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Book en 
demo!

Enestående køre- og arbejdsglæde 
med en unik IS® affjedring
Ferris har udviklet et unikt affjedringssystem IS®, som er en helt særlig egenskab, der 
løfter Ferris over de kon kurrerende mærker.
IS® affjedringen reducerer vibrations- og terrænpåvirkningen så meget, at fører-
komforten er helt enestående og formindsker risikoen for skader markant hos føreren.

Book en 
demo!

De store fordele: 
En ekstrem høj førerkomfort,  
fordi stød og vibrationer reduceres.

Større kapacitet og klippehastighed  
Du kan uden gener sætte farten op og  
udnytte motorens kapacitet fuldt ud.

Længere levetid for maskinen 
Maskinen udsættes for færre stød.

Ensartet klippehøjde  
Klippebordet altid følger terrænet.

Affjedringen  
øger komforten 

ved at absorbere stød og 
vibrationer fra terræn og 

maskine.

2 + 2 års garanti på 
maskinen
Når du køber en Ferris klipper, ydes 
der 2 års garanti uanset timeantal. 
Kører du mindre end 500 timer på 
 4 år, ydes der 4 års garanti.

Garanti på affjedringen
Der ydes 4 års garanti uanset timeantal 
på det unikke IS® affjedringssystem.
Denne garanti giver dig sammen med  
Ferris 2 + 2  års garantien en udvidet 
garanti for et produkt i høj kvalitet!
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Komfort
Den nye generation af patenteret IS® uafhængig 4-hjuls- 
affjedring

Motor B&S Commercial serie 27 hk V-twin med cyklonluftfilter

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Klipper 132 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet Op til 16.000 km2/t.

Hastighed Op til 16 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem 
vedligeholdelse

NYHED Ferris ZT 800 IS® 

Ny klipper med helt  
ny affjedring
Den næste generation af uafhængig affjedring er klar på Ferris 
ZT 800 IS. Overlegen komfort og øget kapacitet giver glæde 
i arbejdsmiljøet og på bundlinjen.  Det nye affjedringssystem 
reagerer på det mest ubarmhjertige terræn med sikker kontrol 
og stor nøjagtighed. 

Kr. 69.900,-  Leasingydelse* 972,- kr./md.

En affjedret fornøjelse
Affjedringssystemet gør det muligt for 
hvert hjul at bevæge sig op og ned uaf-
hængigt. Det sikrer altid ens klippehøjde 
uafhængigt af affjedringen.

Overholder ISO 5395.
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Ferris ZT 400 IS® 

3-i-1-klipper er perfekt til 
det danske vejr
Et ‘Triple Mower’ klippeskjold giver ZT 400 IS® mulighed for 
både mulching, sideudkast og bagudkast. 
Det giver en effektiv flek si     bi litet, når græsset både kan være 
tørt, vådt og langt. 

Komfort Patenteret IS© 4-hjuls-affjedring

Motor B&S Commercial serie 23 hk V-twin med cyklonluftfilter 

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3100 

Klipper
122 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og  
sideudkast 

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet Op til 10.000 m2/t.

Hastighed Op til 13 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem 
vedligeholdelse

Kr. 49.900,-  Leasingydelse* 694,- kr./md.  Grøn pris

Få mere info på www.mi.dk/zt400

Bagudkast

Mulching

Sideudkast
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Komfort Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring

Motor B&S Commercial serie 25 hk V-twin med cyklonluftfilter

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Klipper 112 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet Op til 9.000 m2/t.

Hastighed Op til 14 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem 
vedligeholdelse

Ferris ZT 600 IS® 

Professionel og kompakt
Zero Turn klipper
Lad dig ikke narre af de kompakte størrelser. Ferris ZT 600 IS® 
kan med sin store manøvredygtighed klippe, hvor pladsen er 
trang. 
Klipperen er fyldt med funktioner, der giver dig maksimal 
produktivitet. Den har en helt særlig komfort og ydelse, som 
ingen andre i denne klasse.

Kr. 63.900,-  Leasingydelse* 889,- kr./md.

Få mere info på www.mi.dk/zt600

En affjedret fornøjelse
Ferris klipperne er udstyret med det unikke 
IS® affjedringssystem, som absorberer stød 
og vibrationer. 

Power til  
krævende 
forhold
B&S Commercial-motoren er bygget til 
zero turn maskiner med et effektivt 5-trins-
cyklon luftfilter. V-Twin giver en overlegen 
ydelse og lang levetid.
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Miljøvenlig motor
Ferris ZT 2600 IS® er udstyret  
med det nyeste inden for miljømotor-
teknologi og opfylder Stage 5 miljøkravene. 
Kravene trådte i kraft januar 2019.

Ferris ZT 2600 IS® 

Græsklipperen med de mest 
miljøvenlige hk
Denne ZT 2600 IS® klipper lever op til Stage 5 miljøkravene,  
som træder i kraft i 2019. Den miljøvenlige motor har et lavere 
C02-udslip, et lavt brændstofforbrug, lavere vibrationer og er 
mere støjsvag. 

