
Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Roterende zijmaaier BD, BD Left en BDR

Type
Werk-

breedte

Totale 

breedte
Messen Gewicht Prijs

BDR 54 58 2 145 Op aanvraag

BD 54 58 2 83 Op aanvraag

BDL 54 58 2 83 Op aanvraag

INO roterende zijmaaier is er in verschillende uitvoeringen. 

BD en BDL worden aangedreven door de hydrauliek van de 

trekker. Type BDR is voorzien van een eigen hydrauliek sys-

teem inclusief tank en pomp. De roterende zijmaaier is de 

ideale extra maaiuitrusting voor het maaien rondom obsta-

kels zoals palen en bomen. Het maait het gras rondom een 

boom zonder deze te beschadigen. De offset bedraagt 43cm. 

De ophanging met een paralellogram in combinatie met het 

dieptestelwiel zorgt voor een exacte diepte-instelling. De 

sensor herkent het obstakel en zorgt voor het uitwijken van 

de maaier die voorzien is van achteruitworp. Voor transport 

wordt de maaier vastgezet in transportstand.

Voor type BD en BDL moet de trekker een olieopbrengst van 

28-35 ltr over hebben voor de maaier bij een werkdruk van 

160-200 bar.  

De roterende zijmaaier past standaard op de Elite L en Elite. 

Andere types op aanvraag.



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Klepelmaaier Elite L en Elite

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-klepels Gewicht Prijs

Elite 225 227 cm 247 cm 28 56 554 kg € 4.875,00

Elite 245 242 cm 262 cm 30 60 596 kg € 5.465,00

Elite 270 272 cm 292 cm 34 68 632 kg € 5.90,00

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-klepels Gewicht Prijs

Elite L 115 117 cm 137 cm 14 28 325 kg € 3.635,00

Elite L 130 132 cm 152 cm 16 32 334 kg € 3.735,00

Elite L 160 162 cm 182 cm 20 40 405 kg € 3.960,00

Elite L 190 192 cm 212 cm 24 48 451 kg € 4.230,00

De INO Klepelmaaier ELITE L is bij uitstek geschikt voor compact tractoren van 25 – 60 PK. 

De Elite is de grote broer geschikt voor tractoren van 50 tot 100 PK. De haakse overbren-

ging is uiteraard voorzien van een vrijloop. Standaard zijn deze machines uitgerust met een 

mechanische side-shift. Gras, gewasresten en snoeiresten zijn voor de Elite L en Elite geen 

probleem evenals takken tot maximaal 5 cm. De degelijke constructie

maakt de klepelmaaier geschikt voor intensief gebruik.

Uiteraard is deze serie klepelmaaiers ook voorzien van

de Dubbele Spiraal klepel-as. Deze garandeert een lange

levensduur, vraagt minder vermogen en levert beter werk.  

Meerprijs: Hydraulische side shift  € 265,00

 Aftakas T40 (115, 130) € 150,00

 Aftakas T60 (160, 190, 225) € 205,00

 Aftakas T80 (245, 270) € 325,00

 Steunwielen in plaats van looprol € 1.265,00



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Klepelmaaier EURO Mini en EURO L

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-klepels Gewicht Prijs

EURO L 160 162 cm 182 cm 20 40 523 kg € 5.180,00

EURO L 190 192 cm 212 cm 24 48 582 kg € 5.430,00

EURO L 230 227 cm 247 cm 28 56 681 kg € 6.270,00

EURO L 270 272 cm 292 cm 34 68 748 kg € 6.770,00

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-klepels Gewicht Prijs

EURO MINI 130 129 cm 147 cm 18 36 298 kg € 4.200,00

EURO MINI 150 145 cm 163 cm 20 40 348 kg € 4.500,00

EURO MINI 185 184 cm 203 cm 26 52 384 kg € 4.825,00

Deze serie klepelmaaiers is geschikt voor gebruik zowel voor- als achter de trekker. De 

standaard dubbele 3-punts bok in combinatie met de dubbele haakse overbrenging maakt 

dit mogelijk. De Euro Mini is vooral geschikt voor de kleinere tractoren ( 25 – 45 PK) en de 

