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Grote grasvelden - heel 
precies onderhouden.  

Weidse, weelderige grasvelden geven je een gevoel van 
vrijheid en van verbondenheid met de natuur. Een oase in 
het hartje van je eigen tuin, een groenpartij op het bedrijfs-
terrein, een speel- en sportterrein, of een onmisbaar deel 
van een openbaar park – grasvelden vervullen heel wat 
functies en je vindt ze overal waar mensen wonen. De rust 

en de kalmte die grote groenpartijen uitstralen, ervaar je 
echter alleen maar wanneer ze professioneel onderhouden 
worden. Daarom stellen we je in deze brochure ons ruime 
aanbod zitmaaiers voor. Dankzij hun grote prestatievermogen 
en hun uitgesproken bedieningscomfort maken ze van een 
maaibeurt een ontspannende rit door het groen. Op de 
volgende pagina’s vind je informatie over onze STIHL 
zitmaaiers: van de wendbare T4-serie tot de T6-serie met  
talrijke comfortkenmerken.
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 Hoe kies je de geschikte zitmaaier?

1  

Intuïtief rijden

2  

Precies werken

4  

Constante kwaliteit

3  

Eenvoudig inschakelen 
van het maaimes

T4-serie. 

De STIHL zitmaaiers van de T4-serie combineren een groot 
vermogen met een grote wendbaarheid. Dankzij de compacte 
vorm van hun behuizing kunnen ze ook in nauwe doorgangen 
en op grasperken met een dicht bomenbestand gebruikt worden. 
De zijdelingse uitworp maakt het mogelijk om ook grote 
oppervlakken volledig in één ononderbroken doorgang te 
maaien.

1   1-pedaal wielaandrijving
  Met de 1-pedaal wielaandrijving kun je, om vlot te ma-

noeuvreren, gemakkelijk met de manuele hendel tussen 
vooruit en achteruit wisselen. Met het drukgevoelige 
pedaal regel je heel precies de snelheid. Een afzonderlijk 
rempedaal zorgt voor onmiddellijk stoppen.

T5-serie. 

De modellen van de T5-serie vallen op door krachtige motoren 
en een uitgesproken hoog rijcomfort, terwijl ze tegelijk grote 
grasvelden aanpakken. Elke zitmaaier is voorzien van een 
grasopvangbox met groot volume. Het snijmechanisme met 
maaibreedte van 95 of 110 cm combineert snelheid met precisie.

3  Elektromagnetische messenkoppeling
  De messen van het maaiwerk kunnen vanuit de cockpit 

met een druk op de knop in- of uitgeschakeld worden.

Als een alternatief voor de zijdelingse uitworp is de wendbare 
zitmaaier RT 4082 met een grasopvangbox uitgerust die com-
fortabel van op de bestuurdersstoel leeg gemaakt kan worden. 
En dankzij de talrijke comfortkenmerken vormen de modellen 
van de T4-serie de maatstaf in het segment van de zitmaaiers. 
Zowel particuliere gebruikers als tuiniers doen hun voordeel 
met het vrije zicht naar voren, de verstelbare bestuurdersstoel 
met vering, en met de gemakkelijk toegankelijke snijhoogte-
verstelling.

2   Maaidek met zijdelingse uitwerpopening
  Via de zijdelingse uitwerpopening wordt het maaisel 

direct over het gras verspreid. Omdat je geen grasop-
vangbox moet leeg maken, kan je grote grasvelden in 
één ononderbroken beurt maaien zonder tijd te verliezen.

T6-serie. 

De STIHL zitmaaiers van de T6-serie voldoen aan de hoogste 
verwachtingen op het vlak van prestatievermogen, uitrusting 
en bedieningscomfort. Dankzij de snijbreedte tot 125 cm en 
de grasopvangbox van 350 liter zijn zelfs grote grasvelden op 
korte tijd gemaaid. Het synchroonmaaiwerk levert ook op 
moeilijk terrein altijd een eersteklas maairesultaat. Daarnaast 
zijn enkele modellen met een cruisecontrol uitgerust.

4  Synchroon maaiwerk
  De twee messen van het synchroon maaiwerk staan in 

een hoek van 90° zodat ze elkaar nooit kunnen raken. 
Dat staat borg voor een constante maaikwaliteit terwijl 
het gras optimaal naar de uitwerpschacht geleid wordt.