Komfort Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring

Motor
Miljøvenlig Yanmar 3-cylindret dieselmotor 24 hk, 993 ccm og 
dobbelt luftfilter. Den opfylder de nye, europæiske miljøkrav 
(Stage 5), som træder i kraft i jan. 2019.

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Klipper 132 cm eller 155 cm iCDTM klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet 22.000 m2/t.

Hastighed 18 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk,og støtteben for nem vedligeholdelse

Med 132 cm klipper kr. 129.900,-  Leasingydelse* 1.807,- kr./md. 

Med 155 cm klipper kr. 119.900,- Leasingydelse* 1.654,- kr./md.  Grøn pris 
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Anlægsgartner og arbejdsmiljørepræsentant Jens Høgh fra Assens Kommune er slet ikke i 
tvivl om, at kommunens tre Ferris IS 2600Z klippere er langt det bedste valg både med  
hensyn til arbejdsmiljø og kapacitet. 

Valget af tre nye plæneklippere til Assens Kommune kunne ikke 
have været bedre.

- Siden begyndelsen af maj 2018 har vi klippet græs med tre nye 
Ferris IS 2600Z. De kan slet ikke sammenlignes med dem, vi hav-
de før. - Og vi var overhovedet ikke i tvivl om, at de var det bedste 
valg efter en omhyggelig proces, hvor både ledelse, sikkerheds-
gruppe og medarbejdere var inddraget fra starten.Det konstaterer 
Jens Høgh, sikkerhedsrepræsentant og anlægsgartner i den 
grønne afdeling hos entreprenørgården i Assens Kommune.

Godt arbejdsmiljø var vigtig
Søgningen efter nye klippere startede på Have & Landskab ud-
stillingen samt Maskiner under Broen i 2017. Efterfølgende blev 
der spurgt ind til fire mærker, hvorefter alle kort blev prøvekørt.

- To af dem udtog vi til længere prøvekørsel. Og Ferris var helt 
klart af en anden kaliber end det andet udvalgte mærke, kon-
staterer Jens Høgh. I udvælgelsen, som medarbejderne deltog 
aktivt i, blev der lagt meget vægt på arbejdsmiljø.

- Vi lavede endvidere en kortfattet APV, som vil være medvirkende 
til, hvad udfaldet af næste indkøbsproces bliver, siger han. Godt 
arbejdsmiljø vægtede nemlig højt. - Os tre, der især kører med 
vores Ferris, skal jo sidde på dem otte timer om dagen i sæ-
sonen, påpeger han.

De nye Ferris IS 2600Z er simpelthen så meget bedre end kom-
munens tidligere maskiner, at de efter Jens Høghs mening slet 
ikke kan sammenlignes ikke mindst på grund af den helt unikke 
affjedring de er udstyret med.

Meget højere kapacitet
Når arbejdsmiljøet er på plads, er der en række andre vigtige 
egenskaber, som også skal være i top. Det gælder ikke mindst 
høj kapacitet, så der kan slås meget græs i løbet af en arbejdsdag.

I forbindelse med købet af de tre klippere blev der også bestilt en 
del ekstraudstyr for både at få bedre komfort, betjening og sik-
kerhed.

- Vi kunne dog godt have tænkt os sæder med varme og lidt 
mere lyddæmpning, end vi har nu, mener han.

Men det ændrer ikke ved, at når der snart skal købes større 
plæneklippere til de større arealer, kommer de store Ferris klip-
pere med i overvejelserne.

” - Mit bud er, at vi har fået op til halvanden 
gang større kapacitet med Ferris, end vi havde 
med de tidligere klippere.

Ferris bedst af fire

interview

Jens Høgh er særdeles 
godt tilfreds med valget af 
Ferris IS 2600Z til klipning 
af de mindre græsarealer i 
kommunen.
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Komfort Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring

Motor
B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin på 810 ccm med elek-
tronisk benzinindsprøjtning og oilguard system

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Klipper
132 eller 155 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og 
sideudkast

Klippehøjde Fra 25 til 127 mm

Kapacitet Op til 22.000 m2/t

Hastighed Op til 18 km/t.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem 
vedligeholdelse

NYHED Ferris ZT 2100 IS® 

Økonomi og miljø med 
3-i-1-klipper
ZT 2100 IS® har alt, hvad du kan ønske dig: En kraftfuld motor 
med elektronisk styret benzinindsprøjtning og en enestående 
IS® affjedring.  Den nye 3-i-1-klipper giver et perfekte resultat i 
al slags vejr og sikrer en høj klippekapacitet.

Få mere info på www.mi.dk/zt2100

Bagudkast

Mulching

Sideudkast

Med 132 cm klipper kr. 89.900,-  Leasingydelse* 1.250,- kr./md. 

Med 155 cm klipper kr. 94.900,-  Leasingydelse* 1.320,- kr./md.
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Komfort Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring

Motor
B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk V-twin på 993 ccm med 
elektronisk benzinindsprøjtning og oilguard system

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 5400

Klipper 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 152 mm 

Kapacitet Op til 29.000 m2/t.

