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EEN COMPLEET ASSORTIMENT PROFESSIONELE EN 
MULTIFUNCTIONELE TWEE-WIELTRACTOREN WAARMEE U 
IN ELK SEIZOEN VAN HET JAAR KUNT VOLDOEN AAN ALLE 
BEHOEFTEN VAN:
 GRONDBEWERKING
 VERZORGING VAN MOESTUINEN EN SIERTUINEN
 ONDERHOUD VAN GROEN
 IN DE RIJ MAAIEN BIJ WIJNGAARDEN EN BOOMGAARDEN
 RUWTERREIN BEWERKEN
 STALLEN EN PADEN REINIGEN
 SNEEUWRUIMEN

DANKZIJ HUN RIJGEDRAG EN GEBRUIKSGEMAK PRESTEREN DE 
BCS TWEE-WIELTRACTOREN POWERSAFE® GOED OP ALLE TYPE 
GEBRUIK EN KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR EEN BREED SCALA 
AAN GEBRUIKERS: VAN HOBBYISTEN TOT PROFESSIONALS, EN 
VAN PARTICULIEREN TOT DE GROENVERZORGER.

DE POWERSAFE® HYDRAULIEK KOPPELING GARANDEERT 
MAXIMALE BETROUWBAARHEID, COMFORT EN TOTALE 
VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKER.

VERKRIJGBAAR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE OF 
CONTINUE VARIATIE (CVT). ALLE MODELLEN ZIJN UITGERUST 
MET OMKEERBAAR STUUR, ZODAT ZE KUNNEN WORDEN 
GEBRUIKT MET ZOWEL ACHTER- ALS VOORUITRUSTING. 

TWEE-WIELTRACTOR
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U N I E K !

TRANSMISSIE
met tandwielen in oliebad 

om een lange levensduur en 
betrouwbaarheid te garanderen

SNELKOPPELING
optioneel voor snelle vervanging 

van werktuigen zonder het gebruik 
van sleutels

OMKEERSCHAKELING
voor snelle omkering van de rijrichting

HYDRAULISCHE KOPPELING
multi disk PowerSafe®in oliebad

ER ZIJN VEEL PLUSPUNTEN DIE DE PASQUALI TRACTOREN UNIEK MAKEN 

PARKEEREM
standaard op alle modellen

M A D E  I N  I T A L Y

TWEE-WIELTRACTOREN
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PROFESSIONELE MOTOREN
uitgerust met een hoog koppel om er het 
beste van te maken, zelfs bij zwaar en 
continu gebruik

OMKEERBARE STUURBOOM 
in hoogte en breedte verstelbaar, 
omkeerbaar stuur, 
voorzien van trillingsdempers

WERKTUIGEN VOOR OF ACHTER
onafhankelijke aftakas met 
onderhoudsvrije koppeling in oliebad

EASY GRIP
hendel om hydrostaat te bedienen
alleen op de XB80HY

DIFFERENTIEEL MET VERGRENDELING
voor meer tractie en wendbaarheid

MOTORKAP
om de esthetiek van de machine nog beter 
te maken
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TWEE-WIELTRACTOR

POWERSAFE
DE POWERSAFE-KOPPELING® MET MEERDERE OLIEBADSCHIJVEN, HYDRAULISCH 
BEDIEND, GEPATENTEERD EN EXCLUSIEF VOOR DE BCS GROUP, GARANDEERT NIET 
ALLEEN MAXIMALE BETROUWBAARHEID, MAAR OOK MEER BEDIENINGSCOMFORT, 
VEILIGHEID EN HOGE PRESTATIES IN ELKE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN.

Ingebouwde rem die de machine en het werktuig onmiddellijk 
stopt in geval van het loslaten van de dodemandshendel.

Een dubbele actie is vereist voor de hervatting van het werk:    
het systeem bestaat uit het aantrekken van de 
koppelingashendel voordat de dodemanshendel kan  
worden geactiveerd.

VEILIGHEID

Eenvoudig in onderhoud.

Lange levensduur, zelfs als het systeem zwaar wordt 
belast met diverse werktuigen. 