Euro L is geschikt voor tractoren van 40 tot 100 PK. Standaard zijn de machines voorzien 

van een mechanische side shift, tegen meerprijs hydraulisch. De Euro Mini is geschikt voor 

takken tot 4 cm, voor de Euro L zijn takken van 5cm zelfs geen probleem. Uiteraard zijn de 

standaard hamerklepels ook bij deze INO klepelmaaiers in een dubbele spiraal bevestigd op 

de klepelas. Bij de Euro L kan de gebruiker kiezen of het materiaal voor of achter de grote 

looprol wordt uitgeworpen.  

Meerprijs: Hydraulische side shift €   250,00

 Hydraulische aandrijving (Euro Mini 150 / 185) € 2150,00

 Aftakas T40 ( tot 150 ) €   150,00

 Aftakas T60 (160 - 230) €   205,00

  Aftakas T80 (270) €   325,00



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Dominator Front- en achter Klepelmaaier

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte
Klepels Y-Klepels Gewicht Prijs

Dominator 250 244 cm 272 cm 28 84   971 kg € 8.990,00

Dominator 280 277 cm 302 cm 32 96 1023 kg € 9.365,00

Dominator 310 312 cm 332 cm 36 108 1093 kg € 9.605,00

De INO Klepelmaaier serie Dominator is een unieke. Standaard geschikt voor gebruik zowel

voor als achter de trekker. Het is een robuuste, zwaar uitgevoerde klepelmaaier die bij

uitstek geschikt is voor de professionele landbouwer, de loonbedrijven en zelfs voor

gemeentes. Deze serie kent eigenlijk geen vergelijk en heeft een uitstekende prijs kwaliteits-

verhouding. U krijgt veel waar voor uw geld!

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. De 

grote looprol kan op twee manieren worden

ingesteld. Het materiaal kan naar keuze zowel 

oor als achter de looprol worden afgelegd.

Het ruime huis van de Dominator zorgt voor

voldoende ruimte ook als er zware gewassen

moeten worden geklepeld. Automatische

V-snaar spanners zijn standaard uiteraard

evenals de vrijloop.   

Meerprijs: Urenteller € 785,00

 Aftakas T80 € 325,00

 Kettingen in plaats van metalen flap € 635,00

 Drukontlasting (veren) € 385,00



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Dominator Duplex

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Transport-

hoogte

Hamer-

klepels
Y-Klepels Gewicht Prijs

Duplex 800
544 cm 

(277+277)
300 cm 325 cm 64 192 2570 kg € 39.700,00

Ongekende capaciteit met een professionele en betrouwbare klepelmaaier vol met slimme 

oplossingen die de levensduur en betrouwbaarheid van de machine verlengen. De Duplex 

Dominator is hydraulisch opklapbaar. Deze klepelmaaier bestaat uit twee delen die perfect 

bodemvolgend zijn. Massale gewassen, oogstresten en zelfs takken tot 6 cm diameter zijn 

geen enkel probleem voor deze klepelmaaier. In combinatie met de Dominator 280 een 

werkbreedte van 8 meter bij een transportbreedte van 3 mtr. De Dominator Duplex wordt 

geleverd inclusief zware aftakas en tevens solide geconstrueerde wegverlichting. 

Smart Align zorgt ervoor dat de aandrijfassen bij het opklappen van de machine altijd 

    in de juiste positie staan wat schade aan de aandrijfassen voorkomt

Secure Tronic opklappen bij draaiende klepelas tot maximaal 15 graden. Voorkomt 

    schade aan de aandrijvingsunit. 