Hastighed Op til 20 km/t.

Ekstraudstyr
Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, hydraulisk løft og  
vogntræk 

Ferris ZT 3200 IS® 

Klipper i særklasse med  
imponerende motorkraft
ZT 3200 IS® er RÅ power, RÅ ydeevne og RÅ komfort i egen  
særklasse med den nyeste teknologi!
De imponerende hestekræfter og den stærke transmission  
klarer selv det mest krævende landskab i en fart. Den paten- 
 te rede affjedring øger komforten og ydelsen samt gør det både 
sjovere og nemmere at klippe græs.

kr. 119.900,-  Leasingydelse* 1.654,- kr./md.

Få mere info på www.mi.dk/zt3200

Høj ydeevne med 
økonomisk brændstofforbrug
En intelligent Vanguard Big Block EFI motor 
tilpasser selv brændstofmængden og leve-
rer optimal kraft. Den kræver et minimum af 
vedligeholdelse - serviceintervallet mellem 
olieskift er 500 timer.
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Ultimativ maskine med en  
unik affjedring
Den unikke affjedring skaber  
komfort i særklasse. 

Ferris ZT 5100 IS® 

Den ultimative ZT klipper!
ZT 5100 IS® serien er en af de største Zero Turn klippere.  
Den har en imponerende komfort og kapacitet. De mange  
heste kræfter og den stærke transmission klarer selv det  
mest kræ vende land skab. 
Når det gælder professionelle græsklippere og stor ydelse,  
er ZT 5100 IS® den helt ultimative maskine.

Komfort Patenteret IS© uafhængig 4-hjuls-affjedring

Motor
Caterpillar 3-cylindret dieselmotor på 36 hk og 1.500 ccm  
og dobbelt luftfilter

Transmission
Hydro Gear® PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med 
oliekøler

Klipper 155 cm eller 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 152 mm

Kapacitet 29.000 m2/t.

Hastighed 20 km/t.

Ekstraudstyr
Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben 
for nem vedligeholdelse

Rå power
Caterpillar diesel-
motor til de krævende 
opgaver med et højt 
drejningsmoment på 
79 Nm.

Få mere info på www.mi.dk/zt5100

Med 155 cm klipper kr. 193.800,- Leasingydelse* 2.716,- kr./md.

Med 183 cm klipper kr. 198.800,- Leasingydelse* 2.763,- kr./md.
(begrænset antal)
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Med 91 cm klipper kr. 61.900,- Leasingydelse* 861,- kr./md.

Med 122 cm klipper kr. 66.900,- Leasingydelse* 930,- kr./md.

Ferris SRS IS®

Træd op og få det store 
overblik
Ferris SRS IS® er fyldt med innovative funktioner, og uanset  
om arealet er stort eller småt, giver klipperen dig optimal  
alsidighed. Nem læsning, stor kapacitet og lave omkostninger 
med kun én maskine! 
Maskinen hvor man har et fantastisk overblik over klippebordet, 
og hvor af- og påstigning sker nemt.

Komfort Patenteret IS® uafhængig førerplatform  

Motor Kawasaki® FX600V 19 eller 22 hk V-twin

Transmission Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Klipper 91 eller 122 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Klippehøjde Fra 25 til 152 mm 

Kapacitet 10.000 m2/t.

Hastighed 12,8 km/t.

Ekstraudstyr Punkteringsfrie forhjul

Affjedret komfort
Førerplatformen er affjedret og kan juste res, 
så den tilpasses chaufføren. Det giver dig 
maksimal komfort under arbejde.

Nem at læsse
Den kompakte maskine er nem at læsse på 
traileren, når du skal videre til næste job.  

Få mere info på www.mi.dk/srs
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Ekstraudstyr til din Ferris-klipper

Støtteben til hurtig service
Der er nem adgang for service med dette originale 
Ferris støtteben. Løftehøjde op til 440 mm.

kr. 2.995,-

Lovpligtigt lyskit
Når der køres med græs klipper på offentlige områder, skal 
den gældende lovgivning om påbudte lygter overholdes.

Dette lyskit indeholder 2 stk. bliklys,  
2 stk. fremadrettede, hvide LED-lygter,  
2 stk. bagudvendte, røde LED-lygter,  
4 stk. LED-blitzlys, horn og kontrolboks.  
Alle lygter er CE-mærkede.

kr. 14.900,-

TM

Når der køres med græs klipper på offentlige områder, dvs. 
veje, stier, skovveje mv. er der forskellige forskrif ter, der skal 
overholdes med hensyn til plæneklipperens indretning m.m.

Hvor færdselsloven gælder, kræves kørekort. De påbudte 
lygter skal kunne holdes tændt, uanset om motoren er 
standset.