BETROUWBAARHEID

Geen oververhitting zelfs niet bij langdurig gebruik.

Geen prestatieverlies, bij elke gebruikstemperatuur.

PRESTATIE

Ergonomische koppelingshendel, zacht in bediening op 
een hydraulische verdeler en niet op een veer zoals bij 
een traditionele koppeling.

Eenvoudig starten van de motor.

GEMAK

Verlengd tot 5 jaar op de gehele PowerSafe® koppelingsunit.

GARANTIE
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XB80HY
STARGATE

MODELLEN
ER ZIJN 5 MODELLEN VERKRIJGBAAR MET MECHANISCHE OF HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE EN MET 
BENZINE- OF DIESELMOTOREN, IN TOTAAL 21 VERSCHILLENDE VERSIES, ELK ONTWORPEN EN GEBOUWD 
OM TE VOLDOEN AAN DE PRECIEZE EISEN VAN ONZE KLANTEN, HET HELE JAAR DOOR.

TWEE-WIELTRACTOR
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SB28

1,20 2,77 4,083,88 2,63 1,14
I REV II REV III REVIII FWD II FWD I FWD

1,14 2,63 3,884,08 2,77 1,20
I REV II REV III REVIII FWD II FWD I FWD

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8

HONDA GX200 Benzine Hand gestart 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 4.0-10 

OMKEERBARE TWEE-WIELTRACTOR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN 
HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

De Pasquali SB28 PowerSafe® is een twee-wieltractor met een laag gewicht en compacte 
afmetingen, ideaal voor het veilig en eenvoudig werken met lichtere aanbouwbouwwerktuigen 
op kleinere percelen.

Voor de bewerking van moestuinen, siertuinen, maaien van gras en sneeuwruimen, dit zijn 
slechts enkele voorbeelden die zelfs door een onervaren bestuurder gerealiseerd kunnen 
worden.

VERSNELLINGEN
3 + 3

MAX. VERMOGEN
8,6 pk

DIFFERENTIEEL
Nee

MAX. FREESBREEDTE
66 cm

TWEE-WIELTRACTOR
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SB38

1,26 2,92 4,304,53 3,08 1,33
I REV II REV III REVIII FWD II FWD I FWD

1,33 3,08 4,534,30 2,92 1,26
I REV II REV III REVIII FWD II FWD I FWD

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10 

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX270 Benzine Hand/ Elektrische gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX340 Benzine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand/ Elektrische gestart 5,5 / 7,5

OMKEERBARE TWEE-WIELTRACTOR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN 
HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

De SB38 PowerSafe® is een professionele twee-wieltractor bedoeld voor de 
veeleisende professionals en particulieren.

Door zijn veelzijdigheid is het mogelijk om te voldoen aan alle eisen op het 
gebied van bodem verwerking, tuinverzorging, groen onderhoud, in de 

rij maaien bij wijngaarden en boomgaarden of ruw terrein bewerken op 
middelgrote en grote percelen,of voor het verwijderen van sneeuw.

 
Het differentieel zorgt voor een grotere wendbaarheid van de twee-wieltractor 

door de blokkering met de hendel op het stuur worden de wielen gekoppeld 
voor meer tractie en grip op de ondergrond.

VERSNELLING
3 + 3

MAX. VERMOGEN
10,7 pk

DIFFERENTIEEL
Ja

MAX. FREESBAK
66 cm
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I REV

1,26
II REV

2,92
III REV

4,30
III FWD

4,53
II FWD

3,08
I FWD

1,33

1,33 3,08 4,534,30 2,92 1,26
I REV II REV III REVIII FWD II FWD I FWD

OMKEERBARE TWEE-WIELTRACTOR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN 
HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

De XB40 PowerSafe® is een professionele twee-wieltractor bedoeld voor intensief gebruik.

Door zijn veelzijdigheid is het mogelijk om te voldoen aan alle eisen op het gebied van bodem 
verwerking, tuinverzorging, groen onderhoud, in de rij maaien bij wijngaarden en boomgaarden 
of ruw terrein bewerken, op middelgrote en grote percelen of voor het verwijderen van sneeuw.

