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Daarnaast biedt de verstelbare Vario-
aandrijving extra werkcomfort en is hij wend-
baar dankzij de zero-turnfunctie van de voor-
wielen. Verder heeft de EC-motor lage trillings-
waarden en een lange levensduur. Ten slotte 
werkt de grasmaaier op 36 V-lithium-ionaccu’s 
die geïntegreerd kunnen worden in het Stihl 
Connect Pro-systeem.

De grasmaaier heeft een maaibreedte van 63 
cm en een maaitijd tot 70 minuten, waarmee 

gazons tot 3.100 m² gemaaid kunnen worden. 
De snijhoogte kan traploos ingesteld worden 
tussen 25 en 100 mm met de stabiele, vlotte 
wielhoogteversnelling. Handig om bijvoorbeeld 
gazonranden met hoogteverschillen netjes te 
maaien. 
 
Modulair accusysteem
De RMA 765 V werkt op 36 V-lithium-ionaccu’s 
van het Stihl Pro Accu-systeem. Dit systeem 
omvat meer dan twintig machines voor ver-
schillende toepassingen en accu’s met uiteen-
lopende energiecapaciteiten. De professionele 
grasmaaier werkt met de accu’s van de Stihl 
AP-serie, gecombineerd met een adapter met 
twee accuschachten. U kunt ook kiezen voor 
een ruggedragen accu die op de maaier kan 
worden geklikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de AR 3000 L. Deze nieuwe accu’s hebben een 
bluetooth-interface en kunnen worden geïnte-
greerd in het Stihl Connect Pro-systeem. Zo kun 
je de laadstatus en levensduur van de energie-
opslag via je smartphone raadplegen of aflezen 
van de besturingseenheid op het stuur. 

Ergonomisch monostuur 
Dankzij de traploze Vario-aandrijving en lage 
trillingswaarden kan de werksnelheid worden 

aangepast aan het terrein. De nieuwe profes-
sionele grasmaaier is daarnaast uitgerust met 
een ergonomisch monostuur. Zo kan de gras-
opvangbox makkelijk worden verwijderd en 
teruggeplaatst. Ondanks de grote maaibreedte 
is de accugrasmaaier wendbaar. Dat heeft hij te 
danken aan de zero-turnfunctie van de voor-
wielen. De maaier weegt 42 kg zonder accu.

Voor gemeenten en landschaps- en tuinbouw 

presenteert Stihl de RMA 765 V. Deze professio-

nele accugrasmaaier is geluidsarm en emissie-

vrij; ideaal dus voor professioneel groenonder-

houd in geluidsgevoelige gebieden.
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