
VOOR IEDEREEN EEN PASSEND MODEL 
U zoekt een maaimachine met optimale grasopvang kwaliteiten? Iseki 
biedt u een brede range machines aan in zeer uiteenlopende modellen. 
Voor alle machines geldt: als u een perfect maaibeeld wenst en een 
opgeruimd resultaat, dan biedt Iseki onder alle omstandigheden de 
oplossing! Deze machines zijn ook ideaal voor het opruimen van blad.
Welk model maaier het beste bij u past, is sterk afhankelijk van 
de gewenste maaibreedte en of u de voorkeur geeft aan een 
frontmaaier of middenmaaier.

ZEER EFFICIËNTE MACHINES
De Iseki SXG 200 en SXG 300 serie modellen leveren uitstekende 
maai- en opvangkwaliteiten. Vanwege de korte afstand van het 
maaidek naar de grasvanger is er geen turbine nodig om de 
gewenste kwaliteit te verkrijgen. 
Deze constructie zorgt tevens voor 
een minimum aan componenten 
en de cardanaandrijving voor het 
overdragen van maximaal vermogen.

Maaimachines voor professionals
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Het complete overzicht van de Iseki SXG serie:

Model Motor Vermogen Maaibreedte Opvangbak Vangsysteem Optie
Iseki SXG 216 M Diesel 2 cilinder 16 pk 102 cm 380 liter Laag Fronthef/schuif/borstel

Iseki SXG 216 E Diesel 2 cilinder 16 pk 102 cm 380 liter Laag Fronthef/schuif/borstel

Iseki SXG 323 Diesel 3 cilinder 23 pk 122 cm 550/600 liter Laag/hoog Fronthef/schuif/borstel/cabine

Iseki SXG 326 Diesel 3 cilinder 26 pk 122/137 cm 550/600 liter Laag/hoog Fronthef/schuif/borstel/cabine

Welkom bij  
Van der Haeghe
Van der Haeghe bv is gevestigd in Geldermalsen in de Betuwe. 
De locatie ligt centraal in Nederland en is direct aan de snelweg 
A15 snel bereikbaar. De vestiging is voorzien van een showroom 
waar klanten vrijwel het gehele Iseki programma kunnen 
bezichtigen. 

- COMMERCIEEL EN TECHNISCHE  
ONDERSTEUNING 

 Vanuit deze vestiging worden ook de commerciële 
en technische ondersteuning aan dealers en klanten 
georganiseerd. Tevens worden de machines in 
Geldermalsen klaargemaakt voor aflevering en worden er 
commerciële en technische trainingen gehouden. Hierdoor 
zijn we in staat snel te schakelen indien dit nodig is. 

- SNELLE SERVICE VIA NACHTEXPRES 
SYSTEEM 

 Vanuit de hoofdvestiging Hilaire van der Haeghe in 
Wilrijk (nabij Antwerpen) worden de onderdelen via een 
nachtexpres systeem direct aan de Iseki dealers geleverd. 
Dealers kunnen via ons websysteem direct inloggen en 
onderdelen bestellen.

 Als de hoogste 
 capaciteit 
 uw norm is! 



Het grote voordeel van de Iseki frontmaaiers is dat u direct én volledig 
zicht heeft op de maaier. Ook kunt u de hoeken probleemloos 
uitmaaien. De SFH 240 en SF 450 bieden een maximum aan wend-
baarheid, gecombineerd met een maximum aan prestatie. Deze 
machines zijn bij uitstek geschikt voor de veeleisende gebruiker.

VARIABELE KIPHOOGTE

Het grasopvangsysteem kan op elke gewenste hoogte gekipt 
worden, zodat u snel de inhoud op een aanhanger of container kan 
storten.

HYDROSTATISCHE AANDRIJVING
De hydrostatische rijaandrijving op deze machine draagt bij aan een 
hoog rendement. Het aanpassen van de snelheid en het veranderen 
van de rijrichting gaat heel eenvoudig.

MESSEN AANGEDREVEN DOOR CARDAN
Bij deze maaiers worden de messen door een cardan aangedreven. 
Hierdoor ontstaat een maximum aan vermogen op de maaimessen 
en een minimum aan geluid. Dat maakt snaren en poelies  
overbodig.

Maximaal 
zicht op 
het werk

                                                                                                                                                    Het complete overzicht van de Iseki SF en SFH serie:

Model Motor Vermogen Maaibreedte Opvangbak Vangsysteem Optie
Iseki SFH 240 Diesel 3 cilinder 27 pk 122/137 cm 550 liter Hoog Schuif, mulchmaaier

Iseki SF 450 Diesel 4 cilinder 50 pk 150 cm 1300 liter Hoog Cabine, schuif

 Is een frontmaaier met  
 opvang de  machine  
 die u zoekt? 