Het differentieel zorgt voor een grotere wendbaarheid van de twee-wieltractor in combinatie 
met de onhafhankelijke remmen kan hij zelfs op een helling manoeuvreren. 

Met de trommelremmen kunt u wiel voor wiel, onafhankelijk remmen om de besturing te  
verbeteren.

VERSNELLING
3 + 3

MAX. VERMOGEN
11,7 pk

DIFFERENTIEEL
Ja

MAX. FREESBREEDTE
80 cm

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX390 Benzine Hand/ Elektrische gestart 8,7 / 11,7

YANMAR L100V Diesel Hand/ Elektrische gestart 6,8 / 9,1

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10
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TWEE-WIELTRACTOR

0,98 2,27 3,343,51 2,39 1,03
I REV II REV III REVIII FWD II FWD I FWD

0,98 2,27 3,343,51 2,39 1,03
I REV II REV III REVIII FWD II FWD I FWD

XB50
OMKEERBARE TWEE-WIELTRACTOR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN 
HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

Door zijn veelzijdigheid is het mogelijk om te voldoen aan alle eisen op het gebied van 
bodem verwerking, tuinverzorging, groen onderhoud, in de rij maaien bij wijngaarden en 
boomgaarden of ruw terrein bewerken, op grote percelen en op bijzonder moeilijk terrein of 
voor het verwijderen van sneeuw.

De eindaandrijving op de twee wielen, de versterkte aftakas, het differentieel met vergrendeling 
en de onafhankelijke remmen voor meer wendbaarheid, maken van de XB50 PowerSafe® een 
echte professionele twee-wieltractor.

Met de standaard meegeleverde snelwissel kunt u ook werktuigen vervangen zonder het 
gebruik van sleutels.

VERSNELLING
3 + 3

MAX. VERMOGEN
11,7 pk

DIFFERENTIEEL
Ja

MAX. FREESBREEDTE
85 cm

Motor Brandstof Starter vermogen kW/pk

HONDA GX390 Benzine Hand/ Elektrische gestart 8,7 / 11,7

KOHLER KD440 Diesel Hand/ Elektrische gestart 8 / 10,5

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 6.5/80-12
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STARGATE
XB80HY

vooruit
 4,8   

achteruit
4,2   

vooruit
4,2   

achteruit 
4,8   

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX390 Benzine Hand/ Elektrische gestart 8,7 / 11,7

YANMAR L100V Diesel Hand/ Elektrische gestart 6,8 / 9,1

OMKEERBARE TWEE-WIELTRACTOR MET CTV EN
HYDRAULISCHE KOPPELING   POWERSAFE®

Met de XB80 HY StarGate begint het nieuwe tijdperk voor de Pasquali multifunctionele 
motorfreesmachines.

De nieuwe transmissie (volledig opnieuw ontworpen), voor optimaal gebruikers gemak. 
De machine is voorzien van een continu variabele versnellingsbak. Ideaal voor hobbymatig en 
professioneel gebruik.

Dankzij de nieuwe continu variabele transmissie CVT zijn de werkomstandigheden meer 
ontspannen en comfortabel, vooral in moeilijke omstandigheden, bij het manoeuvreren rond 
obstakels of aan het einde van het veld.

De gebruiker van de XB80 HY StarGate profiteert van de continu variabele transmissie (CVT), 
vooral in gevallen waarin de snelheid en richting van de machine vaak moeten worden 
gewisseld.

Versnellen, vertragen of keren vereist geen acties op de koppelings- en versnellingsbakhendels, 
maar gewoon de aanpassing van de EasyGrip-hendel die op het stuur is geplaatst en zonder 
de stuurboom te verlaten voor meer comfort in totale veiligheid.

VERSNELLING
CVT

MAX. VERMOGEN
11,7 pk

DIFFERENTIEEL
Ja

MAX. FREESBREEDTE
80 cm

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10
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Op het hoogste niveau met:

 Onafhankelijk werkende remmen op twee wielen.

  Parkeerrem werkt op beide wielen.