STIHL zitmaaiers combineren een uitgesproken hoog maaivermogen met een buitengewoon rijcomfort. De krachtige motoren, 
de grote snijbreedte en de intuïtieve bediening maken ze de ideale oplossing voor grote terreinen. De belangrijkste kenmerken en 
de technische details vind je hier.

Hou er rekening mee dat niet alle 
producten uitgerust zijn met de 
hier beschreven kenmerken. De 
specifieke uitrusting per model 
vind je op de volgende 
overzichtspagina’s. Ook op het 
internet kun je meer informatie 
vinden, onder www.stihl.be of
www.stihl.nl
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De zitmaaiers onderling vergeleken T4-serie

De juiste  
maaicapaciteit.  

Elke groenpartij is even apart als de vereisten die een 
gebruiker aan de geschikte grasmaaier stelt. Bij de 
keuze van een zitmaaier moet je, behalve met de 
grootte van het terrein, vooral ook rekening houden 
met je eigen behoeften. Wat wil je met het maaisel 
doen? Opvangen, verspreiden of mulchen? Welke  
snijbreedte is ideaal voor je terrein? Vind je een cruise-
control belangrijk? In de volgende tabellen worden alle 
STIHL zitmaaiers met elkaar vergeleken: kenmerken, 
basisinformatie en prestatievermogen.

RT 4082

Basiskenmerken

1-pedaal wielaandrijving

Maaidek met zijdelingse uitwerpopening –

Elektromagnetische messenkoppeling

Synchroon maaiwerk –

Cruisecontrol –

Verstelbare stoel met vering

Technische details

Gazons tot … 4.000 m2

Snijbreedte 80 cm

Snijhoogte 35 – 90 mm 

Mulchfunctie v

Grasopvangbox 250 l

Aandrijving Hydrostatisch

Motortype STIHL EVC 4000

Cilinderinhoud 452 cm3

Vermogen 7,6 kW/10,3 pk

Artikelnummer  6140 200 0004

Vrijblijvende adviesprijs van de  
fabrikant in euro

2.999,00 €

Emissiewaarden

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd LwA 100 (dB[A])

Geluidsdrukniveau gemeten LpA 86 (dB[A])

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA
 2 (dB[A])

Trillingswaarde ahw 0,60/3,00 m/s2

Onzekerheidsfactor K  0,30/1,50 m/s2

RT 4097 SX RT 4097 S RT 4112 S RT 4112 SZ

– – – –

– – – –

6.000 m2 6.000 m2 8.000 m2 8.000 m2

95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

35 – 90 mm 35 – 90 mm 35 – 90 mm 35 – 90 mm 

v v v v

– – – –

Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

B&S serie 3130 
PowerBuilt OHV

B&S serie 4155 
Intek OHV

B&S serie 4175 
Intek OHV

B&S serie 7160 
Intek OHV  

(2 cilinders)

344 cm3 500 cm3 500 cm3 656 cm3

7,2 kW/9,8 pk 8,7 kW/11,8 pk 9,4 kW/12,8 pk 9,3 kW/12,6 pk

6165 200 0009 6165 200 0008 6165 200 0010 6165 200 0011

2.799,00 € 2.999,00 € 3.199,00 € 3.499,00 €

100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 100 (dB[A])

86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A])

1 (dB[A]) 1 (dB[A]) 1 (dB[A]) 1 (dB[A])

0,50/2,40 m/s2 0,50/3,10 m/s2 0,60/2,90 m/s2 0,50/2,50 m/s2

0,25/1,20 m/s2 0,25/1,55 m/s2 0,30/1,45 m/s2 0,25/1,25 m/s2

Precies werken dankzij 

de opvanggeleiders:

De opvanggeleiders langs de 
twee kanten van het maaiwerk 
vangen de grashalmen over de 
hele snijbreedte optimaal op en 
leiden ze naar de messen toe.