På offentlige veje mm. skal klipperen være udstyret med:

• 2 fremadrettede lygter, der ikke blænder og som 
oplyser vejen mindst 30 m foran køretøjet

• 2 fremadrettede, hvide positionslygter

• 2 bagudrettede, røde baglygter, som kan ses  
på 300 m afstand uden at blænde

• 2 blinklys i hhv. venstre og højre side

• Horn og en rød trekant, der er bagudrettet

(Kilde: Trafikstyrelsen)

Kører du lovligt med din klipper på offentlige veje?
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WALKER S-18 

Robust klipper med  
stor manøvredygtighed 
• 18 hk B&S Vanguard OHV V-Twin motor
• 247 l opsamler med nem tømning og GHS
• 91/107/122 cm frontklipper
• 2-delt chassis med tilt-up for nem, daglig vedligeholdelse

Kampagnepris med 107 cm klipper kr. 69.900,-

WALKER T-25i 

Kraftfuld klipper med  
perfekt opsamling 
• 26 hk Kohler EFI OHV V-Twin motor
• 355 l opsamler med nem tømning og GHS
• 107/122/132 cm frontklipper
• 2-delt chassis med tilt-up for nem, daglig vedligeholdelse

Med 107 cm klipper kr. 115.900,-

Smidige græsklippere
med unik opsamling

Læs mere på www.mi.dk/walker
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Affjedret klipper til en attraktiv pris
Denne affjedrede ZT-klipper fra Simplicity har fuld affjedring på for- og bagaksel.  
Den har fuldsvejst, flydende, ophængt klipper med bagrulle, quick-løft af klipper  
via fodpedal og B&S Professionel V-Twin-motor.

Komfort
IS® 4-hjuls-affjedringssystem. Komfortsæde  
og skrå fodstøtte

Motor B&S 25 hk Professionel Serie 8250 V-Twin

Transmission HydroGear® EZT

Hastighed 11 km/t.

Klipper
122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med  
bagrulle, skalperingshjul og sideudkast.

Klippehøjde 13 klippehøjder fra 38 til 110 mm  

Standardudstyr
Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde og 
vanddyse for nem rengøring af klipper  

Ekstraudstyr Mulchkit, cargolad

Simplicity ZT 250 IS®

MI og Simplicity har klippet sammen i 50 år
I de sidste 50 år har MI forhandlet og importeret Simplicity maskiner.
Det betyder, at vores rådgivning og salg er baseret på mange års erfaring. 

Jubilæumspris kr. 29.900,-
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Optimal komfort, klippefinish og køreglæde
Disse ZT-klippere giver dig køreglæde i særklasse! Den fulde affjedring på for- og bagaksel,  
fodbetjent løft af klipperen og cargolad gør græsklipning med disse maskiner til en fornøjelse.

Komfort
IS® 4-hjuls-affjedringssystem. Komfortsæde 
med armlæn og skrå fodstøtte 

Motor B&S 27 hk Professionel Serie 8270 V-Twin 

Transmission HydroGear® EZT-2800® 

Hastighed 13 km/t.

Klipper
132 cm, fuldsvejst, flydende ophængt med 
bagrulle,  skalperingshjul og sideudkast

Klippehøjde 13 klippehøjder fra 38 til 110 mm 

Standardudstyr
Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde, vand-
dyse for nem rengøring af klipper og cargolad 

Ekstraudstyr Mulchkit

kr. 39.900,-

Simplicity ZT 350 IS® med sideudkast

kr. 36.900,-

Simplicity ZT 275 IS® med bagudkast

Komfort
IS® 4-hjuls-affjedringssystem. Komfortsæde 
med armlæn og skrå fodstøtte 

Motor B&S 25 hk Professionel Serie 8250 V-Twin 

Transmission HydroGear® EZT® 

Hastighed 11 km/t. 

Klipper
122 cm, fuldsvejst, flydende ophængt med 
bagrulle, skalperingshjul og bagudkast

Klippehøjde 13 klippehøjder fra 38 til 110 mm 

Standardudstyr
Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde, vand-
dyse for nem rengøring af klipper,  
cargolad og mulchkit Denne nye Simplicity 

ZT-maskine har klipper 
med bag udkast.
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Motor
35 hk 3-cyl. Yanmar miljø dieselmotor, Stage 5 ready - det 
absolut nyeste inden for motorteknologi!

Transmission
Trinløs mekanisk/hydrostatisk transmission med side-by-side 
pedaler. Transporthastighed 32 km/t.

4WD Standard, diffentialspærre og dual speed

Styretøj Servostyring

Lift, bag 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 1.300 kg

PTO Bag: 540/750 omd./min - front (ekstraudstyr) 1.000 omd./min.

Hydraulik Joystick, 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 flydeposition

Kabine
Rummelig kabine med panoramaudsigt, store døre, bredt 
trinbræt, A/C mv.

Højde 2,06 m

Yanmar YT 235H 4WD

Fordi alsidighed og miljø  
altid har en fremtid
Med den kompakte Yanmar kan du arbejde hurtigt, fleksibelt 
og med stor alsidighed. Hurtig og økonomisk kørsel op til 32 
km/t. med automatisk gaskontrol. Den perfekte kombination af 
miljøvenlig og kraftfuld motorkraft. En højtydende  common- 
rail dieselmotor som overholder alle de nye, europæiske 
miljøkrav (Stage 5).

