Iseki TLE 3400
compleet in actie!
De Iseki TLE 3400 is het antwoord
op een professionele compacttractor
voor een meer dan gunstige prijs-/
productverhouding.
Deze tractor is voorzien van hydrostatische
rijaandrijving. Hierdoor kunt u gemakkelijk snelheid
verhogen of verlagen zonder daarvoor te schakelen.
Ook het rijden van voor- naar achteruit is eenvoudig
te doen, zonder te koppelen. Om een juiste

krachtsoverbrenging naar de wielen over te brengen,
heeft deze TLE 3400 drie groepen op de hydrostaat.

Voor tal van werkzaamheden
De Iseki 40 pk 3 cilinder dieselmotor met een vermogen
van 40 pk, zorgt ervoor dat u tal van werkzaamheden
kunt uitvoeren met deze compacttractor. Denk maar
eens aan het werken met een houtversnipperaar,
klepelmaaier, bladblazer, aanhanger en natuurlijk een
voorlader. De aftakas kent een elektrische bediening.
Met als extra plus een soft start voor het geleidelijk
inschakelen van het werktuig.

De hefinrichting heeft een hefvermogen van maar
liefst 1.000 kg op de kogels. Dit maakt het mogelijk om
tezamen met de zware achterbrug, grote werktuigen te
kunnen tillen en te gebruiken.

Voor 2019 is de complete tractor in de actie!
De TLE 3400 is leverbaar vanaf

€ 15.160,excl. 21% BTW en montagekosten.

TM 3217 hydrostaat - uniek in zijn klasse
Deze technisch en ergonomisch hoogstaande
compacttractor beschikt over een 3 groepen
transmissie, wat uniek is in deze klasse. Hierdoor
kunt u voor elk type werkzaamheden de gewenste
snelheid en krachtsoverbrenging kiezen. De
bediening is eenvoudig en de grote stuuruitslag
maakt deze TM 3217 zeer wendbaar, waardoor u
goed kunt manoeuvreren in kleine ruimtes.

De krachtige 24 pk dieselmotor met 3 cilinders haalt
zijn vermogen al bij een laag toerental, wat zorgt voor
een lager geluidsniveau. Verder heeft de TM 3217
een modern design, volledig uitgerust dashboard,
hydrostatische aandrijving, rijsnelheid van 0 tot
max. 23 km/u, brandstoftank van 28 liter en een
hefinrichting met een hefvermogen van 600 kg.

Kortom; deze sterke allround compacttractor voldoet
aan alle eisen van een veeleisende gebruiker.
Actieprijs:

€ 12.425,- (gazonbanden)
excl. 21% BTW en montagekosten.

Toepassingen - van kunstgras tot winterdienst
De TM 3217 kan worden uitgerust met een
fronthef, frontaftakas en een cabine, waardoor
deze compacttractor ook uitstekend geschikt is
voor winterdienstwerkzaamheden. Verder kan
deze compacttractor worden uitgerust met Iseki
tussenasmaaiers, maaiers achteraan, een voorlader
en alle mogelijke machines voor grondbewerking.
Dankzij de standaard grote gazonbanden en een
laag eigen gewicht - waardoor een lage druk per cm2
ontstaat - is de TM 3217 ook ideaal voor het werken
op kunstgrasvelden.
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Gebruiker aan het woord:

Hoveniersbedrijf Eric Geerdink:
ronduit tevreden
In januari 2018 zag Eric Geerdink uit Diepenheim de Iseki frontmaaier SF 235 op
Vakbeurs de Groene Sector in Hardenberg staan; deze frontmaaier trok gelijk
zijn belangstelling. Geerdink is een hovenier met maaiwerk op diverse locaties,
waar hij het gras op moet vangen. Maar bij zijn huidige machine raakt de afvoer

Nieuw in ons assortiment
Cirkelmaaier SHE 61

De SHE 61 cirkelmaaier is comfortabel en aangenaam
om mee te werken, ook in moeilijke omstandigheden.
Het stuur is verstelbaar; daarnaast zorgt het draaibare
zwenkwiel vooraan voor een goede wendbaarheid.
De Iseki is ontwikkeld om ook zwaardere gewassen
te kunnen maaien. Ook op talud is de machine
inzetbaar door het sperdifferentieel. Tenslotte heeft
deze achterlossende allesmaaier achterwielen met
landbouwprofiel om perfect op zowel nat, glad als
hellend terrein te kunnen werken.
Model

SHE 61

Motor

Kawasaki

Versnellingen

3 vooruit / 1 achteruit

Maaisnelheid

1,6 km/u, 2,4 km/u, 3,6
km/u

Maaibreedte

60 cm - 1 mes

Maaihoogte

55-100 mm

verstopt, zodra het gras iets nat is.
Op de beurs wordt de Iseki SF 235 door Geerdink
tot in detail bekeken en hij raakt hier steeds
enthousiaster over. De machine ziet er degelijk uit en
de afvoerpijp voor het gras heeft een grote diameter.
Het maaidek is zwaar uitgevoerd en Iseki heeft
inmiddels immers al tien jaar ervaring met het maaien
en met de centrale afzuiging van gras. Overtuigd van
het feit dat de Iseki SF 235 een frontmaaier is die past
bij zijn hoveniersbedrijf, gaat hij in gesprek met zijn
Iseki dealer om de huidige machine in te ruilen en de
nieuwe Iseki SF 235 aan te schaffen.

