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Ariens timmert de laatste tijd stevig aan de weg 
met nieuwe grasmaaiers. De Ariens E36 is daar het 
meest recente voorbeeld van. De mulchmaaier 
is nieuw, maar wordt al wel naar de Benelux 
geïmporteerd door Helthuis. De E36 is een unieke 
machine, volgens Peter Helthuis. ‘De Ariens E36 
beschikt over een open maaidek. Daardoor komt 
er meer lucht in het maaidek en heb je dus ook 
meer zuigkracht. Door die extra zuigkracht heb 
je een hogere capaciteit en kun je ook lang gras 
maaien. Met deze mulchmaaier kun je dus zowel 
gazons als hoog gras maaien. Die combinatie is 
heel bijzonder.’

Goed maaibeeld
Het open maaidek zorgt ervoor dat de E36 een 
aantal kenmerkende eigenschappen heeft. 
Helthuis: ‘De machine heeft zes messen, twee per 
as, in tegenstelling tot de gebruikelijke één of 
twee messen bij deze maaibreedte. Deze messen 
draaien ongeveer duizend toeren per minuut meer 
dan bij andere mulchmaaiers. Aan de voor- en 

achterzijde van het maaidek zijn bovendien ket-
tingen bevestigd; deze voorkomen dat lang gras 
en onkruid volledig op de bodem gedrukt worden 
en ongemaaid blijven. De maaicapaciteit wordt zo 
verder verhoogd. Die combinatie, meer messen en 
extra toeren, levert een goed maaibeeld op. Het 
gras wordt namelijk extra fijn gesneden.’

‘Het maaien van kort gras is met een mulchmaaier 
goed te doen en veel beheerders kunnen daarmee 
in hun behoeften voorzien’, vervolgt Helthuis. ‘Maar 
zij hebben ook een aantal malen per jaar opdracht 
om bijvoorbeeld weides of slootkanten te maaien. 
Als je de E36 in bezit hebt, kun je dat soort taken 
allemaal met dezelfde maaier uitvoeren.’ 

Allround zitmaaier
Een dubbelwandige motorkap aan de voorzijde 
vermindert het geluidsniveau en garandeert daar-
naast een optimale koeling van de Japanse motor. 
De E36 wordt aangedreven door een professionele 
tweecilinder Kawasaki-motor die op benzine loopt. 

Dat is niet terug te zien in de prijs van de E36: 
exclusief btw wordt de maaier verkocht voor 3715 
euro. Helthuis omschrijft de E36 als ‘licht profes-
sioneel’. Hij zegt: ‘De Ariens E36 is een heel goede 
semiprof, waarmee Ariens zich op de zogenaamde 
prosumer richt: zowel de professional als de con-
sument in het wat hogere segment van de markt. 
Met de E36 van Ariens kunnen wij een perfecte 
allround zitmaaier leveren.’

Een mulchmaaier voor kort 
en lang gras
Ariens E36: mulchmaaier met open maaidek

Mulchmaaiers zijn vrijwel altijd uitgerust met een gesloten maaidek. Het gemaaide gras blijft dan circuleren in het maaidek en de aanvoer van gras is 

beperkt, waardoor je alleen kort gras kunt maaien. Ariens introduceert met de E36 een mulchmaaier met een open maaidek. Peter Helthuis, exclusief 

importeur van Ariens met Helthuis Tuin en Parkmachines, is enthousiast: ‘Dit is momenteel de enige mulchmaaier met deze techniek.’
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Makita Nederland B.V., Park Forum 1101, 5657 HK Eindhoven, Tel. 040 - 206 40 40, info@makita.nl

Of je nou voor je werk of voor je plezier actief bent in de tuin, Makita heeft een uniek aanbod voor je. 
Alleen Makita heeft namelijk een professionele 18 V LXT accu die op wel 100 verschillende machines
past. Dus maaien of zagen, snoeien of schroeven, knippen of boren, de Makita accu is de krachtbron 
voor jouw klus.

De Makita accu. Daar krijg je energie van.
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