                          

 Hendels in materiaal dat afgeleid is van motorfietsen, 
 nog comfortabeler te bedienen.

 Knoppen op de greep voor betere grip essentieel   
               voor operaties op moeilijk terrein, gemaakt van zacht  
 en uiterst comfortabel materiaal.

 EasyGrip hendelbediening met centrale stoppositie. 

De aftakas is mechanisch aaangesloten op de motor en zorgt voor:

 Minder energie verlies.

 Aandrijfkoppel altijd beschikbaar om het werk weer voort te 
zetten.  

De wieltractie daarentegen heeft de voordelen van een  
hydrostatische transmissie: 

         Onafhankelijk van de aftakas.

 Zorgt voor continue variatie van snelheid in beide rijrichtingen, 
zonder gebruik van de koppeling.

DE PLUSPUNTEN VAN STARGATE

Moderne en boeiende lijnen volgens de traditie van 
PASQUALI-producten.

Dankzij het oliekoelsysteem en de exclusieve PowerSafe 
koppeling® met meerdere stalen oliebadschijven om niet alleen 
lage weerstand, maar ook comfort, veiligheid en hoge prestaties 
bij elke temperatuur en gebruiksomstandigheden te garanderen.

Dankzij het verminderde aantal zorgvuldig 
ontworpen en vervaardigde componenten is 
het geluids niveau laag.

BEDIENINGSCOMFORT 

PRESTATIE 

ONTWERP

VEILIGHEID 

BETROUWBAARHEID 

GELUIDSNIVEAU 

Verbeterd dankzij het volledig opnieuw ontworpen stuur uitgerust met: 
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DE PLUSPUNTEN VAN STARGATE
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ER ZIJN VEEL KLUSSEN WAARBIJ DE PASQUALI TWEE-WIELTRACTOREN KUNNEN WORDEN TOEGEPAST, 
NAAST DE KLASSIEKE FREESMACHINE.

DE OMKEERBARE STUURBOOM IN COMBINATIE MET DE JUISTE VERHOUDING TUSSEN HET VERMOGEN EN 
DIE VAN DE ONAFHANKELIJKE AFTAKAS, MAAKT HET MOGELIJK OM ALLE MODELLEN PROFESSIONEEL 
TE GEBRUIKEN MET ZOWEL VOOR- ALS ACHTERUITRUSTING.

HET BREDE SCALA AAN ORIGINELE WERTUIGEN MAAKT PASQUALI TWEE-WIELTRACTOREN EEN 
ONMISBAAR WERKGEREEDSCHAP VOOR ALLE SEIZOENEN.

WERKTUIGEN
TWEE-WIELTRACTOR
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TWEE-WIELTRACTOR

FREESBAK DIEPTE ROL

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 3,5 kW (46 cm) - 4,5 kW (52 
cm) - 5,5 kW (66 cm) - 7,5 kW (80 cm) - 8 kW (85 cm).

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Instelbare werkdiepte (niet beschikbaar op het 46 cm 
model).

Freesbreedte verstelbaar door het aantal messen en de 
breedte van de kap te variëren (niet beschikbaar op het 
46 cm model).

Beschermkap voor de veiligheid van de bestuurder.

Optioneel: transportwiel, diepterol, aanaarder 

SPECIFICATIES

Aanpassing van de werkdiepte van de freesmessen, 
vanaf 1 cm tot de maximale freesdiepte.

Stalen rol met gaten ondersteund door zelfsmerende 
metalen bussen.

GEBRUIK

Grondbewerking ter voorbereiding op het planten, 
onderwerken van plantenresten, vernietiging van 
onkruid tussen rijen in de tuinbouw en sierteelt of 
op het openveld.

GEBRUIK

Gemonteerd achter de frees voor extreme precisie van de 
freesdiepte en de voorbereiding van het zaaibed door de 
nivellering van de bovenste laag van de bewerkte grond.

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 46 - 52 - 66 - 80 - 85L - 85Z cm.

BESCHIKBARE VERSIES

Voor frezen met werkbreedte: 66 - 80 cm.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden
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AANAARDER 
ACHTER
FREESBAK

AANAARDER 

SPECIFICATIES

Aanaardhoek van de ploegschaar verstelbaar door 
middel van de trekstang.