Få mere info på www.mi.dk/yt

Yanmar YT 235H inkl. 
deluxe kabine med A/C,  

Zuidberg frontlift og 
GMR 130 cm fejemaskine

SÆTPRIS kr. 265.900,-
Leasingydelse* fra 3.691,- kr./md.

Redskabssortiment til alle fire årstider.
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Udvid din synsvinkel
Med Yanmar YT 235 er der intet, der undslipper dit blik. 

Hele designet har til formål at give det bedste udsyn. Dette omfatter den  
lavt designede, skrå motorhjelm, som giver nemt overblik over redskaber,  

samt de store glasdøre og plan bund der giver optimal adgang.

De skarpe LED lygter giver overblik 
og gør det nemt at arbejde produktivt og sikkert.

17



Fremtidssikret, miljøvenlig 
Common-railmotorer i 
Yanmar YT-traktorer
UNIKKE MOTOREGENSKABER:

  Fuldt elektronisk Common-railmotor der giver intelligent styring
  Direkte indsprøjtning for ren forbrænding   
  Common-rail-system muliggør finindstillet, elektronisk styring af brændstofind  
sprøjtning ved start, under drift og afslutning, hvilket giver optimal ydeevne 

  Kølet EGF for reduktion af nitrogenoxide
  Dieselpartikelfilter opfanger partikler i udstødningsgassen   

18



Motor
4-cyl. Yanmar dieselmotorer 47 hk eller 59 hk med intelligent 
dieselpartikelfilter, Stage 5 Ready

Transmission
i-HMT, trinløs mekanisk/hydrostatisk transmission med  
reduceret effekttab. Transporthastighed 30 km/t.

4WD Standard, diffentialspærre

Styretøj Servostyring

Lift, bag 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 1.800 kg

PTO Bag: 540/750 omd./min - front (ekstraudstyr) 1.000 omd./min.

Hydraulik
Joystick, 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition 
samt kontakt for 3-vejs elventil

Kabine
Ekstremt rummelig kabine med panoramaudsigt, store døre, 
bredt trinbræt, A/C mv.

Højde 2,23 m

Yanmar YT 347/YT 359 4WD

Bygger på et gennemprøvet 
koncept
Med innovativ trinløs transmission og med 
omtanke for både miljø og chauffør
YT-3 kompakttraktorerne fra Yanmar er helt unikke, både indeni  
og udenpå! Under motorhjelmen ligger en nyudviklet Stage 5 
TNV-CR motor samt et højt ydende fremdriftssystem, som leve-
rer meget mere trækkraft. 

YANMAR YT 347 traktor  
inkl. deluxe kabine med A/C,  

Zuidberg frontlift og  
GMR 150 cm fejemaskine

SÆTPRIS kr. 309.900,-
Leasingydelse* fra 4.006,- kr./md.

Få mere info på www.mi.dk/yt
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Motor 3-cyl. Yanmar dieselmotorer på 22 hk, TIER 4

Transmission
Hydrostatisk. Transporthastighed 13 km/t.  
Side-by-side pedaler

4WD Standard

Styretøj Servostyring

Lift, bag 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 300 kg

PTO
Uafhængig elektronisk, hydraulisk PTO.  
Bag: 540 omd./min. - midt: 2.000 omd./min 

Joystick 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 flydeposition

Frontlæsser Løftekapacitet 300 kg

Yanmar SA 221

Nem betjening og stor yde-
evne i en stærk kombination 
med frontlæsser
En hydrostatisk transmission sikrer en stærk, velfungerende 
frontlæsser, og en kraftfuld Yanmar-motor leverer masser af 
kraft.  
Der er nem adgang til al betjening, og der fås et stort udvalg af 
ekstraudstyr.

Yanmar SA 221 traktor  
inkl. YL 110 frontlæsser og 
M60 rotorklipper 152 cm

SÆTPRIS 109.900,-
Leasingydelse* 1.420,- kr./md.

Få mere info på www.mi.dk/sa221

SA 221 inkl. Yanmar M60  
rotorklipper, 152 cm

SÆTPRIS 99.900,-
Leasingydelse*  
1.291,- kr./md.

SA 221 kr. 89.900,-
Leasingydelse*  
1.163,- kr./md.
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Yanmar SA 424 4WD

Kompakt og stærk traktor  
til krævende opgaver
En økonomisk, miljøvenlig Yanmar motor leverer masser  
af kraft, og en hydrostatisk transmission sikrer en stærk,  
velfungerende frontlæsser. 
En stærk kombination, som klarer de tunge jobs til en  
‘let’ pris!

Motor 3-cyl. Yanmar dieselmotor på 25,7 hk og 1.116 ccm, TIER 4

Transmission
Hydrostatisk, 2 speed. Transporthastiged 22 km/t.  
Side-by-side pedaler

4WD Standard

Styretøj Servostyring. Venderadius 2.600 mm

Lift, bag 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 548 kg

PTO
Uafhængig, elektrohydraulisk PTO.  
Bag: 540 omd./min.  - midt: 2.000 omdr/.min.

