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Infinicut, met productiefaciliteiten in Sheffield, 
VK, specialiseert zich in elektrisch aangedreven 
maaiers voor gebruik op hoogwaardige gras-
sportvelden. Daarnaast levert de onderneming 
een compleet systeem van onderhoudscas-
settes die naadloos bij hun e-maaiers passen. 
Dat betreft onder meer groomers, verticutters, 
cilinders met flexibele en met vaste pennen en 
hele serie borstels. Aangezien ze deze cassettes 
produceren in de maten 22, 26, 30 en 34 inch, 
passen ze ook in driedelige greenmaaiers.
Pols kennen we als grasmaaierspecialist. Wat 
dat betreft past het merk Infinicut uitstekend in 
hun leveringsportfolio. Cees Wolters zegt hier-
over: ‘We zijn sterk in maaiers voor golfbanen, 
sportvelden en in de openbare ruimte. We zijn 
verheugd dat we daar nu de stadiongrasmatten 
van BVO’s aan toe kunnen voegen. De sterke, 
roestvaststalen, volledig elektrische loop-
maaiers zijn namelijk ontwikkeld voor “special 
grasses”. En daarop zullen we als specialistisch 
bedrijf onze aandacht met deze machine en 
cassettes focussen. Ook de reserveonderdelen 
van dit merk geven we dezelfde hoge status als 
andere merken die wij vertegenwoordigen. We 
gaan bij Pols hiervan een voorraad aanhouden 

en de reserve- en slijtdelen krijgen ook een 
plek op ons professionele online bestelplatform 
(www.parts.pols.nl). Daar kunnen afnemers 
onder meer de onderdelen driedimensionaal 
bekijken.’

Ze lopen er al…
Nederland telt al verschillende BVO’s die de 
beschikking hebben over Infinicut-loopmaaiers. 
FC Utrecht maakt er sinds 2017 gebruik van. 
En ook bij de Adelaarshorst in Deventer ving 
de redactie een glimp op van deze machine. 
Pols blijkt vorig jaar al de eerste speciale 
Infinicut-maaiunits geleverd te hebben voor 
montage onder hun Jacobsen Eclipse Lithium-
greenmaaiers. Deze machines met Infinicut-
maaiunits zijn nu onder meer te vinden in de 
Johan Cruijff ArenA, het Bingoal Stadion van 
ADO Den Haag en op het nieuwe natuurgras 
van Het Kasteel. De verbeterde maaikwaliteit 
die de maaiunits hier leveren, heeft als ver-
volgstap geleid tot het importeursschap. ‘We 
zijn verheugd nu het complete productenpak-
ket van Infinicut in de Benelux te gaan leveren,’ 
vervolgt Wolters. ‘Dus: de maaiunits, de cas-
settes en de elektrische loopkooimaaiers met 
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grasopvang in de werkbreedte van 22 tot 34 
inch en een recent ontwikkelde 34 inch-loopcir-
kelmaaier met opvang!’

Stanley Black&Dekker
Infinicut wisselde qua eigendom en vertegen-
woordiging de afgelopen tijd nogal eens van 
partners. Doorgaans waren dat grote partners 
die dit product in een – voor hen – nichemarkt 
afzetten. Dit gaf in de markt bij buitenstaanders 
wel eens het beeld dat dit kwaliteitsproduct 
een zogenoemde winkeldochter was. Het merk 
Infinicut werd recentelijk overgenomen door 
Stanley Black&Dekker. Deze gigant in elektrisch 
gereedschap is bijvoorbeeld ook eigenaar van 
het merk DeWalt. Qua marketing, verkoop en 
aftersales gaan ze het nieuw verworven merk 
beheren in een zelfstandige divisie. Wolters, die 
de aankoop van dit merk als een uitstekende 
strategie van deze grote ondernemingsgroep 
ziet, zegt hierover: ‘Ik heb de indruk dat ze voor 
honderd procent willen gaan voor dit merk.’
Ze grijpen hiermee bijvoorbeeld de kans om 
andere elektrische gereedschappen en machi-
nes te promoten in gerenommeerde sport-
tempels met natuurgras. Zo’n 80 procent van 
de Premier League-clubs in Engeland maait 
namelijk met Infinicut. En ook de ruim dertig 

grasvelden van Wimbledon worden ermee 
onderhouden. In Nederland was er in het verle-
den sprake van rechtstreekse contacten tussen 
potentiële afnemers en de fabriek. Dat was 
ongeacht wie de eigenaar of de vertegenwoor-
diger van Infinicut was op dat moment. Als Pols 
gaan we dat uiteraard veranderen, want dit is 
typisch zo’n importproduct dat qua verkoop 
en service uitstekend bij ons bedrijf past. Een 
productprogramma voor loopmaaiers voor 
sportvelden hadden we nog niet,’ glimlacht hij 
tevreden: ‘Nu wel!’