Groefbreedte instelbaar door de rister te openen.

Maximale groefbreedte: 385 mm – 410 mm 
(750 PowerSafe® motor-cultivator versie).

SPECIFICATIES

Groefbreedte instelbaar door de rister te openen.

Maximale groefbreedte: 590 mm.

GEBRUIK

Werktuig om een groef te maken in de eerder bewerkte 
grond of om te openen kleine afwateringssloten en ter 
versterking van de rijgewassen.

GEBRUIK

Werktuig om een groef te maken in de eerder bewerkte 
grond of om te openen kleine afwateringssloten en ter 
versterking van de rijgewassen.
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TWEE-WIELTRACTOR

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 20 cm.

Diepte van de ploegschaar is instelbaar door middel
van een schroef.

Verstelbare meshoogte.

Verstelbare werkhoek met hendel.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 20 cm.

Twee ploegscharen die met de hendel 180° gedraaid 
kunnen worden.

Instelbare werkdiepte.

Verstelbare meshoogte.

Verstelbare werkhoek.

GEBRUIK

Bewerking en omkeren van de grond ter voorbereiding 
op verdere verwerking of direct om te zaaien. Het 
draaien van de grond zorgt ook begraven van onkruid en 
eerdere gewassen om hun composteren te bevorderen.

GEBRUIK

Bewerking en omkeren van de grond ter voorbereiding op verdere 
verwerking of direct om te zaaien. De 180° draaibaarheid maakt 
het ploegen aan dezelfde kant altijd  mogelijk, zowel langs de heen- 
als teruggang.

ENKELE 
RONDGAANDE 
PLOEG

WENTELPLOEG
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SPECIFICATIES

Werkbreedte: 25 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Buisvormige beschermkap voor de veiligheid van de bestuurder.

Werkdiepte instelbaar door middel van een steunwiel.

Zijplaat om een groefloze verwerking te verkrijgen of om   te 
voorkomen dat de grond op de nabijgelegen gewassen terechtkomt.

Optioneel: stapelbare gewichten van 5 kg per stuk

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 25 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Twee ploegscharen die door middel van een hendel 180° 
gedraaid kunnen worden.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Buisvormige beschermkap voor de veiligheid van de 
bestuurder.

Werkdiepte instelbaar door middel van een steunwiel.

GEBRUIK

Voorbereiding van de grond voor het zaaien door 
het keren en vermalen van de grond, vernietiging van 
onkruid, grondbewerking van kleine gebieden die 
moeten worden gecultiveerd, het creëren van sleuven 
voor afwatering.

GEBRUIK

Voorbereiding van de grond voor het zaaien door het 
keren en vermalen van de grond in één enkele werkgang, 
grondbewerking van kleine gebieden die moeten 
worden gecultiveerd. Door de ploegscharen 180° te 
draaien, kan het draaien altijd aan dezelfde kant, zowel 
langs de heen- als de teruggang.

ENKELE
ROTERENDE
PLOEG

DUBBEL
ROTERENDE 
KANTELPLOEG

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden
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TWEE-WIELTRACTOR

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Breedte tussen de rijen: 90 cm (standaard) 
- 130 cm (met aanpassing).

Minimaal vereist vermogen*: 5,5 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Werkdiepte instelbaar via het voorwiel.

Werkbreedte instelbaar via de verstelbare boven kappen.

Optioneel: verbreder set, 30 kg gewicht.

SPECIFICATIES

Maaibreedte van 80 tot 210 cm.

Geleiders voor het aanpassen van de maaihoogte.

Bouten volledig verzonken in het gehard stalenblad. 

Meskoppeling met versterkte brug in gehard staal.

Zelf regelende elastische drukvingers (alleen voor  Duplex en Dual 
Laser® Elasto versies).

Optioneel: 12 kg gewicht (alleen bij gebruik diesel motor).