Joystick 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 flydeposition

Frontlæsser Løftekapacitet 500 kg

Yanmar SA 424 traktor  
inkl. YL 210 frontlæsser

SÆTPRIS 139.900,-
Leasingydelse* 1.808,- kr./md.

Se mere på www.mi.dk/sa224

SA 424 kr. 109.900,-  Leasingydelse* 1.420,- kr./md.
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Fjernstyret bjergged klarer 
ALLE opgaver
Terrængående McConnel RoboCut maskine klipper uden  
besvær alle svært tilgængelige områder.
• 1,3 m slagleklipperhoved er standard
• Kraftfuld og driftssikker 45 hk Isuzu dieselmotor
• Bælter for optimalt greb og terrænf ølgning
• Brugervenlig fjernbetjening med finger kontrol og 

en rækkevidde på 150 m

• Enestående stabilitet giver et sikkert arbejdsmiljø
• Der findes et stort helårsanvendeligt tilbehørs-

program, f.eks. pigbælte, sne slynge, dozerblad, 
stubfræser, kost mm.

Stubfræser Knuser

Se mere om RoboCut på  www.mi.dk/robocut

Med over  

60 stk. solgte RoboCut 
maskiner i Danmark

BESTIL  
EN DEMO 
og oplev, hvad  

’bjerggeden’ kan  
præstere! 

Læs hvordan på  
bagsiden.

· Arbejder på 55º stigninger
· Klipper på svært tilgængelige arealer
· 25 gange hurtigere end håndkraft

22



McConnel PA 30-serien

Kompakte armklippere med  
store armbevægelser
Denne PA 30-armklipperserie fra McConnel har 
mange af de samme muligheder, som man finder  
hos langt større klippere. 

Serien består af tre kompakte klippere med:

• Rækkevidder på hhv. 3,4 m, 3,7 m og 4,3 m
• Med front- eller bagmontering
• Med Motion Mini el-betjening
• Med mulighed for slagleklipper, hækkeklipper og 

savhoved

Find nærmeste McConnel-forhandler på www.mi.dk/mcconnel eller ring til MI, tlf. 76 40 86 85

KAMPAGNEPRIS 
PA 3430 frontmonteret med XTC el-styring 
og hydraulisk aflastning.  
Normal kr. 106.000,-
KAMPAGNEPRIS kr. 90.000,-
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Du når LANGT med os
McConnel armklippere fra 3,5 m til 8 m
McConnel tilbyder et stort udvalg af armklippere i mange rækkevidder 
med et stort udvalg af udstyr. 
Find nærmeste forhandler på www.mi.dk/forhandlere

Swingtrim PA 30-serie
PA 60- serie 
frontmonteret Merlin 

UDVALGTE ARMKLIPPERE FRA MCCONNEL  Se hele udvalget på www.mi.dk/hegnsklippere

ER DU INTERESSERET I EN DEMO 
af en McConnel maskine, så kontakt en McConnel-forhandler eller 
Jens Elkrog på tlf. 76 40 86 85  
Vi kan også formidle kontakt til eksisterende, professionelle kunder, 
så du kan få en snak med dem om deres erfaringer med McConnel.
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Se mere på www.mi.dk/hegnsklippere

Fremragende enhåndsstyring
Nem at bruge - og utrolig gennem-
tænkt. REVOLUTION el-styring leverer 
fremragende én-hånds, proportionel 
kontrol af alle funktioner. 
Med REVOLUTION kan du takle mange 
forskellige arbejdsopgaver med en 
præcis fingerspidskontrol og en frem-
ragende manøvredygtighed. En 5,5’’ 
farveskærm giver chaufføren 
et unikt overblik over maskinens 
arbejde. 

Find nærmeste McConnel-forhandler på www.mi.dk/mcconnel eller ring til MI, tlf. 76 40 86 85

Det store armklipperudvalg strækker sig fra 3,4 m til 8 m.

Du når langt på én dag med en 
McConnel PA armklipper

OPTIMAL RÆKKEVIDDE OG PRÆCISION
Variabel Fremført Rækkevidde (VFR)

Arbejdsområde

Brugervenlige, gennemtestede detaljer gør McConnel PA armklippere til verdensklasse- 
maskiner. De viste features er standard på alle PA-klippere med VFR, dog undtaget PA 
30 og Eco-serien.

McConnels verdenskendte PA-klippere 
med VFR leverer den optimale fleksibili-
tet og præcision. Den gør det muligt for 
chaufføren at arbejde med klippehovedet 
i en hvilken som helst position langs kør-
selsretningen.

