkmotor en een deflector in de grascollector zorgen voor een 
goede grasverdeling en optimaal benutte capaciteit.

Iseki’s concept, uw voordeel!

Nooit meer verstoppingen
Wanneer het grasopvangsysteem vol is, schakelt het maaidek automatisch uit. Twee 
seconden later stopt ook de ventilator. Hiermee worden verstoppingen voorkomen.

Deze Iseki machines bieden alles wat u als professioneel gebruiker wenst. De machi-
ne wordt compleet geleverd met een wegverlichting, hydrostatische rijaandrijving, 
cruise controle en natuurlijk een luxe geveerde zitting. Een cabine met airco is  
optioneel.
De gebruiker zal met groot gemak de machine bedienen. Want de Iseki biedt een 
maximum aan comfort. Zo biedt de vlakke vloer veel beenruimte en zijn alle bedie-
ningsorganen direct binnen handbereik. De smalle stuurkolom geeft een goed zicht 
op het maaidek. Deze kolom is zowel telescopisch te verstellen als van een neigver-
stelling voorzien.
De Iseki SF 400 serie is breed inzetbaar met verschillende werktuigen, zoals een 
klepelmaaier, schuif en borstel. 

Iseki SF 438/450 
een compleet pakket voor de veeleisende gebruiker!

,,Zelfs de zwaarste trilling  

ervaar je nauwelijks’’



Technische gegevens

We behouden het recht om modellen uit het programma te nemen of specificaties te wijzigen zonder  
voorafgaande kennisgeving. 

* Is i.c.m. grasvanger

Merk Iseki Iseki Iseki Iseki Iseki Iseki

Model SFH 220 SFH 240 SF 310 SF 370 SF 438 SF 450

Moter:

Merk Iseki Iseki Iseki Iseki Iseki Iseki

Type E 3112 E 3112 E3CD E3CD T E3CG E4CG

Aantal cilinders 3 3 3 3 3 4

Inhoud 1123 cc 1123 cc 1498 cc 1498 cc T 1649 cc 2197 cc

Toerental 2600 2600 2500 2500 2600 2600

Max. Vermogen 27 pk 27 pk 36 pk  42 pk 40 pk  55 pk

Vermogen 18 kW/24 pk 18 kW/24 pk 24 kW/33 pk 28 kW/38 pk 27 kW/ 36 pk 35 kW/48 pk

Inhoud tank 30 ltr 30 ltr 48 ltr 48 ltr 48 ltr 48 ltr

Maaidek:

Zijlosser 137 cm 122/137 cm 150/180 cm 150/180 cm n.v.t. n.v.t.

Mulching 137 cm 122/137 cm 160/180 cm 160/180 cm 137 cm 150 cm

Achterlossend 137 cm 122/137 cm 160/180 cm 160/180 cm 137 cm* 150 cm*

Banden:

Vóór 20x10.008 20x10.008 26x12.0012 26x12.0012 24x12.0012 24x12.0012

Achter 210/60D-8 210/60D-8 23x8.50-12 23x8.50-12 20x10.00-10 20x10.00-10

Transmissie:

Type aandrijving HST HST HST HST HST HST

Aandrijving 2 WD 2/4 WD 2/4 WD 2/4 WD 2/4 WD 2/4 WD

Aantal groepen 1 1 2 2 1 1

Rijsnelheid voorwaarts 0 - 15 km/u 0 - 15 km/u 0 - 22 km/u 0 - 22 km/u 0 - 20 km/u 0 - 22 km/u

Rijsnelheid achterwaarts 0 - 10 km/u 0 - 10 km/u 0 - 13 km/u 0 - 13 km/u 0 - 13 km/u 0 - 13 km/u

Cruise controle Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal rijpedalen 2 2 2 2 2 2

Grasvanger:

Inhoud n.v.t. 550 ltr 900 ltr 900 ltr 1300 ltr 1300 ltr

Kipsysteem n.v.t. laag/hoog hoog hoog hoog hoog

Kiphoogte n.v.t. 1900 mm 2320 mm 2320 mm 1880 mm 1880 mm

Besturing:

Type hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.

Stuurkolom instelbaar Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Afmetingen: z. maaidek

Lengte 2330 mm 2330 mm 2424 mm 2424 mm 2910 mm 2910 mm

Breedte 1195 mm 1195 mm 1329 mm 1329 mm 1305 mm 1305 mm

Hoogte 1450 mm 1450 mm 1486 mm 1486 mm 1860 mm 1860 mm

Wielbasis 1110 mm 1110 mm 1243 mm 1243 mm 1575 mm 1575 mm

Bodemvrijheid 125 mm 125 mm 202 mm 202 mm 155 mm 155 mm

Gewicht 680 kg 680 kg 946 kg 950 kg 1150 kg 1185 kg

Gewicht met maaidek/container 780 kg 990 kg 1390 kg 1394 kg 1420 kg 1580 kg

Optie’s:

Cabine Nee Nee Optie Optie Optie Optie

Veiligheidsbeugel Optie Optie Optie Optie std. std.

Verlichting Optie Optie Optie Optie std. std.

volgens norm 97/68EG
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Alleenvertegenwoordiger voor België en Nederland: 
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2610 Wilrijk 
België
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Uw erkende Iseki dealer

Iseki is al 40 jaar een begrip op de 

Europese markt. In heel Europa 

heeft Iseki gerenommeerde impor-

teurs.

Iseki bouwt in eigen beheer tractoren met 
vermogens van 14 pk tot 117 pk. Daarnaast is 
Iseki producent van dieselzitmaaiers, profes-
sionele frontmaaiers en tillers. Alle belangrijke 
componenten, zoals motoren, transmissies 
en maaidekken worden in eigen fabrieken 
ontwikkeld en geproduceerd. 

De Iseki producten worden via geautoriseerde 
dealers verkocht. Hierdoor krijgt u voor de 
aankoop de juiste informatie en bent u ver-
zekerd van een goede after sales en service. 
De technici worden jaarlijks geschoold door de 
importeur en alle dealers zijn aangesloten op 
ons nachtexpress systeem voor onderdelen. 