GEBRUIK

Werktuig voor het aanaarden van gewassen en het 
verwijderen van onkruid tussen de rijen. Ook om de 
doorlaatbaarheid van de bodem te bevorderen.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventueel ook om 
voer te oogsten op vlak, heuvelachtig of bergachtig 
terrein.

DUBBELE
AANAARDER

MAAIBALK

BESCHIKBARE VERSIES

Laser Bar® - Europese maaibalk 80-100-115-135-155cm.
Maaibalk met middelvinger 115-145cm.
Duplex maaibalk 120-150-180cm.
Dual Laser Bar® 130-170cm.
Elasto maaibalk 130-170-210cm.

Lange transmissie in oliebad
Transmissie in oliebad nodig voor Duplex maaibalk
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* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 56 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 3,6 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Voorwielen voor maximale wendbaarheid.

Maaihoogte verstelbaar via een hendel.

Automatische bladrem volgens EN 12733.

Opvangbak: capaciteit 60 lt.

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 100 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 7,5 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Draaibare mes-tips.

Verstelbare voorwielen voor horizontale afstelling van 
de maaiapparatuur.

Maaihoogte verstelbaar met hendel.

Opvangbak: capaciteit 160 lt.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras, om voer te oogsten en voor 
onderhoud van groene gebieden en kleine tuinen.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras, om voer te oogsten en
voor professioneel onderhoud van parken, sportvelden 
en tuinen.

CIRKELMAAIER
ENKEL MES

CIRKELMAAIER
DUBBEL MES
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TWEE-WIELTRACTOR

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES
Maaibreedte: 80 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 7 kW.

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Bodem volgend d.m.v. kantelhoek.

Draaibare en verstelbare voorwielen voor vlakstelling 
van het werktuig.

Maaihoogte is verstelbaar d.m.v. afstandsbussen.

SPECIFICATIES

Grasmaaier met één rotor en Y-vormige klepel messen.

Minimaal vereist vermogen*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) 
- 7,5 kW (90 cm) - 8,5 kW (110 cm).

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Hoofdtandwieloverbrenging in oliebad en 
zijriemaandrijving.

Flexibele vooropening met doek en beschermstang.

Draaibare voorwielen. Blokkeerbaar voor werkzaamheden op 
hellingen (alleen voor de modellen van 90 en 110 cm).

Maaihoogte is traploos instelbaar.

Optioneel: looprol achter.

GEBRUIK

Het scherpe mes snijdt en hakt gras, hout en kreupelhout.

GEBRUIK

Werktuig om ruwterein te bewerken, voor onderhoud van struiken, 
kreupelhout versnipperen en onderhoud van groen. 
Vernietiging van snoeiresten en onkruidbestrijding bij verwerking 
tussen rijen.

HEAVY DUTY
CIRKELMAAIER

BADERUNNER
KLEPELMAAIER

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 75 - 90 - 110 cm. 
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SNEEUWSCHUIF
PROFESSIONEEL

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Grasmaaier met één rotor en Y-vormige klepels.

Minimaal vereist vermogen*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 
cm).

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Hoofdtandwieloverbrenging in oliebad en zijriemaandrijving.

Opening aan de voorzijde beschermd door beweegbare 
stalen plaatjes.

Looprol achter standaard.

Maaihoogte is traploos instelbaar.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 100 cm.

Staalconstructie.

Gebogen vorm om het rollen van sneeuw te vergemakkelijken.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Instelbare geleide voet voor bodemvrij werken.

Optioneel: 9 kg balansgewicht.

GEBRUIK

Werktuig voor het versnipperen van snoeiresten, onkruidbestrijding, 
bij gebruik tussen de rijen, zwaar onderhoud van (braam)struiken, 
kreupelhout. Toepasbaar voor een braakliggend terrein tot  een 
sierparken.

GEBRUIK

Werktuig om professioneel sneeuw op te ruimen op elke 
ondergrond, ook geschikt voor het schuiven van grind en zand.

ROLLERBLADE
KLEPELMAAIER

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 75 - 90 cm. 
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SNEEUWBLAZER

TWEE-WIELTRACTOR

BEZEM

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.
Tandwieloverbrenging in oliebad en gietijzeren box.