V = Standaard 
v = Optie (accessoire)

Motortypes 
B&S = Briggs&Stratton 
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen 
S = Zijdelingse uitwerpopening 
X = Economy-model 
Z = B&S 2-cilindermotor

  Onzekerheidsfactoren KpA/K volgens RL 2006/42/ECRS 
Deze waarden slaan telkens op de stoel/het stuurwiel

  STIHL raadt aan om tijdens het werken met een zitmaaier  
gehoorbescherming te dragen.
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T5-serie

RT 5097 RT 5097 C RT 5097 Z RT 5112 Z

Basiskenmerken

1-pedaal wielaandrijving

Maaidek met zijdelingse uitwerpopening – – – –

Elektromagnetische messenkoppeling

Synchroon maaiwerk – – –

Cruisecontrol – – – –

Verstelbare stoel met vering

Technische details

Gazons tot … 6.000 m2 6.000 m2 6.000 m2 8.000 m2

Snijbreedte 95 cm 95 cm 95 cm 110 cm

Snijhoogte 30 – 100 mm 30 – 100 mm 30 – 100 mm 30 – 100 mm 

Mulchfunctie v v v v

Grasopvangbox 250 l 250 l 250 l 350 l

Aandrijving Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Motortype
B&S serie 3130 
PowerBuilt OHV

B&S serie 4155 
Intek OHV

B&S serie 7160 
Intek OHV  

(2 cilinders)

B&S serie 7160 
Intek OHV  

(2 cilinders)

Cilinderinhoud 344 cm3 500 cm3 656 cm3 656 cm3

Vermogen 6,5 kW/8,8 pk 8,2 kW/11,1 pk 8,7 kW/11,8 pk 8,7 kW/11,8 pk

Artikelnummer  6160 200 0018 6160 200 0019 6160 200 0020 6160 200 0021

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in 
euro

3.499,00 € 3.699,00 € 3.999,00 € 4.499,00 €

Emissiewaarden

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd  LwA 100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 100 (dB[A])

Geluidsdrukniveau gemeten  LpA 86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A])

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau  KpA
 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

Trillingswaarde ahw 0,98/2,60 m/s2 0,98/2,60 m/s2 0,98/2,20 m/s2 0,98/4,40 m/s2

Onzekerheidsfactor  K  0,49/1,30 m/s2 0,49/1,30 m/s2 0,49/1,10 m/s2 0,49/2,20 m/s2

RT 6112 C RT 6112 ZL RT 6127 ZL

– – –

–

8.000 m2 8.000 m2 10.000 m2

110 cm 110 cm 125 cm

30 – 100 mm 30 – 100 mm 30 – 100 mm 

v v v

350 l 350 l 350 l

Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

B&S serie 4175 
Intek OHV

B&S serie 7160 
Intek OHV  

(2 cilinders)

B&S serie 8240 
Intek OHV  

(2 cilinders)

500 cm3 656 cm3 724 cm3

8,7 kW/11,8 pk 8,7 kW/11,8 pk 14,7 kW/20,0 pk

6170 200 0023 6170 200 0024 6170 200 0025

4.790,00 € 5.199,00 € 5.599,00 €

100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 105 (dB[A])

86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 89 (dB[A])

2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

0,50/4,40 m/s2 0,50/4,40 m/s2 0,50/4,40 m/s2

0,25/2,20 m/s2 0,25/2,20 m/s2 0,25/2,20 m/s2

T6-serie

V = Standaard 
v = Optie (accessoire)

Motortypes 
B&S = Briggs&Stratton 
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen 
C = Comfortuitvoering (sterkere motor) 
L = Luxueuze-uitrusting (bijv. cruisecontrol) 
Z = B&S 2-cilindermotor

  Onzekerheidsfactoren KpA/K volgens RL 2006/42/ECRS 
Deze waarden slaan telkens op de stoel/het stuurwiel

  STIHL raadt aan om tijdens het werken met een zitmaaier  
gehoorbescherming te dragen.
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 Accessoires voor zitmaaiers

Complete oplossingen voor tuinonderhoud 
Tuinfrezen om de bodem te bewerken, kettingzagen en heg-
genscharen om bomen en hagen te snoeien, tuinhakselaars 
om hard en zacht plantenmateriaal te versnipperen: STIHL 
biedt ook voor grote terreinen professioneel gereedschap aan. 
Meer informatie over onze producten vind je online onder  
www.stihl.be en www.stihl.nl

Mulchkit 
Uitbreidingsset om te mulchen.