B E K I J K  A L L E  D E T A I L S  O P  I S E K I . N L

DE NIEUWE STANDAARD 
IN ECONOMY TRACTOREN

Nieuwe  
Iseki TLE 3400
Voor het seizoen 2016 brengt Iseki een nieuwe Economy tractor 
op de markt in de 39 pk klasse. Dat is de Iseki TLE 3400. Deze 
tractor biedt veel waarde voor zijn prijs. Denk bijvoorbeeld 
alleen al aan de hydrostatische transmissie met 3 groepen.  

Het hefvermogen van de Iseki TLE 3400 bedraagt maar liefst 
1.000 kg.

IDEAAL VOOR VERPLEGINGSWERK
De Iseki TLE 3400 is de ideale tractor voor verplegingswerk zoals 
maaien, klepelen, vegen en transport.

Speciale actieprijs 2016

€ 14.795,-  
excl. BTW.

In bepaalde situaties heeft een achterlossend maaidek of 
mulchmaaier de voorkeur. Voor deze toepassingen heeft Iseki 
diverse machines die aan alle wensen van de professionele gebruiker 
voldoen. 

De SFH 220 biedt een 24 pk 3 cilinder met een maaidek van 137 
cm. Waarbij men kan kiezen voor een zijlossend, achterlossend of 
origineel mulchmaaidek.

Bent u op zoek naar een grotere werkbreedte, dan komt de SF 300 
serie hiervoor in aanmerking. Maaibreedten van 150 en 180 cm 
bieden een enorme maaicapaciteit.

Het complete overzicht van de Iseki SF en SFH serie:

Model Motor Vermogen Maai-
breedte

Optie

Iseki  
SF 220

Diesel
3 cilinder

22 pk 137 cm Schuif, mulch, 
achterlossend

Iseki  
SF 310

Diesel
3 cilinder

31 pk 150/ 
180 cm

Schuif, mulch, 
borstel, cabine

Iseki  
SF 370

Diesel
3 cilinder

37 pk 150/ 
180 cm

Schuif, mulch, 
borstel, cabine

Achterlossend maaidek of mulchmaaier

Nieuwe Professionele  
maaiers zonder 
opvang



De TG 6000-serie van Iseki is geïntroduceerd op de Groen Techniek 
Holland beurs op Biddinghuizen. De Iseki TG is een tractor in de 
range van 37 pk tot 67 pk en biedt voor gemeenten, wsw bedrijven, 
golfbanen, sportveldonderhoud en cultuurtechnische bedrijven de 
tractor bij uitstek.

UNIEK ZIJN DE DC MODELLEN
De Dual Clutch modellen zijn uitgevoerd met de ideale combinatie 
van een geschakelde tractor en een hydrostatisch aangedreven 
tractor. Daardoor is er geen koppeling nodig om van de eerste 
versnelling op te schakelen naar de achtste versnelling. Ook voor 
het veranderen van de rijrichting is geen koppeling nodig. Daarbij 
biedt deze tractor een vaste rijsnelheid bij elke versnelling én het 
bedieningsgemak van een hydrostaat. Bij het rijden op de weg kan 
men de tractor in de D-mode zetten en zal de tractor, afhankelijk 
van de snelheid waarmee men het rijpedaal intrapt, zelf op- en 
terugschakelen als een automaat.

VOORDEEL VOOR DE GEBRUIKER
Bij werkzaamheden zoals doorzaaien, bezanden, spuiten, 
beluchten of frezen heeft u altijd een vaste rijsnelheid. Door zijn 

unieke transmissie kunt u, net als een hydrostaat, snel en zonder 
koppelen de rijsnelheid verhogen of verlagen.

AFTAKASMANAGEMENT
Daarnaast bieden deze Iseki-modellen een aftakasmanagement. 
De aftakas schakelt zichzelf uit wanneer de hefrichting omhoog 
gaat. Ook bij verandering van rijrichting (vanuit vooruit naar 
achteruit) gaat de hef automatisch omhoog en schakelt de aftakas 
uit. Dat verhoogt niet alleen het bedieningsgemak, maar ook de 
productiviteit!

OOK ALS HYDROSTAAT LEVERBAAR
De Iseki TG hydrostaat modellen zijn voorzien van een 
elektronische cruise controle met memory stand. De rijsnelheid en 
aftakastoerental kunnen digitaal worden afgelezen.

De hydrostaat modellen (behalve TG 6400) zijn voorzien van een 
3 groepen hydrostaat met een high/low functie die onder last kan 
worden gebruikt. Daardoor wordt er meer kracht op de wielen 
overgebracht.
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Iseki TXG 237
De Iseki TXG 237 biedt een veelvoud aan inzetmogelijkheden. 
Denk bijvoorbeeld aan het werken met een voorlader, bezem, 
frontschuif of diverse maaiers. Ook een comfort cabine behoort 
tot de mogelijkheden. Dat maakt het werken met een Iseki TXG 
tot een fantastische ervaring.

