
Met Jacobsen’s unieke 15-messige snijcilinder in 
combinatie met de instelbare snijfrequentie van de 
Eclipse 322 bent u in staat op elk willekeurig moment 
een optimaal resultaat op uw greens te realiseren.

15-Messen
De befaamde Jacobsen 
maaikwaliteit op een nog 
hoger niveau!

De enige driedelige greenmaaier 
waarbij alle functies elektrisch 
worden aangedreven. Door 
toepassing van efficiënte hybride 
aandrijftechniek of een Lithium 
accupakket wordt bespaard op 
brandstof- en onderhoudskosten.

QUICK SPECS
Aandrijving: 
 Benzine hybride:  14 pk 2-cilinder B&S Vanguard  
 Diesel hybride:   13.3 pk 2-cilinder Kubota 
 Lithium Accu:  180 Ah LiFePO4 accupakket

Maaibreedte:  1.6 m (62”)

Maaihoogte: 1.6 mm – 11.1 mm

Maaisnelheid:  
0 – 8.9 km/h  elektronisch instelbaar

Maaiunits:  
Drie 22” (55,9 cm) units voorzien van 7, 9, 11 of 15 messen

 Driedelige greenmaaier

SPECIFICATIES

LET OP:
Motorvermogen wordt opgegeven door de fabrikant. 
Het werkelijke motorvermogen kan afwijken als gevolg 
van de omgevingscondities of het specifieke gebruik.
  
Specificaties, hoewel correct tijdens het afdrukken, kunnen 
zonder kennisgeving veranderen.
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Power Lithium Accu Benzine Hybride Diesel Hybride
Motor  Briggs & Stratton Vanguard 2-cilinder 

luchtgekoelde benzinemotor (14 pk)
Kubota Z482 2-cilinder watergekoelde 
dieselmotor (13.3 pk)

Generator  (5.8 kW) 48V Continu
Motorinhoud  479 c.c. 
Accupakket 48V, 180 Ah Lithium (16 stuks, onderhoudsvrije Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) voorzien van Battery-Management-System (BMS)
Accu lader Ingebouwde hoogfrequent lader met maximale laadstroom van 18 A (Optionele snellader leverbaar)
Tractie en aandrijving
Systeem Voltage 48V nominaal
Tractie 2WD / 3WD Voorwielen: Wisselstroom; 3.3 kW (4.4 pk) continu  /  Achterwielen (3WD variant) / 2.4 kW (3.2 pk) continu
Aandrijving maaiunits Één borstelloze gelijkstroommotor per maaiunit. 0.97 kW (1.3 pk) continu
Hefsysteem Één elektrische hefcilinder (linear actuator) per maaiunit. Alle units zijn apart te gebruiken
Banden, remmen en besturing
Banden 3 stuks gladde gazonbanden. Bandenmaat: 18 x 10.5 x 8 4-ply
Parkeerrem Automatisch inschakelende elektro-magnetische parkeerrem
Besturing Snelheidsafhankelijke elektrische besturing 
Snelheden
Maaien 0 - 8.9 km/uur. Elektronisch instelbaar
Transport 0 - 14.5 km/uur. Elektronisch instelbaar
Achteruit 0 - 6.4 km/uur
Gewichten en afmetingen
Gewicht 2WD 548 kg bedrijfsklaar 599 kg bedrijfsklaar 618 kg bedrijfsklaar

Gewicht 3WD 565 kg bedrijfsklaar 616 kg bedrijfsklaar 635 kg bedrijfsklaar

Lengte inclusief grasvangbakken 2.57 m 
Hoogte inclusief ROPS 2.01 m
Wielbasis 1.32 m
Breedte 1.50 m buitenzijde banden
Totale breedte 1.72 m inclusief units
Bodemvrijheid (onder maaiunits) Voor: 15.5 cm  / Achter: 10.8 cm  
Draaicirkel Binnenzijde: 0.51 m / Buitenzijde: 3.7 m 
Brandstofinhoud  19 L
Geschatte gebruisduur per tank  10 uur 15 uur
Geschatte gebruisduur per acculading 3.5 - 4 uur (met groomers en rolborstels)   
Geschatte laadtijd 4 - 8 uur   
Geluidswaarden
Oorhoogte  84 dBA 
Maaiunits
Aantal en afmetingen Drie stuks 55.9 cm werkbreedte / (5”) 127 mm diameter 
Aantal messen 7, 9, 11 of 15

Snijfrequentie 1.2 - 6.3 mm  bij 11 messige snijcilinder; elektronisch instelbaar
Totale maaibreedte 1.6 meter 
Maaihoogte 1.6 - 11.1 mm (afhankelijk van grascondities en gemonteerde ondermes)
Backlappen Standaard “On-board” backlapsysteem, elektronisch instelbaar voor elke maaiunit onafhankelijk te gebruiken
Gewicht maaiunits 7-messig: 41 kg / 9-messig: 39.5 kg / 11-messig: 41 kg / 15-messig: 41.7 kg
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Ergonomisch  
bestuurdersplatform 
alle bedieningselementen 
geïntegreerd in een 
instelbare bedieningsarm.