Roestvrijstalen blaaspijp 180° verstelbaar.

Verstelbare geleiders om de hoogte vanaf de grond aan 
te passen.

Veiligheidsklemmen om de schoepen te beschermen in 
geval van schokken.

Optioneel: balancerings ballast.

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad en gietijzeren box.

Materiaal: Nylon verkrijgbaar in 80-100-120cm.

Materiaal: Nylon met staal in 100 - 120 cm.

Voorzien van achterwielen voor meer wendbaarheid.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Druk op de grond is instelbaar d.m.v. wielen.

GEBRUIK

Snel en moeiteloos vrijmaken van paden, trottoirs en parkeerplaatsen 
door sneeuw weg te blazen / frezen.

GEBRUIK

Werktuig voor reiniging van paden, trottoirs, parkeerplaatsen of 
stallen en om oppervlakte sneeuwvrij te maken.

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 70 cm. 

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 80 - 100 - 120 cm. 
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BANDEN

SPECIFICATIES

Tractorprofiel: agrarisch gebruik. Het klauwprofiel zorgt altijd voor 
een goede grip op zowel harde als zachte bodems.

Lug Tyre: agrarisch gebruik. Het klauwprofiel zorgt voor een goede 
hechting, maar gaat verdichting van de onder grond tegen.

Terra Tyre: groenonderhoud gebruik. Het vergrote profiel zorgt voor 
een groter draagvermogen en minimale verdichting van de grond.

Gazon: gebruik van groenonderhoud op fijne ondergronden. Het 
lage verdichtingsprofiel beschermt de grasmat.

GEBRUIK

Rubberen wielen met verschillende afmetingen en profielen voor de 
verschillende soorten toepassing in de landbouw, bij het onderhoud 
van groen of in losse grond.

GEBRUIK
IJzeren wielen die de rubberen wielen vervangen voor diverse 
toepassingen.

METALEN
KOOIWIELEN

SPECIFICATIES

Kooiwielen: agrarisch gebruik op zeer harde bodems. 
De dwarsliggers dringen meer in de grond waardoor de wielen 
niet kunnen wegglijden. Ze kunnen ook worden gebruikt op zachte 
bodems waar rubberen wielen kunnen wegzakken.

Dubbele montering: gekoppeld aan de kooiwielen verdubbelen ze 
het steunoppervlak, waardoor de grip verder toeneemt.
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SB28

SB38

XB40

XB50

XB80HY

STARGATE

TWEE-WIELTRACTOR

TECHNICHE SPECIFICATIES

Motor Brandstof Starter
Vermogen

kW/hp
Transmissie Versnellingen

voor / achter
Omkeer

schakeling Koppeling Rem Differentieel
Aftakas snelheid

in tpm
Stuurboom Wielen Veiligheidsnorm Werktuigen

HONDA GX270 Bezine Hand en elektrisch 
gestart 6,3 / 8,6

Mechanisch met 

tandwielen en 

wormwiel in 

oliebad

3 + 3 Ja

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem Met sperinrichting 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
Kooi Ø 43 cm

709/A4 Zie prijslijst.HONDA GX340 Bezine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand en elektrisch 
gestart 5,5 / 7,5

HONDA GP160 Bezine Hand gestart 3,6 / 4,8 Mechanisch met 

tandwielen en 

wormwiel in 

oliebad

3 + 3 Ja

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem Nee 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

4.00-8
4.0-10                  
5.0-10                     
5.0-12                                        

6.5/80-12               
Kooi Ø43 cm

709/A4 Zie prijslijst.
HONDA GX200 Bezine Hand gestart 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Bezine Hand gestart 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

HONDA GX390 Bezine Hand en elektrisch 
gestart 8,7 / 11,7

Mechanisch met 

tandwielen en 

wormwiel in 

oliebad

3 + 3 Ja

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem en 
onafhankelijk op 

twee wielen
Met sperinrichting 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15                               

Kooi Ø 49 cm

709/A4 Zie prijslijst.