Fordele:
•  Uovertruffen fleksibilitet
•  Klippehovedet kan placeres helt fra fronten af førerhuset til bag traktorens 

baghjul. 
•  Øget sikkerhed idet chaufføren har bedre udsyn frem på vejen, samtidig 

med at maskinen arbejder.
• Med teleskoparm (Tele-VFR) kan du opnå en endnu større rækkevidde 

(ekstraudstyr).
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KUHN Vision sprøjter til havetraktorer
• Tankkapacitet på 50 eller 75 l
• 1,20 m teleskopisk lanse med 5 m slange og 2 m bom  

er standardudstyr.
• 12V pumpe med konstant trykt 
• 3 bar, 8 l/min.
• Stærk, helsvejst ramme

Priser fra kr. 6.900,-
Aut. slangeopruller m/lanse og 15 m slange kr. 2.500,-

Få mere info på www.mi.dk/vision

Sprøjter til alle opgaver  
og til alle have- og parkmaskiner

KUHN Actis liftsprøjter til kompakttraktorer og lign.
En sprøjteserie som giver dig utallige anvendelsesmuligheder. 
Actis sprøjterne kan udstyres med forskellige bomstørrelse 
samt sprøjtelanse med slangeoprul.

• Tankkapacitet fra 100 til 400 l
• Bombredder fra 2 til 12 m
• 115 l rentvandstank
• PTO-træk eller 12V pumpe.
• Følgende lovpligtigt udstyr er standardudstyr:  

Sprøjtelanse med skærm, kit til udvendig vask, 40 ltr.  

rensetank med rototationsdyse og 25 L kemiinjektor.
• Som ekstraudstyr fås bl.a. injektionssystem til 1 eller 2 

præparater, kørselsafhængig computer, el-betjening,  
slangeoprullere mv. 

 
Actis P400 med 400 l tank, 4 m bom og lovpligtigt udstyr 
fra kr. 33.850,-  Leasingydelse* 471,- kr./md.

Få mere info på www.mi.dk/actis

KUHN Evolis sprøjter til ATV
Hurtig og enkel montering ved hjælp af stropper.
• Tankkapacitet på 50 eller 80 l
• 1,20 m teleskopisk lanse med 5 m slange og 2 eller 4 m 

bom i rustfrit stål er standardudstyr.
• 12V el-pumpe, op til 10 l/min. max. 3 bar.
• Bom af rustfrit stål med højdejustering 
• 10 l rentvandstank er standard på Q80 modellen

Priser fra kr. 10.000,-
Aut. slangeopruller m/lanse og 15 m slange kr. 2.500,-

Få mere info på www.mi.dk/evolis
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De bagmonterede BKE-mulchmaskiner er et godt valg til nem, 
hurtig og driftssikker vedligeholdelse af grønne arealer. De fås med

• Arbejdsbredder fra 1,50 til 2,50 m
• Y-slagler eller hammerslagler
• Manuel eller hydraulisk sideforskydning op til 450 mm
• Højden justeres via 160 mm støttevalse med aftagelige ender 

eller med støttehjul
• Ved ekstra stenede forhold kan der monteres en 4 mm 

forstærkningsplade på indersiden af skjoldet (ekstraudstyr).
• Modskær sikrer optimal findeling af materialet.

Priseksempel: 
KUHN BKE 150 med hammerslagler, manuel sideforskydning  
og støttevalse kr. 36.500,-

KUHN mulchmaskiner BKE-serien

Effektiv landskabspleje med 
mulching af høj kvalitet
Mulching er en hurtig og effektiv måde at rydde overflødig bevoks ning på. 
KUHN tilbyder et bredt udvalg af mulchmaskiner og  
de laver en optimal findeling af afklippet, hvilket er  
afgørende for en hurtigere nedbrydning.

Se hele udvalget af KUHN mulchmaskiner på www.mi.dk/mulch

KUHN BKE kan leveres 
med to typer ophæng:
• Fast ophængt med to 

positioner: midtfor eller 
sideforskudt

• Ophæng med hydr.  
sideforskydning

Få mere info på www.mi.dk/actis
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Professionelt udstyr til vedligehold  
og rengøring af udendørsarealer

www.gmr.dk

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17

DK-8700 Horsens
Tel. +45 75 64 36 11

Rotorklippere
• Front- eller bagmonteret rotorklippere til hydraulisk eller mekanisk drift
• Bredde 1150-4000 mm

Sneskrabere
• Til kompakttraktorer eller redskabsbærerer
• Bredde 1300-2700 mm

Fejemaskiner
• Mekaniske/hydrauliske fejemaskiner til bl.a. kompaktmaskiner el. minilæssere
• Bredde 1000-3200 mm

Ukrudtsbrændere
• Elektronisk tænding og overvågning
• Bredde 350-1250 mm

Hækkeklippere 
Til montering på bl.a. kompaktmaskiner 
eller minilæssere

• Arbejdsbredde op til 3000 mm

• Grentykkelse op til 90 mm

• Nem og hurtig udskiftning af knivblade

• 360° rotation
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Forigo stennedlægningsfræsere

Skab et optimalt såbed 
uden sten på overfladen  
Den justerbare planerplanke og valsen skaber det perfekte 
såbed uanset jordforholdene.

