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INO LANDBOUW KLEPELMAAIERS

Zorgt ervoor dat de aandrijfassen altijd in de juiste positie staan bij het opklappen van 
de machine. Dit voorkomt schade aan de aandrijfassen. INO maakt gebruik van een dubbele spiraalvormige plaatsing van de klepels op de klepelas. Deze gepaten-

teerde plaatsing van de klepels zorgt voor een rustige loop van de rotor, lagere vermogensbehoefte en beter 
werkresultaat.

Smart Align

Secure Tronic
Bij een draaiende klepelas kan de machine maar worden opgeklapt tot 15 graden ter 
bescherming van de aandrijving.

	Lage vermogensbehoefte, al vanaf 150 pk

	Hoge capaciteit

	Perfecte bodemvolging door onafhankelijke
 ophanging

	Zware klepelas die in staat is takken tot
 6 cm diameter te verwerken

Ongekende capaciteit met een professionele
en betrouwbare klepelmaaier vol met slimme
oplossingen die de levensduur en betrouwbaarheid 
van de machine verlengen.
In combinatie met de Dominator 280 een werk-
breedte van 8 meter bij een transportbreedte van 
3 meter.

INO is een fabrikant van hoogwaardige klepelmaaiers. 
Deze klepelmaaiers onderscheiden zich door de robuuste
en doordachte bouw van de machines. Hierdoor zijn de 
machines in staat een hoge werkcapaciteit te behalen
bij een laag brandstofverbruik. De klepelmaaiers zijn 
voorzien van hoogwaardige lak wat zorgt voor een goede
afwerking. Daarnaast zijn de machines erg onderhouds-
vriendelijk en hebben een lange levensduur.

INO Dominator Duplex

INO

Type KW/HP
Werkbreedte /
transportbreedte RPM

Hamer 
klepels Y-klepels

Gewicht 
(kg)

Diameter 
cm

800 110-220/150-300 804/295 1000 64 192 2700 6



*MLM verkrijgbaar tegen minderprijs, aandrijving zit dan aan de binnenzijde.

Type KW/HP
Werkbreedte /
totale breedte RPM

Hamer 
klepels Y-klepels

Gewicht 
(kg)

Diameter 
cm

115 30-45/40-60 116/134 540 16 32 329 3

130 30-45/40-60 129/147 540 18 36 359 3

150 30-45/40-60 145/163 540 20 40 384 3

Type KW/HP
Werkbreedte /
totale breedte RPM

Hamer 
klepels

Gewicht 
(kg)

Diameter 
cm

160 35-50/50-70 162/197 540 20 659 6

190 53-70/70-95 192/243 540 24 746 6

225 60-80/80-110 227/278 540 28 824 6

Type KW/HP
Werkbreedte /
totale breedte RPM

Hamer 
klepels Y-klepels

Gewicht 
(kg)

Diameter 
cm

250 48-80/65-110 244/267 1000 / (540) 28 84 971 6

280 55-80/75-110 277/300 1000 / (540) 32 96 1023 6

310 66-95/90-130 312/333 1000 / (540) 36 108 1093 6

De INO Dominator is een robuuste en zwaar uitgevoerde
klepelmaaier die bij uitstek geschikt is voor de professionele
landbouwer, loonbedrijven en overheden. Standaard is de 
Dominator geschikt voor gebruik zowel voor als achter de 
trekker.

De MKL klepelmaaiers zijn in staat om zowel volledig achter 
als naast de trekker te werken. Hierdoor wordt het eenvoudig
om rond obstakels te maaien zoals bomen en palen.

De Dominator beschikt over een zware klepelas met 
standaard hamerklepels van 1,5 kg per stuk. Deze klepels 
zijn volgens het dubbele spiraalprincipe aangebracht op 
de klepelas. Dit garandeert een rustige loop van de as en 
een lager brandstofgebruik.

De MKL klepelmaaiers zijn uitermate geschikt voor kleinere
tractoren met weinig vermogen. Door de plaatsing van de
aandrijfkast aan de binnenzijde van de machine is het mogelijk
om bijna tot aan het maaiveld verticaal te maaien.

Standaard voorzien van:

	Automatische V-snaar spanner

	Vrijloop aftakas

	Zware klepels

	Side shift (50cm)

INO MKL zijklepelmaaier

INO Dominator front- en achter klepelmaaier

	Geschikt voor tractoren met
 weinig vermogen

	Makkelijk in kleine ruimtes

	Voorzien van overlastbeveiliging

De MKS Plus is de ideale machine voor het zwaardere werk    
zoals maaien van groenbemesters, opslag en zelfs takken. 
De overlastbeveiliging zorgt voor het uitbreken wanneer er 
een obstakel wordt geraakt. Dit voorkomt beschadiging aan 
de machine.

De MKS Plus is de zware, professionele zijklepelmaaier 
met de aandrijfkast aan de buitenzijde. Dit zorgt ervoor 
dat de maaier uitermate geschikt is voor het maaien onder 
een grote hoek in bijvoorbeeld sloten en wallen.

INO MKS Plus zijklepelmaaier

Standaard voorzien van:

	Overlastbeveiliging

	Dubbele slijtplaat

	Zware klepels