YANMAR L100V Diesel Hand en elektrisch 
gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX390 Bezine Hand en elektrisch 
gestart 8,7 / 11,7 Mechanisch met 

tandwielen en 

wormwiel in 

oliebad

3 + 3 Ja

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem en 
onafhankelijk op 

twee wielen
Met sperinrichting 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

6.5/80-12
6.5/80-15                           

Kooi Ø 58 cm
709/A4 Zie prijslijst.

KOHLER KD440 Diesel Hand en elektrisch 
gestart 8 / 10,5

HONDA GX390 Bezine Hand en elektrisch 
gestart 8,7 / 11,7

CVT Hydrostaat nvt
EasyGrip; 

hendel om CTV 
te bedienen

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem en 
onafhankelijk op 

twee wielen
Met sperinrichting 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15                               

Kooi Ø 49 cm

709/A4 Zie prijslijst.

YANMAR L100V Diesel Hand en elektrisch 
gestart 6,8 / 9,1
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Motor Brandstof Starter
Vermogen

kW/hp
Transmissie Versnellingen

voor / achter
Omkeer

schakeling Koppeling Rem Differentieel
Aftakas snelheid

in tpm
Stuurboom Wielen Veiligheidsnorm Werktuigen

HONDA GX270 Bezine Hand en elektrisch 
gestart 6,3 / 8,6

Mechanisch met 

tandwielen en 

wormwiel in 

oliebad

3 + 3 Ja

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem Met sperinrichting 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
Kooi Ø 43 cm

709/A4 Zie prijslijst.HONDA GX340 Bezine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand en elektrisch 
gestart 5,5 / 7,5

HONDA GP160 Bezine Hand gestart 3,6 / 4,8 Mechanisch met 

tandwielen en 

wormwiel in 

oliebad

3 + 3 Ja

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem Nee 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

4.00-8
4.0-10                  
5.0-10                     
5.0-12                                        

6.5/80-12               
Kooi Ø43 cm

709/A4 Zie prijslijst.
HONDA GX200 Bezine Hand gestart 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Bezine Hand gestart 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

HONDA GX390 Bezine Hand en elektrisch 
gestart 8,7 / 11,7

Mechanisch met 

tandwielen en 

wormwiel in 

oliebad

3 + 3 Ja

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem en 
onafhankelijk op 

twee wielen
Met sperinrichting 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15                               

Kooi Ø 49 cm

709/A4 Zie prijslijst.

YANMAR L100V Diesel Hand en elektrisch 
gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX390 Bezine Hand en elektrisch 
gestart 8,7 / 11,7 Mechanisch met 

tandwielen en 

wormwiel in 

oliebad

3 + 3 Ja

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem en 
onafhankelijk op 

twee wielen
Met sperinrichting 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

6.5/80-12
6.5/80-15                           

Kooi Ø 58 cm
709/A4 Zie prijslijst.

KOHLER KD440 Diesel Hand en elektrisch 
gestart 8 / 10,5

HONDA GX390 Bezine Hand en elektrisch 
gestart 8,7 / 11,7

CVT Hydrostaat nvt
EasyGrip; 

hendel om CTV 
te bedienen

Powersafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Parkeerrem en 
onafhankelijk op 

twee wielen
Met sperinrichting 990 tpm

Verstelbaar in 
hoogte, hoek en 

omkeerbaar. 
Gemonteerd op

silent-block

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15                               

Kooi Ø 49 cm

709/A4 Zie prijslijst.

YANMAR L100V Diesel Hand en elektrisch 
gestart 6,8 / 9,1

Voor meer informatie, afmetingen en gewichten zie de website www..pasquali.be
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ZHE Trading B.V.

Potenblokseweg 4, 4794 RM, Heijningen (Gem.Moerdijk) NL

Tel: +31 (0)168 467 467 verkoop@ZHE.nl, www.pasquali.be
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Een compleet assortiment originele reserveonderdelen.

RESERVEONDERDELENI

Een team van getrainde monteurs,
staan voor u klaar.

We recommend to use the original PowerLube lubricants.

LUBRICANTS

DE DIENSTEN

Financial solutions to meet the credit requirements.

FINANCIAL SERVICES

SERVICE