Uitzwenkbare middelste unit 
voor eenvoudig afstellen, schoonmaken 
en wisselen van de maaiunits

Steer-by-wire  
elimineert de kans op olielekkage 
Zorgt voor perfect rechte 
maaibanen en veilig rijden van 
green naar green.

Greens Management Systeem biedt naast diverse typen maaiunits ook 
diverse andere werktuigen die de Eclipse 322 veelzijdig inzetbaar maken.

Automatische parkeerrem 
werkt geheel automatisch bij het 
stoppen en wegrijden van de 
machine. Geheel onderhoudsvrij.

Optionele 3WD die automatisch wordt 
ingeschakeld en zorgt voor extra klimkracht 
van de machine. Ook leverbaar als kit voor 
bestaande 2WD modellen

PRODUCT CONFIGURATIE

GEEN LEKKAGE- GEGARANDEERD!
• Geen kans op lekkage door het ontbreken van hydraulische systemen.

• Geen slangen, filters of snaren voor lagere onderhoudskosten.

VOLLEDIG INSTELBAAR MET DE BEFAAMDE 
JACOBSEN MAAIKWALITEIT

• Stel de snijfrequentie, maaisnelheid, transportsnelheid en andere parameters 
in via een met pincode beveiligd display. Pas de instellingen aan gedurende 
het seizoen om in te spelen op wisselende condities.  

• De befaamde Jacobsen maaiunits met perfect maaibeeld zijn nu voorzien 
van TrueSet “klik” afstelling voor snel en nauwkeurig afstellen. 

LAGERE GEBRUIKSKOSTEN
• Met de Lithium accu variant wordt bij 450 draaiuren per jaar zo’n 900 liter 

brandstof bespaard. Ook wordt jaarlijks omstreeks 40 liter hydraulische- en 
motorolie bespaard. Het volledig opladen van de machine kost ongeveer      
€ 1,50 aan elektriciteit.

• Met de twee hybride varianten kan een totale besparing van zo’n 30% 
worden gerealiseerd.

• Door het volledig elektrische aandrijfconcept zijn de onderhoudskosten 
tussen 35% en 50% lager dan die van conventionele machines. Bereken uw 
persoonlijk voordeel op www.ransomesjacobsen.com.
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BESCHIKBARE MODELLEN

ECLIPSE 322 LITHIUM ACCU

ECLIPSE 322 BENZINE HYBRIDE

ECLIPSE 322 DIESEL HYBRIDE

ECLIPSE 322 3-WD (ALLE MODELLEN)

STANDAARD geleverd met:

 UNIEKE programmeerbare snijfrequentie, maaisnelheid, trans-
portsnelheid, rotatiesnelheid van de snijcilinders, hefhoogte etc.

 ”One touch” joystickbediening voor heffen en zakken

 Geïntegreerd diagnose systeem via LCD scherm

 Uitzwenkbare middelste maaiunit

 Backlapsysteem, onafhankelijk voor elke maaiunit, met instel-
bare snelheid en duur

 Grasvangbakken

 Automatische parkeerrem

 Regeneratief remsysteem met energie terugwinning

 LED werklamp aan de voorzijde

 Rolbeugel (ROPS) 

 Geïntegreerde acculader (accumachines)

MAAIUNITS 

 55.9 cm (22”) 15, 11, 9 or 7 messig

 55.9 cm (22”) Verticut units met 19 mm mesafstand

VOORROLLEN

 Gegroefde stalen voorrol, Ø 56 mm 

 Gegroefde aluminium voorrol, Ø 56 mm  

 Gegroefde, gesegmenteerde, aluminium rol, Ø 50 mm 

 Gladde voorrol met schraper (light duty), Ø 50 mm 

 Gladde voorrol met schraper (heavy duty), Ø 50 mm

 Gegroefde stalen schijven voorrol met schraper, Ø 75 mm

ACCESSOIRES

 1/4” (6,3 mm) Turf Groomer 

 1/2” (12.7 mm) Turf Groomer,

 Quick Roll greens rollers

 Spiker unit

 Aangedreven achterrolborstels

 Kit voor extra hoge maaihoogte (maximaal 24 mm)

 Kit voor montage G-Plex of GP400 units aan de Eclipse 322

 Premium seat – Volledig instelbare Grammer stoel inclusief 
armleuning

 LED verlichtingsset gemonteerd op de rolbeugel

 Sweepstok houder

 Zonnedak

 Gazonbanden 18 x 9.5 x 8 (wiel-band combinatie)

 Snellader voor Lithium pakket

 Lithium accupakket met hogere accucapaciteit

Instelbare snijfrequentie(FOC) 
maakt het mogelijk om de machine 
volledig in te stellen, onafhankelijk 
van de bedieningsman voor perfecte 
maaikwaliteit op elk willekeurig 
moment.

Elke unit apart 
instelbaar om bijvoorbeeld 
de afsluitende maaironde met 
1,2 of 3 units uit te voeren. Ook 
te gebruiken tijdens backlappen.

QUICK ROLLTM TURF GROOMERS® VERTICUT UNITS SPIKER UNITS 

Volledige diagnose via het 
geïntegreerde waterdichte LCD 
display. Informatie op te vragen na 
ingave pincode. Geen aanvullende 
diagnose apparatuur benodigd.