Fixed or Floating
We nemen een kijkje achter de techniek van 
deze elektrische loopmaaiers. Ze zijn leverbaar 
met zowel een fixed als met een floating maaici-
linder. Wolters legt het verschil uit: ‘Bij de Fixed 
Head-versie drijft een rol aan de achterzijde de 
machine aan, verder rust hij op de voorrol. Bij 
een Floating Head heeft de maaicilinderunit 
een eigen looprol. Waar bij toepassingen op bij-
voorbeeld golfbanen een floating unit bedoeld 
is om de contouren te volgen en de grasmat 
niet te scalperen, is de keuze bij fieldmanagers 
vooral ingegeven door de bodemdruk. Deze 
is dankzij een rol extra lager dan bij een fixed 
versie.

De eerste demomachine van Pols blijkt een 
fixed versie te zijn. Wolters legt dit uit: ‘De in 
Nederland geleverde Infinicut-maaiers waren 
meestal floating uitvoeringen met de lagere 
bodemdruk. Ondanks dat in de Benelux de 
trend is verschoven naar lichtere machines, 
zien we dat de lagere bodemdruk niet altijd 
gewenst is. Reden om een fixed versie als demo 
in gebruik te nemen. Deze is zelfs voorzien van 
een drietal gewichtsplaten van 15 millimeter 
dikte. Ze zijn demontabel en maken het moge-
lijk de bodemdruk te variëren.’

Contactloos maaien
Bij alle elektrisch aangedreven maaicilinders 
van Infinicut is sprake van contactloos maaien, 
net als bij de Jacobsen-machines die Pols ook 
importeert. Wolters: ‘Traditioneel stelde men 
stadionloopmaaiers zo af, dat het ondermes en 
de messen in de snijcilinder elkaar net raakten 
om het gras echt te knippen. Infinicut-maaiers 
zijn echter ontwikkeld als elektrische machines 
waarbij een zo laag mogelijk energieverbruik 
een belangrijke rol speelt. Contactloos maaien 
is dan de oplossing. Het kost veel minder ener-
gie en je beperkt de slijtage. Bij contactloos 
maaien, met een minieme afstand tussen de 
snijcilinder en ondermes, is het geluidsniveau 
minimaal, terwijl de maaikwaliteit uitstekend 
is.’ Op het dashboard van de machine kun je, 
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naast het toerental van de maaicilinders, ook de 
loopsnelheid instellen. De combinatie van deze 
twee bepaalt het aantal snijdingen, de variable 
clip rate, per strekkende meter. Bovendien is er 
een app voor mobiele telefoons beschikbaar: 
de InfiniApp. Deze geeft inzicht op het functi-
oneren van de machine, je kunt er diagnoses 
mee stellen en instellingen aanpassen. Alles is 
erop gericht zo consistent mogelijk te kunnen 
maaien met de machine.

Gebruik
Door de week zet men in stadions vaak een 
triplemaaier in om te maaien. Dit gebeurt nu 
dus in verschillende stadions volledig elektrisch 
met de Jacobsen Eclipse in combinatie met 
Infinicut-maaiunits. Om een veld wedstrijdklaar 
te maken, worden dan meestal twee loop-kooi-
maaiers ingezet. En na de wedstrijd een loop-
cirkelmaaier met opvang. Wolters: ‘Als je budget 

niet minder groot is, kun je bij het in orde bren-
gen van het wedstrijdveld ook gebruikmaken 
van de nieuwe Infinicut SM34-cirkelmaaier. Je 
maait bijvoorbeeld de lengtebanen met deze 
cirkelmaaier en de breedtebanen een fractie 
korter dan met de kooimaaier. De nieuwe SM34 
heeft net als de kooimaaiers een looprol over 
de gehele breedte en wordt normaliter ingezet 
voor de eerste maaibeurt na de wedstrijd. De 
zuigende werking van deze elektrische cirkel-
maaier zorgt voor het oprapen van losliggende 
speelschade. Hiervoor zit aan de zijkant van de 
machine een gemakkelijk bereikbare opvang-
zak.’

Niet alleen de BVO’s
Alhoewel de BVO’s de meest voor de hand lig-
gende afnemers van Infinicut-producten zijn, 
vinden de producten ook hun weg naar andere 
gebruikers. Wolters hierover: ‘Omdat het leve-

ringsprogramma heel breed is, met verschillen-
de maaibreedtes, zien we ook mogelijkheden 
in andere sectoren. Denk aan tennis, bowling 
en cricket, maar ook aan golf. Het merk biedt 
opties die we met Jacobsen niet aanbieden. Zo 
zijn de eerste machines voor gebruik op golf-
banen al verkocht. Daarbij speelt het feit dat de 
machines relatief snel leverbaar zijn, ook zeker 
een belangrijke rol.’

De Infinicut FX34 met een zogenoemd Fixed Head
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