 3 cilinder 23,7 pk Iseki dieselmotor
 Hydrostatische aandrijving
 Vierwielaandrijving
 Zoals achter-aftakas en midden-aftakas, optie  

front-aftakas.

De Iseki TXG 237 is prima op zijn plek bij gemeenten, 
industrieterreinen, ziekenhuizen, hotels, sportclubs en natuur-
lijk ook bij particuliere gebruikers. De lage op- en afstap en grote 
bestuurdersplatform zorgen dat eenvoudig op de luxe geveerd 
zitting kan plaats nemen.

 De Iseki 
 TG 6000 serie 
 compact-
 tractoren 

Actieprijs TXG 237 
voor 2016

€ 10.600,-   
excl. BTW.

TM 3215 hydrostaat
Een technisch en ergonomisch hoogstaande tractor, maar met een 
eenvoudige bediening, dat is de Iseki TM 3215 hydrostaat. Uniek in 
deze klasse zijn de drie groepen transmissie. Hierdoor kan voor elke 
werkzaamheid de juiste groep worden gekozen, met een optimale 
overbrengingsverhouding. 

 3 cilinder, 21,5 pk Iseki dieselmotor
 3 groepen hydrostaat
 onafhankelijk te bedienen aftakas
 hoog koppel van de motor bij laag toerental

De Iseki TM 3215 hydrostaat is ideaal voor het gebruik op 
kunstgrasvelden dankzij zijn standaard grote gazonbanden en laag 
eigen gewicht waardoor een er een lage druk per cm2 ontstaat.

De tractor heeft een hoge transportsnelheid van 23 km/u waardoor 
de tijd om van de ene naar de andere locatie rijden weinig tijd kost.
De tractor kan worden uitgevoerd met een fronthef, frontaftakas en 
cabine waardoor hij ideaal is voor winterdienst werkzaamheden.

Actieprijs Iseki TM 3215 
hydrostaat in 2016 

€ 11.595,-   
excl. BTW.

Alle Prijzen zijn exclusief  
21% btw

Voor de actieprijzen geldt zolang  
de voorraad strekt.

Prijzen exclusief eventuele 
afleverings- en montagekosten



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

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. 
Voor de actieprijzen geldt zolang de voorraad strekt. 
Prijzen exclusief eventuele afleverings- en montagekosten. 

Onze dealer is uw 
aanspreekpunt
De Iseki producten 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 

Via het nachtexpres 
systeem kunnen onze 
dealers gemakkelijk 
en snel de onderdelen 
bestellen. Via scholing 
blijft de Iseki dealer op 
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. De Iseki 
dealer heeft een goed 
uitgeruste werkplaats en 
kan mede daardoor de 
juiste service verlenen.

Leasevoorwaarden:
Leasevorm:  Financiële Lease met slotbetaling
Looptijd:  48 maanden
Administratiekosten: Exclusief
Overdrachtskosten:  Exclusief
Aanbetaling:  10%
Slottermijn:  30%

* Informeer naar leverings- en leasevoorwaarden

 Iseki en haar 
 dealernetwerk 
 staan voor 
 u klaar 

Sinds haar oprichting kenmerkt Iseki zich door een aantal waarden: 
innovatie, kwaliteit, comfort, after sales en toewijding. Iseki heeft 
niet voor niets al jarenlang de nummer 1 positie als het gaat om 
patenten. Logisch dat Iseki staat voor vooruitstrevende technieken. 
Als laatste ontwikkeling zijn de nieuwe transmissies in de nieuwe 
Iseki TG 6000 compact trekkers. In deze trekkers zijn nieuwe 
technologieën toegepast, die de bestuurders een enorm comfort 
geven en mogelijkheden tot een ongekend niveau brengen.

Wat begonnen is als een fabrikant van hand-landbouwwerktuigen 
en rijstpelmachines, is Iseki tegenwoordig een fabrikant van een 
groot aantal verschillende machines zoals tractoren (17 tot 125 pk), 
maaimachines (5 tot 50 pk), tweewielige tractoren, combines en 
rijstplantmachines. 

Profiteer van de actiemodellen in 2016.

Iseki = meer dan 
een machine! 
Iseki producten leveren topprestaties, maar Van der Haeghe bv 
en Iseki bieden meer. Zo kunnen wij zorgen voor:
 

 Leasemogelijkheden 
 Winterbeurten 
 Standaard CE normering van alle Iseki producten 
 Klantgerichte offertes/machines door import van eigen 

aanbouwwerktuigen 
 Regionale service

Iseki al 90 jaar een begrip!