Meerprijs: Urenteller € 560,00 



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Klepelmaaier PROFI MEGA

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-Klepels Gewicht Prijs

Profi Mega 250 245 cm 273 cm 20 60 1232 kg € 11.285,00

Profi Mega 270 270 cm 298 cm 24 72 1308 kg € 11.770,00

Profi Mega 300 300 cm 328 cm 26 78 1416 kg € 12.175,00

De Profi Mega is de zwaarste klepelmaaier in het 

leveringsprogramma. Gemaakt voor de zwaarst 

mogelijke omstandigheden. Uiteraard kunnen 

landbouwgewassen, groenbemester en braakland

worden geklepeld maar ook takken tot 8 cm diame-

ter zijn geen probleem. 

De Profi Mega is geschikt voor gebruik zowel voor- 

als achter de trekker. Ook de Profi Mega beschikt 

over de in dubbele spiraal geplaatste klepels, grote 

looprol en automatische V-snaar spanner.   

Meerprijs: Urenteller € 465,00

 Aftakas T80 € 325,00 



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Boxer - klepelmaaier met opvangbak

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels

Inhoud 

container
Gewicht Prijs

Boxer 130 132 cm 152 cm 16 1152 L 620 kg €   8.165,00

Boxer 160 162 cm 182 cm 20 1416 L 735 kg €   8.885,00

Boxer 190 192 cm 212 cm 24 1681 L 820 kg €   9.370,00

Boxer 245 245 cm 262 cm 30 2122 L 970 kg € 11.260,00

De INO Boxer klepelmaaier met opvangbak is veelzijdig inzetbaar, daar waar het gemaaide 

gras opgevangen moet worden is dit de ideale oplossing. De compact gebouwde degelijke 

machine is gemaakt voor het maaien van gras, snoeiresten, opslag enzovoorts. Takken tot 

5cm worden versnipperd en opgevangen. De INO Boxer is niet alleen geschikt voor kleinere 

mini en midi tractoren maar kan ook prima achter landbouwtractoren worden ingezet. Ook 

deze INO beschikt over de dubbele spiraal rotor die een rustige loop en een lange levensduur 

garandeert. Tevens vraagt de klepelmaaier minder vermogen en levert deze beter en strak-

ker gemaaide terreinen. Standaard voorzien van hamerklepels. Standaard wordt de machine 

geleverd met een grote dieptestelrol waarmee in combinatie met de topstang de werkdiepte 

wordt bepaald. Tegen meerprijs kunnen zwenkbare dubbele wielen voor een nog exactere 

afstelling worden geleverd.  

Meerprijs: Aftakas T40 (130) € 150,00

 Aftakas T60 € 205,00

 Dubbele frontwielen voor exacte bodemaanpassing € 1.110,00

 Smart Hopper sensor (melding bij volle opvangbak) € 565,00 



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Zijklepelmaaier MKL en MKM

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-Klepels Gewicht Prijs

MKM 130 132 cm 152 cm 16 32 546 kg € 7.285,00

MKM 160 162 cm 182 cm 20 40 587 kg € 7.545,00

MKM 190 192 cm 212 cm 24 48 684 kg € 8.115,00

MKM 225 227 cm 247 cm 28 56 765 kg € 8.485,00

MKM 245 242 cm 262 cm 30 60 890 kg € 8.720,00

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-Klepels Gewicht Prijs

MKL 115 116 cm 134 cm 16 32 329 kg € 5.925,00

MKL 130 129 cm 147 cm 18 36 359 kg € 6.110,00

MKL 150 143 cm 163 cm 20 40 384 kg € 6.285,00

De MKL/MKM zijklepelmaaier hebben de tandwielkast aan de binnenzijde van de machine. 

Dit maakt verticaal maaien mogelijk tot bijna maaiveld niveau. De MKL is de lichtere variant 

geschikt voor kleinere tractoren en minder intensief gebruik. De MKM is de professionele

variant die wat betreft uitvoering gelijkwaardig is aan de MKS Plus met de tandwielkast aan 

de buitenzijde. Gras, ruwe begroeiing, snoeiafval en takken zijn geen probleem.

