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Bij importeur Lozeman Tuinmachines in Elst is de 
eerste Grasshopper 526V-52 al binnen. Lozeman 
importeert alle maaiers van Grashopper naar de 
Benelux en Duitsland. Dat vertelt Bob Heezen, 
vertegenwoordiger bij Lozeman. ‘Ook dit model 
importeren we naar de Benelux, en sinds een 
maand ook naar Duitsland. Er zijn al twintig 
526V-52-maaiers besteld door dealers van ons, 
waarvan er dertien in Nederland zijn verkocht en 
zeven in het buitenland. De maaier wordt goed 
ontvangen in de markt. Dat komt door de prijs en 
kwaliteit. Het is een instapmodel en daarmee de 
voordeligste frontmaaier in het assortiment.’ De 
Grasshopper 526V-52 zal voor de eindgebruiker 
10.750 euro gaan kosten, inclusief btw. 

Met één druk op de knop
Andere series FrontMount-maaiers van 
Grasshopper zijn de 600-serie, de 700-serie en de 
900-serie. De maaiers gaan tot 30 pk. Er kunnen 
verschillende werktuigen op gezet worden, in 
80 procent van de gevallen een maaier. Heezen: 
‘Het verschil met de nieuwe maaier is dat deze 
standaard compleet met maaidek wordt geleverd. 
Daarnaast heeft de nieuwe uitvoering ook een 
gelast maaidek met grote maaipotten, die gemon-
teerd zijn op dikke platen van bijna een centimeter 
dik.’ Het dek met aambeeldrand en versterkte voor-
rand is bestand tegen alles waar hij bij commer-
cieel maaiwerk tegenaan loopt. De maaier haalt 
maaisnelheden tot 12,9 km/u en maait 1,53 ha/u 

met een maaibreedte van 132 cm. Tot de opties 
behoren onder andere een grasopvangsysteem, 
mulchpakket, messensysteem en led-werkverlich-
ting. Uniek is dat men zelf onderhoud kan plegen 
onder het maaidek. Met één druk op de knop kan 
de maaier overeind worden gezet. Hierdoor wordt 
het heel makkelijk om de maaier schoon te maken 
en te onderhouden.’ Het is mogelijk om een demo 
aan te vragen bij de Grasshopper-dealers.

Extra lange garantie
Veel onderhoud heeft de maaier niet nodig. De 
hydrauliekolie hoeft pas na 300 werkuren vervan-
gen te worden. De machines van Grasshopper 
hebben lage onderhoudsintervallen. Dat komt 

Ze staan niet bekend om het flitsende uiterlijk, de maaiers van Grasshopper. Maar eenieder die zich in twijfel laat brengen door de kleur van de maaiers 

komt bedrogen uit. De filosofie van het merk uit de Verenigde Staten is dat datgene wat goed werkt niet onnodig aangepast moet worden. De maaiers 

zijn eenvoudig gebouwd en zijn heel degelijk, waardoor ze lang meegaan. En dus zijn er geen plannen om de herkenbare kleuren te vervangen. Dat 

geldt ook voor de nieuwe 500V-serie FrontMount-maaier.
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De degelijkste FrontMount-
maaier heeft een nieuw broertje
Grasshopper 526V-52 is een lichtere maaier voor alledaags gebruik
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onder andere door het kleine aantal smeerpunten. 
De motor is ingekocht bij motorfabrikant Briggs 
& Stratton, dus daar is standaard-onderhoud 
voor nodig, maar de fabrikant biedt gebruikers 
van een Grasshopper-maaier een extra voordeel. 

‘Exclusief op motoren in Grasshopper-maaiers 
geeft Briggs & Stratton een garantie van drie jaar in 
plaats van twee jaar. Tevens geldt voor het gehele 
Grashopper-programma een garantieregeling van 
twee jaar voor professionele gebruikers en vier 
jaar voor particuliere gebruikers, bij maximaal 800 
draaiuren gedurende die periode.’

Verschillende beroepsgroepen
Grasshopper staat bekend om zijn comfort, onder 
andere door de luxe zitting. Als grondlegger van 
het zeroturn-principe steekt Grasshopper veel 
tijd, energie en geld in het besturingssysteem. 
De besturing werkt heel fijntjes, wat te danken is 
aan het vele testen. De Grasshopper 526V-52 is 
breed inzetbaar, wat hem interessant maakt voor 
verschillende beroepsgroepen. Heezen: ‘De maaier 
is geschikt voor hoveniers omdat hij onderhouds-
vriendelijk is en een lange levensduur heeft. Het 

is niet de goedkoopste machine, maar hij is wel 
heel degelijk. Voor groenbeheerders is de 526V-
52 inzetbaar voor het maaiwerk waar de grotere 
machine niet bij kan. Zelfs door particulieren is hij 
te gebruiken. Het is een zwaargebouwde machine, 
maar door de prijs ook zeker voor hen interessant.’

ADVERTORIAL

DE VolGEnDE GraSShoppEr-DEalErS 
hEbbEn DE 526V-52 op VoorraaD:
A.J. van Zijtveld in Mijdrecht
E. Arensman Machines in Oude-Tonge
Gebr. Weststrate Nieuwerkerk in Nieuwerkerk
Lakman Tuinmachines in Dronten
M. van Dijk Tuin- & Parkmachines in Rucphen
Kuperus Oudehorne in Oudehorne
R. Grooten in Ter Apel
De Nood Mechanisatie in Middelburg
L.M.B. Hoogendoorn in Houten
CatsburgRuiter in Voorthuizen
Merks Tuinmachines in Lieshout

oVEriGE GraSShoppEr-DEalErS:
Fa. Keizers in Haaksbergen
Z. van der Lingen in Monnickendam
L.M.B. Cees Rijkhoff in Wormerveer
Almat in Laren (Gelderland)
Paus Agroservice in Weerselo
W.H. Bod in Beek (gemeente Montferland)
Mechanisatiebedrijf Bijker in Nijeveen
Kools LMB Alphen in Alphen (Noord-Brabant)
A.C.A. de Jong in Stolwijk
LMB den Engelsman in Sint-Maartensdijk
Dijkstra Mechanisatie in Sondel
Groen Mechanisatie Friesland in Jirnsum
Doekele Terpstra Tuin- en parkmachines in 
Allingawier
Mechanisatiebedrijf Bijker in Nijeveen
Mols Tuinmachines in Wessem
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