
Hoe herken ik mijn ESM/Busatis maaibalk 

 

Hobby C maaibalk 

 

- vaste mesdrukker met bouten 

- één bewegend maaimes 

- ondermesjes 3,5mm op de balkrug geklonken 

- balkrug 8mm dik 

 

 
  

Hobby SC maaibalk 

 

- opklapbare mesdrukker met speciale slotbout 

- één bewegend maaimes 

- ondermesjes 3,5mm op de balkrug geklonken 

- balkrug 8mm dik 

 

 
  



Hobby swinghevel maaibalk 

 

- verende mesdrukker met rubber lagering (niet na smeerbaar) 

- één bewegend maaimes 

- ondermesje 3,5mm op de balkrug geklonken 

- balkrug 8mm dik 

 

 
  

Universeel C maaibalk 

 

- vaste mesdrukker met bouten 

- één bewegend maaimes 

- ondermesjes 4mm op de balkrug geschroefd 

- balkrug 12mm dik 

 

 
  

Universeel SC maaibalk 

 

- opklapbare mesdrukker met speciale slotbout 

- één bewegend maaimes 

- ondermesjes 3,5mm op de balkrug geklonken 

- balkrug 12mm dik 

 

 



  

Bermen C maaibalk 

 

- verende mesdrukker met glijlager, na smeerbaar 

- één bewegend maaimes 

- ondermesjes 4mm op de balkrug geschroefd of met compleet 

uitneembaar ondermes waarop de ondermesjes 3,5mm zijn 

geklonken 

- balkrug 12mm dik 

- geharde mesrug 

 

 

 

  

Swinghevel C maaibalk 

 

- verende mesdrukker met rubber lagering (niet na smeerbaar) 

of met glijlager (na smeerbaar) 

- één bewegend maaimes 

- ondermesjes 3,5mm op de balkrug geklonken 

- balkrug 12mm dik 

 

 
  



Dubbelwerkende maaibalk, systeem ESM 

 

- verende mesdrukker voor bovenmes, ondermes ligt in de geleidezolen 

- boven en onder bewegend maaimes 

 

  

Vinger maaibalk 

 

- vaste mesdrukker met bouten 

- één bewegend maaimes 

- dubbele of enkele spitse vingers 

 

 

  

Dubbelwerkende maaibalk, systeem Busatis met oude geleiding 

 

- geleidearm boven in gesmede uitvoering en is gelagerd in een 

rubber silentblok, de geleidearm zit geklemd in een boven- en 

onderveer 

- geleidearm onder in gesmede uitvoering en is gelagerd in een 

rubber silentblok, de geleidarm zit geklemd in een houder 

- opname meskop voor zijaandrijving is 16mm 

- klinkgaten maaimesjes h.o.h. 38mm 

 

 
  



Dubbelwerkende maaibalk, systeem Busatis met bidux geleiding 

 

- geleidearm boven in bladveren uitvoeringen en is gelagerd in 

een rubber silentblok, de geleidearm zit geklemd in een 

houder 

- geleidearm onder in gesmede uitvoering, normaal 

onderhoudsvrij gelagerd in de houder , geleidearm en houder 

zijn één geheel 

- bij de ES uitvoering is de onderste geleidearm gelagerd in een 

rubber silentblok, de geleidearm zit geklemd in een houder 

- opname meskop voor zijaandrijving is 18mm 

- klinkgaten maaimesjes h.o.h. 42mm 

 
  

               
 