De hamerklepels (Y-klepels zonder meerprijs leverbaar) zijn in dubbele spiraalvorm op de 

klepelas gemonteerd. Dit garandeert een perfect maaibeeld, lage vermogensbehoefte en een 

uitermate rustige loop.  

Meerprijs: Aftakas V07 ( alleen voor MKL) €    490,00 

 Aftakas V10  €    830,00

 Aftakas W65 (Groothoek aan één zijde)  €    920,00

 Aftakas WWW (Groothoek aan beide zijdes) € 1.325,00   

 Extra geschroefde slijtplaat MKM 160/190 €    590,00

 Extra geschroefdeslijtplaat MKM 225/245 €    590,00 



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Zijklepelmaaier MKS Plus

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-Klepels Gewicht Prijs

MKS PLUS 160 162 cm 197 cm 20 40 659 kg € 8.390,00

MKS PLUS 190 192 cm 243 cm 24 48 746 kg € 8.970,00

MKS PLUS 225 227 cm 278 cm 28 56 824 kg € 9.495,00

De MKS Plus is de zware, professionele zijklepelmaaier met de aandrijfkast aan de buitenzij-

de. Dit zorgt ervoor dat de maaier uitermate geschikt is voor het zo ver mogelijk naast de 

trekker maaien en eveneens de mogelijkheid heeft voor het maaien onder een grote hoek. 

Denk hierbij aan het maaien van sloten, bermen en wallen. Deze professionele maaier is 

geschikt voor het maaien van ruige grassen, opslag en zelfs takken. De Overlastbeveiliging 

zorgt voor het uitbreken wanneer er een obstakel wordt geraakt. De geschroefde, dubbele 

slijtplaat in het huis kan makkelijk worden vervangen indien nodig. Uiteraard heeft ook deze 

INO klepelmaaier de gepatenteerde dubbele spiraalas waarop de zware hamerklepels zijn 

bevestigd.   

Meerprijs: Aftakas V10 €    835,00

 Aftakas W65, groothoek aan één zijde  €    920,00

 Aftakas WWW, groothoek aan beide zijdes € 1.325,00 



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

INO Cayman

Type
Werk-

breedte

Transport-

breedte

Hamer-

klepels
Y-Klepels Gewicht Prijs

Cayman 230 228 cm 346 cm 26 78 1556 kg € 19.170,00

Cayman 250 244 cm 362 cm 28 84 1588 kg € 19.420,00

Cayman 280 277 cm 395 cm 32 96 1650 kg € 19.850,00

De Cayman is een zware, professionele, multifunctionele zijklepelmaaier welke is bedoeld 

voor zeer intensief werk. Zo kan de Cayman worden gebruikt voor het maaien van gras, 

struiken, takken en andere gewasresten tot een diameter van 6 cm. Door de hydraulische 

hoekverstelling (+90º/-65º) is de Cayman erg handig voor het maaien van materiaal op 

oevers, greppels en andere oneffen terreinen. Door de optionele drukontlasting is het ook 

mogelijk op minder draagbare gronden exact de bodem te volgen. 

De Cayman klepelmaaier kan daarnaast perfect worden gebruikt in combinatie met de 

Dominator of Profi Mega frontklepelmaaier. Het “3D secure” beschermingssysteem dempt de 

impact bij een botsing met een obstakel en beweegt de machine gecontroleerd naar boven 

en naar achteren. De unieke plaatsing van de klepels in een dubbele spiraal zorgt voor een 

energiebesparing van wel 24%. Daarnaast worden de vitale onderdelen van de machine op 

deze manier minder belast.

Meerprijs: Aftakas V08  €   510,00

 Aftakas W2500  €   600,00 

 Drukontlasting (Hydraulisch)  € 1260,00


