
GP400

• Ergonomisch ontworpen bedieningsplatform met 
duidelijke, ongecompliceerde, bediening. Standaard geleverd 
met Grammer geveerde stoel. Joystick bediening voor het 
heffen van de maaiunits.

• Unieke uitzwenkbare middelste maaiunit en het 
standaard geleverde snelwisselsysteem maakt reinigen, 
afstellen en uitwisselen van de maaiunits eenvoudig.

• Jacobsen Classic XP™ maaiunits met naar keuze 7, 
9,11 of 15 messen staan bekend om hun uitmuntende 
maaikwaliteit. Nu standaard voorzien van TrueSet 
“klik”afstelling voor snel en nauwkeurig afstellen.

• Backlapsysteem en oliekoeler zijn standaard gemonteerd 
op elke Jacobsen GP400.

• Eenvoudiger onderhoud door een compleet vernieuwd 
hydraulisch-, elektrisch- en brandstofsysteem.

Motor: Kubota 3-cilinder dieselmotor

Maaisnelheid: Instelbaar (6 km/uur advies) 

Maaihoogte: 1.6 mm – 11.1 mm 

Maaibreedte: 1.6 m (62”)

Afmetingen:

 Gewicht: 664 – 736 kg

 Lengte (zonder vangbakken): 2.12 m 

 Hoogte met ROPS: 1.72m 

 Breedte: 1.89m 

QUICK SPECS

Driedelige Greenmaaier

De Jacobsen GP400TM blinkt uit  
in kwaliteit, bedieningsgemak  
en degelijkheid. Jacobsen’s befaamde 
maaiunits met gepatenteerde Turf Groomers 
zorgen voor een perfect maaibeeld.

www.pols.nl/golf



STANDAARD UITRUSTING

	 Joystick bediening

	 Instelbare maaisnelheid

	 Instelbare transportsnelheid

	Backlapsysteem

	 Instelbare zaksnelheid middelste unit.

	 ”Soft Drop” op de voorste units

	Handrem 

	Grammer geveerde stoel

	Werkverlichting

	GreensCare biologisch afbreekbare hydraulische olie

	ROPS met veiligheidsgordel

MAAI UNITS

 55.9 cm (22”) 15, 11, 9 of 7 messige snijcilinders

 55.9 cm (22”) Verticut units

ACCESSOIRES

 Diverse typen voorrollen 5.1 cm  tot 5.7 cm  – Massief, 
gegroefd, aluminium en staal.

 Grasvangbakken (Nieuw model)

 Turf Groomer® met 6 of 12 mm tussenafstand.

 Quick roll greens rollers 

 Spiker units

 Aangedreven achterrrolborstels

 Set voor extra maaihoogte tot 25 mm. 

 3WD kit

 Automatische maaisnelheid selectie

ORIGINELE ONDERDELEN

 Classic XP snijcilinders (7, 9,11 of 15 messig)

 Selectie aan ondermessen, Low, Medium of High profile,  
tournament, super tournament of super tournament XXR

 MAG System™ magnetische ondermessen

 GreensCare™ 46 biologisch afbreekbare hydraulische olie.

Motor

Type Kubota® D722 3-cylinder dieselmotor EPA Tier 4

Vermogen* 13.2kW (17.7 pk) bij 3200 omw./min

Motorinhoud 719 cm3

Luchtfilter Droge tweetraps reiniging

Koelsysteem Vloeistofkoeling. Inhoud systeem 3.8 liter

Brandstoftank 56.8 liter

Snelheden ( maximaal)  

Maaien 6 km/uur

Transport 12.1 km/uur

Achteruit 3.1 km/uur

Hydraulisch 

Tractie Systeem Variabele plunjerpomp en wielmotoren op elk wiel

Maaisysteem Tandwielpomp en -motoren; Backlap regelventiel standaard.

Hefsysteem
Algemene specificaties

Dubbelwerkende hydraulische cilinders. Parallel-Link hefsysteem.
25.7 liter GreensCare 46 olie, 10 micron “full-flow” filtratie. 
Standaard oliekoeler

Banden, Remmen  en 
Besturing

 

Banden 20 x 10-10, 2-ply, tubeless

Parkeerrem 152 mm (6”) schijfremmen, handbediend

Gronddruk 0.7 kg/cm2 (10 psi)

Besturing Hydraulisch bekrachtigd

Maaisysteem  

Aantal en afmetingen Drie 22” (55.9 cm) snijcilinders; 5”(127 mm ) diameter

Aantal messen 7,9,11 of 15

Mesmateriaal Gehard staal met hoog koolstofgehalte

Maai Frequentie .789 mm/km/uur met 11-messige snijcilinders

Maaibreedte 1.6 m

Maaihoogte bereik  
(Afhankelijk van grasomstan-
digheden en gemonteerd 
ondermes)

1.6 mm - 11.1 mm 

Gewicht en Afmetingen

Gewicht 664 - 736 kg

Lengte (zonder vangbakken) 2.12 m 

Hoogte (met ROPS) 1.72 m 

Wielbasis 1.30 m

Breedte 1.89 m

SPECIFICATIES Driedelige Greenmaaier

GP400

PRODUCT CONFIGURATIE

* Motorvermogen wordt opgegeven door de fabrikant. Het werkelijke motorvermogen kan afwijken als   
gevolg van de omgevingscondities of het specifieke gebruik.

LET OP: Specificaties, hoewel correct tijdens het afdrukken, kunnen zonder kennisgeving veranderen.
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