  AMK 082
Multimes en mulch-hulpstuk, voor 
een snijbreedte van 80 cm, voor het 
model RT 4082 
Artikelnr. 6907 007 1024
Prijs 126,00 €

  AMK 097
Mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte 
van 95 cm, voor geselecteerde 
modellen van de T5-serie
Artikelnr. 6907 007 1029
Prijs 86,00 €

  AMK 097 S
Mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte 
van 95 cm, voor geselecteerde 
 modellen van de T4-serie
Artikelnr. 6907 007 1012 
Prijs 56,00 €

  AMK 112 S
Mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte 
van 110 cm, voor geselecteerde 
modellen van de T4-serie
Artikelnr. 6907 007 1013
Prijs 56,00 €

  AMK 127
Mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte 
van 110 cm + 125 cm, voor geselec-
teerde modellen van de T5-serie en 
voor alle modellen van de T6-serie
Artikelnr. 6907 007 1032 
Prijs 96,00 €

ACB 010 

Druppellader voor alle accu’s van 
zitmaaiers.

Artikelnr. 6907 430 2520
Prijs 75,00 €

AGW 098 

Tuinwals, 98 cm breed, voor elk 
model van zitmaaier.

Artikelnr. 6907 760 3601
Prijs 299,00 €

PICK UP 300 

Kantelbare aanhangwagen voor veelzijdig 
tuintransport. Kan ook als kruiwagen 
worden gebruikt. Volume van 150 l.

Artikelnr. 6907 730 5003
Prijs 379,00 €

ADL 012 

Diagnoselader voor alle zitmaaiers, voor 
een optimale lading en reactivering van 
accu’s met 12 V.

Artikelnr. 6907 430 2507
Prijs 96,00 €

Afdekkap  
Om de zitmaaier op te bergen en als 
bescherming tegen stof en weersom-
standigheden.

  AAH 200 
Voor de T4-serie 
Artikelnr. 6907 900 3506
Prijs 141,00 €

  AAH 300
Voor de T5- en T6-serie
Artikelnr. 6907 700 2101
Prijs 156,00 €

Deflector 

Voor de achterwaartse uitworp van 
het maaisel.

  ADF 400
Voor het model RT 4082
Artikelnr. 6907 760 6926
Prijs 146,00 €

  ADF 500
Voor de T5 en T6 series
Artikelnr. 6907 760 6931
Prijs 99,00 €

APO 030 

Benzineafzuigpomp, voor alle 
benzinemodellen.

Artikelnr. 0000 630 0500
Prijs 19,00 €

AAW 012 

Winteraccu voor alle zitmaaiers.

Artikelnr. 6907 400 1101
Prijs 271,00 €

AST 062 

Bumper voor het model RT 4097 SX.

Artikelnr. 6907 760 7301
Prijs 70,00 €

Sneeuwkettingen 
Voor een goede aandrijving op sneeuw.

  ASK 016 
Voor de 16” banden van de T4-serie  
Artikelnr. 6907 730 3445
Prijs 106,00 €

  ASK 018
Voor de 18” banden van de T4-serie, 
T5-serie en T6-serie
Artikelnr. 6907 730 3432
Prijs 126,00 €

  ASK 020
Voor de 20” banden van de T4- en 
T6-serie en T6
Artikelnr. 6907 730 3437
Prijs 146,00 €

Sneeuwruimset
Sneeuwploeg waarvan de hoogte en de 
hoek gemakkelijk en comfortabel van op 
de stoel versteld kunnen worden.

  ASP 100
Sneeuwploeg van 100 cm breed, 
voor het model RT 4082
Artikelnr. 6907 730 3012
Prijs  1.099,00 €

  ASP 125
Sneeuwploeg van 125 cm breed, 
voor de T4-serie (behalve RT 4082), 
T5-serie en T6-serie
Artikelnr. 6907 730 3018 
Prijs  1.199,00

 Prijs excl. zitmaaier



We geven je graag advies:

STIHL zitmaaiers

www.stihl.be of www.stihl.nl
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Heb je vragen? 
De STIHL dealer in je buurt adviseert je graag over producten en accessoires.