Klepelmaaiers HRE en HRCE

Met de Iseki klepelmaaiers kunt u uitstekend
de strijd aan met hoog gras en onkruid. De
vegetatie wordt namelijk zo klein gehakt dat het
niet meer nodig is om dit later nog op te ruimen
of te verbranden.
Deze krachtige klepelmaaiers hebben een maai
breedte van 65 en 80 cm en kunnen met behulp
van hun klepels met gemak struiken met een
diameter van 3 tot 4 cm aan. De rijaandrijving en
de mesaandrijving zijn afzonderlijk in- en uit te
schakelen. De maaihoogte is eenvoudig instelbaar
van 55 tot 100 mm.
Zowel de HRE als de HRCE is mechanisch
aangedreven. Beide zijn dankzij de zwenkwielen zeer
wendbaar. De HRCE (80 cm) heeft achter rupsbanden,
om zo zeer ruig terrein te kunnen bedwingen.

Model

HRE

HRCE

Motor

Honda GX 270

Honda GX 340

Versnellingen

3 vooruit / 1
achteruit

3 vooruit / 1
achteruit

Maaibreedte

65 cm – 38
klepels

80 cm – 46
klepels

Maaihoogte

50-110 mm

50-110 mm

In het voorjaar is de SF 235 frontmaaier uitgeleverd.
Wanneer we Eric Geerdink na
het seizoen vragen hoe de
machine hem bevalt, is hij
ronduit tevreden: de machine
heeft alle verwachtingen
waargemaakt. Geerdink is
een ervaren en tevreden Iseki
gebruiker geworden en wil
beslist niet meer een ander merk
frontmaaier met opvang.

Gebruiker aan het woord:

Gemeente Terneuzen: wendbaar met Iseki
In het voorjaar van 2017 nam de gemeente Terneuzen, afdeling Sport, de eerste Iseki
compacttractoren in gebruik: twee stuks TG 6670 hydrostaat voorzien van cabine en

Japans merk Iseki al 45 jaar actief op Nederlandse markt

voorlader. Dat smaakte naar meer.

Van tweewielers naar compleet aanbod

De TG 6670 hydrostaat tractoren worden
in het seizoen ingezet voor diverse
onderhoudswerkzaamheden op de sportvelden.
In de winterperiode worden de Iseki’s ingezet
voor winterdienst. Doorslaggevende argumenten
bij de aankoop waren onder meer de ruime

In de beginjaren verkocht Iseki in Nederland voornamelijk tweewielige tractoren.
Later kwamen de eerste vierwielige tractoren op de Nederlandse markt: de Iseki TX
tractoren met de karakteristieke rechthoekige motorkap. Van deze tractoren is nog
steeds een groot aantal in gebruik. In de loop van de jaren ‘70 werd de tractorserie
verder uitgebouwd met tractoren met meer vermogen.
…zit- en frontmaaiers
In de jaren ‘80 werd het programma uitgebreid
met dieselzitmaaiers en frontmaaiers. Tevens
namen de verkopen van de compacttractoren
in Nederland toe, doordat de tractoren meer en
meer werden ingezet bij gemeenten, golfbanen
en werkvoorzieningsbedrijven én er tal van
toebehoren beschikbaar kwamen.

…centrale grasopvang
In de decennia daarna moderniseerde Iseki in hoog
tempo het programma met nieuwe type tractoren,

zoals de Iseki TXG subcompacttractor voor de
particuliere markt. Ook de komst van de beroemde
Iseki SXG serie, de dieselzitmaaiers met centrale
grasopvang, gaf de verkopen een enorme boost.
In het nieuwe millennium kwamen er totaal nieuwe
producten op de markt, zoals frontmaaiers met een
centrale grasopvang.

…productie wereldwijd
De Iseki machines worden in diverse fabrieken
geproduceerd: vier in Japan, twee in China en
ook in Indonesië is gestart met de productie

van tractoren. In totaal zijn er 6.400 mensen
bij Iseki werkzaam. Iseki ontwikkelt producten
specifiek bedoeld voor Europa - zoals de nieuwe
frontmaaiers en dieselzitmaaiers - en behaalt al
jarenlang een grote omzet op de Europese markt.

…van 5 tot 125 pk
Tegenwoordig produceert Iseki tractoren van
17 tot 125 pk, maaimachines van 5 pk tot 50
pk, maar ook ruw-terreinmaaiers, transporters
en grondbewerkingsmachines. Belangrijke
componenten zoals transmissiesystemen, motoren,
voorassen en achterbruggen worden in eigen
beheer ontwikkeld en geproduceerd.

comfortabele en tevens geluidsarme cabine, het grote
bedieningsgemak van de 3-groepen hydrostaat met
een onder last schakelbare high/low-functie, maar
ook de enorme wendbaarheid. Vooral dat laatste was
een vereiste voor de gemeente vanwege de inzet op
de sportvelden.