Bevar stenene i jorden
Ved at fræse stenene ned - frem for at fjerne 
dem - opnås et mindre kompakt såbed 
med optimal struktur til vanding. 
Tegningen viser en Forigo, der arbejder mod 
venstre og efterlader et perfekt såbed: Jord 
øverst og sten nederst.

Arbejdsbredder 0,85 cm - 4,5 m

Arbejdsdybde 0-28 cm afhængig af model

Valse
Med mekanisk sideforskydning. Gitter eller - pakkervalse 
afhængig af model

Spadeknive 16-120 stk. afhængig af model

Trækkraft 15-300 hk afhængig af model

Ophæng 3-punktsophængt, 1.000 omd./min.

Kapacitet Op til 22.000 m2/t

Ekstraudstyr Såkasse

Standardudstyr
Justerbar planerplanke og PTO-aksel med automatisk 
overbelastningssikring. Den største model G45 har dobbelt 
sidetræk 

Priseksempel:  
Forigo G25, arbejdsbredde 130 cm, med gittertromle kr. 61.500,-

Se mere på www.mi.dk/forigo
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Rauch UKS valseudlægger
God til sand, salt, grus, gødning, kalk og frø.

• Spredebredde fra 80 til 300 cm, 165-810 l, max 1.000 kg
• Med hydraulisk eller mekanisk drev 
• Fås med computer

Priseksempel:
Rauch UKS 230, præcis arbejdsbredde på 2,3 m  
kr. 43.300,-

Rauch MDS centrifugalspreder 
2-skivet centrifugalspreder til hurtig og nem spredning af kunstgødning.

• Spredebredde fra 10 til 18 m, 500 til 1.750 l. 
• Fås med computer

Priseksempel:
Rauch MDS 12.1 M, med manuel skodbetjening, spredebredde 10-18 m
kr. 31.000,-

Rauch spredere

Grønne områder og  
grøn tankegang
Rauch sprederne leverer en præcis og afgrænset spredning 
af gødning og kalk, så hække, blomsterbede osv. ikke bliver 
ramt. Det sparer dig for overforbrug af materiale, og der 
tages hensyn til naturen.

Få mere info på www.mi.dk/have-park-spredere

Rauch sprederne leverer en præcis og sik-
ker dosering. Med styring via computer kan 
spredningen dokumenteres.

UKS valseudlæggeren er nyttig året rundt 
til bl.a. gødning og salt.
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Når du køber en maskine hos en forhandler, er du også 
sikret service og support efter handlen. 
Med mere end 50 forhandlere i det danske land er 
reservedele, værk steder og support til din Ferris, Sim-
plicity, Yanmar eller Walker maskine lige i nærheden, 
uanset hvor du bor.
De mange forhandlere har egne værksteder, med folk 
der er knalddygtige til at servicere græsklippere og 
andre have- og parkmaskiner. 

Slid- og reservedele ligger på lager i Danmark
De lokale forhandlere ligger inde med de mest efters-
purgte reservedele. Resten får de leveret fra MI’s store 
lager i Vejle fra dag til dag.

Professionel service og reservedele 
hos forhandlere i hele Danmark
Når du køber en maskine hos en forhandler er du sikret dygtig service på et lokalt 
værksted og hurtig adgang til reservedele i hele landet.

Du finder nærmeste MI-forhandler på  
www.mi.dk/forhandlere

Produktiv fejemaskine
SR 1101 B COMPLETE

Bestillingsnr.: CM 9084310010-05

• Stor 70-liters beholder
• Stigningskapacitet op til 20%
• Op til 6 timers konstant kørsel

www.nilfi sk.dk

Støvfri fejning – det er også MI

MAR0017483_Dealer ad.indd   1 12/28/2018   4:42:15 PM
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* Leasing: Renten er variabel og gælder de nævnte maskiner ved en løbetid på 60 mdr. Finanseringen er betinget af positiv kreditgodken delse, 10% i udbetaling og restværdi. 

Alle priser er ekscl. moms og gælder, så længe lager haves eller til 01.09.2019. Der tages forbehold for udsolgte varer, manglende leverancer samt tryk- og billedfejl.  
Billeder kan være vist med ekstraudstyr.

Book en gratis demo

Kontakt din forhandler og få tilbudt 
et skræddersyet finansierings tilbud. 
www.mi.dk/forhandlere

Renten er fast og gælder parkmaskiner fra MI. 
Løbetid 60 md. Finansiering er betinget af positiv  
kreditgod kendelse, 10% i udbetaling og 20% i rest-
værdi. 

Finansiering til 

1%
fast rente

Få likviditet til at vækste 
med finansiering

finans

Vi anbefaler dig altid at tage en prøvetur, inden du køber nye 
maskiner: Helst i det område hvor maskinen skal bruges, så 
du er sikker på, at stabili teten, trækkraften og komforten lever 
op til lige netop din hverdag.

Book en gratis demo hos din lokale have- og  
parkforhandler eller kontakt MI have & parkteamet  
på tlf. 76 40 86 85.

Find din nærmeste forhandler på www.mi.dk/forhandlere