Een derde Iseki, de TG 6400
Vanwege de goede gebruikerservaringen kwam
daar afgelopen jaar nog een derde Iseki tractor met
cabine bij: een TG 6400. Deze tractor wordt ingezet
voor allerlei werkzaamheden binnen het openbaar
groen en op de algemene begraafplaats. Net zoals bij
de aanschaf van de twee andere compacttractoren,
kwam ook voor deze tractor een aantal chauffeurs de
Iseki TG 6000-serie bekijken. De keuze viel daarbij op
de iets kleinere TG 6400 hydrostaat. Ook hier kwamen
de ruime cabine en de gebruiksvriendelijke hydrostaat
sterk naar voren. Maar vooral dankzij de compacte
afmetingen in combinatie met veel vermogen is deze
TG 6400 uitstekend geschikt voor werkzaamheden
op de begraafplaats. Want deze tractor - voorzien van
een fronthefinrichting en voorlader - werkt regelmatig
in kleine ruimtes. Daarbij komt wederom de grote
mate van wendbaarheid van de Iseki TG-serie
uitstekend tot zijn recht.
De betrouwbaarheid van het merk Iseki, maar ook
het vertrouwen in de firma Edward Kindt bv uit
Vogelwaarde als regionale Iseki dealer, heeft er mede
toe geleid dat er nu dus drie Iseki tractoren ‘draaien’
bij de Gemeente Terneuzen.
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Maaiers

SXG 216+

SXG 323+

SXG 326+

SF 224

SF 235

SF 310

SF 370

SF 450

Vermogen pk (diesel)

16

22

26

24

37

33

38

50

Maaibreedte cm

102

122

122/137

137

137/150

150/180

150/180

152

Opvangbak Liter

380

550/600

550/600

950

950

900

900

1.300

Laag/hoogkippend

laag

laag/hoog

laag/hoog

laag/hoog

laag/hoog

optioneel

optioneel

laag/hoog

4 WD

2 WD

2 WD

2 WD

4 WD

4 WD

4 WD

4 WD

4 WD

Model

Compact tractoren

Model

TXG 237

TM 3185

TM 3217

TM 3217

TM 3267

TH 4295/4335

23,7

17

21,5

21,5

26,5

29-33

Vermogen pk (diesel)

550

480

600

600

800 (optie)

1100

Hydro 2

Mech 6/2

Mech 8/8

Hydro/3

Hydro 3

Mech 8/8

TH 4295/4365

TLE 3400

TLE 4490

TG 6005

TG 6375/6495

TG 6675

Vermogen pk (diesel)

29-36

39

50

40/50/67

37/50

67

Hefvermogen kg

1100

1000

1200

1270/1600

1400/1600

1600

Hydro/3

Hydro/3

Mech/8/8

Hydro/3

Dual Drive

Mech 12/12

Hefvermogen kg
Transmissie

Model

Transmissie

Iseki importeur Van der Haeghe BV
Kwaliteit, service en betrokkenheid zijn
kernbegrippen binnen ons familiebedrijf.
Onze Iseki dealers zien wij als een zeer
belangrijke schakel tussen u als klant
en ons als importeur. Wij bieden daarom
een landelijk netwerk van professionele
Iseki dealers, waar deze kernbegrippen
in doorklinken.

Onze dealers zijn gespecialiseerd op het gebied
van park- en tuinmachines, hebben jarenlange
ervaring met onze machines en kunnen u voorzien
van professioneel advies. Zij worden daarin door
ons ondersteund via commerciële en technische
trainingen.

aanbod bekijken. Via “dealers” vindt u gemakkelijk,
welke Iseki dealer bij u in de regio actief is.

Ook voor reparatie en onderhoud van Iseki
machines kunt u terecht bij onze gespecialiseerde
Iseki dealers. Onderdelen worden dagelijks via een
nachtexpress-systeem aan onze dealers geleverd.

Website
Op onze vernieuwde website www.vanderhaeghe.nl
kunt u het volledige Iseki programma van gazon
maaiers, frezen, zitmaaiers en compacttractoren
bekijken. Via de productconfigurator kunt u
machinecategorieën en merken selecteren en dat

Blijf op de hoogte van Iseki en volg ons op
Facebook, LinkedIn en YouTube!

Onze dealer is uw
aanspreekpunt
Onze Iseki machines worden regionaal vertegenwoordigd
door het landelijke Iseki dealernetwerk. Onze dealer is uw
aanspreekpunt.
U kunt bij de Iseki dealer terecht voor:
•
Productinformatie
•
Demonstraties
•
Offertes
•
Onderdelen
•
Servicebeurten
Uw dichtstbijzijnde Iseki-dealer vindt u op:
www.vanderhaeghe.nl

Van der Haeghe bv
De Elzenhof 7 G
4191 PA Geldermalsen
Nederland

Tel. 0345 – 788 104
Fax 0345 – 788 102
info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl

