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Ferris har udviklet og taget patent på et unikt affjedringssystem, som overholder EU-direktivet for vibrationer.   
En hel særlig egenskab, der løfter Ferris over de konkurrerende mærker.

IS® affjedringen giver  
dig en lang række fordele:
• Ekstrem høj førerkomfort

• Stød og vibrationer reduceres

• Større kapacitet og klippehastighed

• Længere levetid for maskinen

• Altid ensartet klippehøjde

Ferris IS®

UNIK, PATENTERET
AFFJEDRING

BEDRE EGENSKABER OG MERE EFFEKTIVITET
Mange sætter ubevidst farten ned for at kompensere 
for ujævnt terræn. På en Ferris IS® klipper beskyttes du 
mod stødene fra det ujævne terræn og øger derfor helt 
naturligt farten, så motorens kapacitet udnyttes fuldt ud. 

FØLGER ALTID TERRÆNET
Ferris patenterede IS® affjedring gør det muligt for 
hvert hjul at bevæge sig uafhængigt op og ned for at 
følge terrænet. Klippebordet er flydende ophængt fra 
affjedringen, så det hæver og sænker sig for at følge 
hjulene.
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UANSET TERRÆN
FERRIS YDER KOMFORT!

ØKONOMISKE FORDELE
Ferris patenterede IS® affjedring resulterer i reduce-
rede stød, overlegen førerkomfort, øget hastighed på 
græsslåningen, bedre stabilitet og en forlænget levetid 
for klipperen. Det er derfor, Ferris også økonomisk er 
det rigtige valg!

ØGET KOMFORT
Ferris eksklusive affjedringssystem absorberer de stød 
og vibrationer, der kan medføre træthed hos dig. Den 
øgede komfort giver større arbejdsglæde og øger pro-
duktiviteten.
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ZT 400 IS®

Affjedret komfort
IS© 4-hjuls-affjedring øger komforten og kapaciteten. 

3-i-1-klipper giver alle muligheder
3-i-1-klipper giver en effektiv fleksibilitet, når græsset både 
kan være tørt, vådt og langt.

Komfort 
Patenteret IS© 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god  
blodcirkulation dagen lang

Motor
B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med  
cyklonluftfilter 

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 3100 

Tankkapacitet
21 l

Egenvægt
369 kg
 
Dækmontering
Bagdæk 20x10.00-10 – fordæk 11x4.00-5 

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

Klippehøjde
Fra 25 til 114 mm

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit,  
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem  
vedligeholdelse
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ZT 400 IS®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 13 km/t.

Klippekapacitet 
op til 10.000 m2/t.

Patenteret IS© 
4-hjuls-affjedring
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ZT 600 IS®

Effektivitet
Optimal og stor udnyttelse på alle mindre fremkommelige 
arealer.

Quick-løft
Hurtigt og nemt løft af klippebord via fodpedal. 

Power til krævende forhold
B&S Commercial-motoren med det effektive 5-trins cyklonluft-
filter er bygget til Zero Turn. V-twin sikrer overlegen ydelse og 
holdbarhed.

Komfort 
Patenteret IS© 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god  
blodcirkulation dagen lang

Motor
B&S Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med  
cyklonluftfilter 

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 3400  

Tankkapacitet
21 l

Egenvægt
418 kg
 
Dækmontering
Bagdæk 20x8.00-10 – fordæk 11x4.00-5

Klipper
112 cm klipper med bagudkast og mulching 

Klippehøjde
Fra 25 til 114 mm

Styrtbøjle
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit,  
vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem  
vedligeholdelse
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ZT 600 IS®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 14 km/t.

Klippekapacitet 
op til 9.000 m2/t.

Patenteret IS© 
4-hjuls-affjedring
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ZT 800 ISX®

Perfekt finish
iCD™ klipperen sikrer et bedre luftflow og klipperesultat. 
Bag udkast og mulching er standard.

Komfort 
Den nye generation af patenteret uafhængig ISX® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god  
blodcirkulation dagen lang

Motor
B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, benzinmotor på 810 ccm med  
cyklonluftfilter

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 3400  

Tankkapacitet
21 l

Egenvægt
487 kg
 
Dækmontering
Bagdæk 23x10.50-12 – fordæk 13x6.50-6 

Klipper
132 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching

Klippehøjde
Fra 25 til 127 mm

Styrtbøjle
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

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

ISX - branchens mest avancerede
affjedringssystem

Klipperen følger altid terrænnet og giver ens klippehøjde.
Minimal bevægelse i klippedækkene.

Hurtigere reaktion i nedadgående bevægelse.
Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænnet.
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ZT 800 ISX®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 16 km/t.

Klippekapacitet 
op til 16.000 m2/t.

Patenteret ISX© 
4-hjuls-affjedringISXTM
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ZT 2100 IS®

Komfort 
Patenteret uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer 
god blodcirkulation dagen lang

Motor
B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm med 
elektronisk indsprøjtning

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 4400   

Tankkapacitet
42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt
601 kg
 
Dækmontering
Bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6  

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

Klippehøjde
Fra 25 til 127 mm

Styrtbøjle
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

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

Økonomisk i brændstofforbrug og drift
Vanguard EFI motoren er intelligent og leve rer overlegen 
ydelse og tilpasser selv brændstofmængden med en bespar-
else på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er serviceinter-
vallerne ved olieskift op til 500 timer.

3-i-1-klipper giver alle muligheder
3-i-1-klipper giver en effektiv fleksibilitet, når græsset både 
kan være tørt, vådt og langt.
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ZT 2100 IS®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 18 km/t.

Klippekapacitet 
op til 22.000 m2/t.

Patenteret IS© 
4-hjuls-affjedring
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ZT 2200 ISX®

Komfort 
Den nye generation af patenteret uafhængig ISX® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2.  
Justerbar, affjedret komfortsæde med høj ryg og armlæn. Skrå  
fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor
B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm med 
elektronisk indsprøjtning

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 4400   

Tankkapacitet
42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt
548 kg
 
Dækmontering
Bagdæk 24x9.5-12 – fordæk 13x5.00-6   

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

Klippehøjde
Fra 25 til 127 mm

Styrtbøjle
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

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

NYHED

ISX - branchens mest avancerede 
affjedringssystem

Klipperen følger altid terrænnet og giver ens klippehøjde.
Minimal bevægelse i klippedækkene.

Hurtigere reaktion i nedadgående bevægelse.
Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænnet.

Økonomisk i brændstofforbrug og drift
Vanguard EFI motoren er intelligent og leve rer overlegen 
ydelse og tilpasser selv brændstofmængden med en bespar-
else på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er serviceinter-
vallerne ved olieskift op til 500 timer.

12



ZT 2200 ISX®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 18 km/t.

Klippekapacitet 
op til 19.000 m2/t.

Patenteret ISX© 
4-hjuls-affjedring

ISXTM
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ZT 3200 IS®

Affjedret komfort
Uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring for høj komfort og kapacitet.

Quick løft
Hydraulisk løft af klippebord via fodpedal med transportlås. 

Økonomisk i brændstofforbrug og drift
Vanguard EFI motoren er intelligent og leve rer overlegen 
ydelse og tilpasser selv brændstofmængden med en bespar-
else på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er serviceinter-
vallerne ved olieskift op til 500 timer.

Komfort 
Patenteret uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer 
god blodcirkulation dagen lang

Motor
B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk V-twin, benzinmotor på  
993 ccm med elektronisk indsprøjtning

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 5400   

Tankkapacitet
42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt
752 kg
 
Dækmontering
Bagdæk 26x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper
183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching og hydraulisk løft

Klippehøjde
Fra 25 til 127 mm

Styrtbøjle
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

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

LIMITED EDITION
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ZT 3200 IS®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 20 km/t.

Klippekapacitet 
op til 29.000 m2/t.

Patenteret IS© 
4-hjuls-affjedring
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500 timers serviceinterval betyder

60%  
BESPARELSE  
PÅ OLIE- 
VEDLIGEHOLD
Pr. enhed, pr. år.

• Forhøjet serviceinterval for olieskift fra 100 timer til 500 timer

• Større oliemængde betyder længere levetid

• Stort oliefilter med bedre filtreringsevne

• Løbende motorsmøring ved drift i skæve vinkler (op til 45 grader)

• Renere, hurtigere, nemmere olieskift uden brug af værktøj

• Mindre arbejde med olieskift, udskiftning af filter og olieomkostninger

• 3 års professionel motorgaranti 

• Vanguard™ EFI-motorer er standard på Ferris ZT 2100, ZT 2200  
og ZT 3200

Dæksel til nem påfyldning samt integreret oliefilter gør 
olieskift nemmere, renere og hurtigere.

Større oliebeholder øger serviceintervallet op til 500 timer og 
reducerer olietem peraturen.

Unikt system med tørt krumtaphus sikrer smøring af skæve 
vinkler og minimerer termisk olienedbrud.

OILGUARD LABELS- REVISED 6/15/16
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•  EFI reducerer brændstofforbruget og formindsker 
forurening.

•  Et lukket EFI-kredsløb opretholder altid den mest 
effektive brændstofblanding.

•  Brændstofforbruget er reduceret sammenlignet med 
en tilsvarende model med karburator.

•  En fartsensor sørger for frigivelse af den korrekte 
mængde brændstof.

•  EFI forøger motorkraften.

• Nemmere serviceløsninger og motordiagnostik.

• Optimeret kold og varm genstart.

•  Professionel garanti. Oil Guard er udelukkende 
tilgængelig på Vanguard™ EFI-motorer på Ferris ZT 
maskiner.

FORDELENE
VED EFI  
(ELEKTRONISK INDSPRØJTNING)
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ZT 2600 IS®

Den reneste diesel
Udstyret med det nyeste inden for miljømotorer og teknologi, 
der opfylder Stage 5 miljøkravene.

Perfekt finish
iCD™ klipperen sikrer et bedre luftflow og klipperesultat. 
Bagudkast og mulching er standard.

Komfort 
Patenteret uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer 
god blodcirkulation dagen lang

Motor
Yanmar 3-cylindret 24 hk dieselmotor på 993 ccm med dobbelt luftfilter

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 4400   

Tankkapacitet
42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt
727 kg (med 132 cm klipper) / 743 kg (med 155 cm klipper) 

Dækmontering
132 cm klipper: bagdæk 24x9.5-12 – fordæk 13x5.00-6 
155 cm klipper: bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

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

Klippehøjde
Fra 25 til 127 mm

Styrtbøjle
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogn-
træk og støtteben for nem vedligeholdelse
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ZT 2600 IS®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 18 km/t.

Klippekapacitet 
op til 22.000 m2/t.

Patenteret IS© 
4-hjuls-affjedring
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ZT 5100 IS®

Affjedret komfort
Uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring for høj komfort og  
kapacitet.

Quick løft
Hydraulisk løft af klippebord via fodpedal med transportlås. 

Nem service og vedligeholdelse
Fodpladen fjernes nemt og sikrer hurtig adgang ved service 
og vedligeholdelse.

Komfort 
Patenteret uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2.  
Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer 
god blodcirkulation dagen lang

Motor
Caterpillar 3-cylindret 36 hk dieselmotor på 1500 ccm med dobbelt 
luftfilter

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

Tankkapacitet
52 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt
1.021 kg (med 155 cm klipper) / 1.070 kg (med 183 cm klipper) 

Dækmontering
Bagdæk 26x12.00-12 –  fordæk 13x6.50-6

Klipper
155 cm eller 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching og 
hydraulisk løft

Klippehøjde
Fra 25 til 152 mm

Styrtbøjle
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr
Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem 
vedligeholdelse
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ZT 5100 IS®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 20 km/t.

Klippekapacitet 
op til 29.000 m2/t.

Patenteret IS© 
4-hjuls-affjedring
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NYHEDZT 6200 IS®

Komfort 
Patenteret uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2. Kom-
fortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god 
blodcirkulation dagen lang

Motor
Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1699 ccm. 
Opfylder Stage 5 emissionskrav

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

Tankkapacitet
52 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt
1.180 kg

Dækmontering
Bagdæk 26x12.00-12 –  fordæk 13x6.50-6

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

Klippehøjde
Fra 25 til 152 mm

Styrtbøjle
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

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

Den reneste diesel
Udstyret med det nyeste inden for miljømotorer og teknologi, 
der opfylder Stage 5 miljøkravene.

Fuld kontrol
-  11 cm stort display.
- Aflæsning af service, motoromdrejninger, temperatur, batteri 

og overvågning af motor.
- Elektrisk PTO-kobling med blød start af klipper
- Nem aflæsning også i sollys.
 
3-i-1-klipper giver alle muligheder
Topydelse, side-, bagudkast eller mulching.
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ZT 6200 IS®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 20 km/t.

Klippekapacitet 
op til 29.000 m2/t.

Patenteret IS© 
4-hjuls-affjedring

NYHED 
Oplev ultimativ ergonomi og komfort med højere ydelse 
og mere fokus på det grønne.
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ZT SRS IS®

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

Ergonomisk design
Alt betjening foretages i ergonomisk korrekte arbejdsstillinger, 
og det kompakte design giver fuldt overblik over maskinen.

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

Stor ydelse
Kompakt, alsidighed, komfort og stor ydelse er kendetegnet 
for Ferris SRS IS®.

Komfort 
Patenteret IS® uafhængig førerplatform

Ergonomi
Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2. Ergo-
nomisk betjening, affjedret justerbar førerplatform og  
polstret knæstøtte

Motor
Kawasaki® FX600V 19 hk eller FX691V 22 hk V-twin, benzinmotor

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 3400  

Tankkapacitet
23 l

Egenvægt
368 kg (med 91 cm klipper) / 398 kg (med 122 cm klipper) 

Dækmontering
91 cm klipper, bagdæk 23x8.50-12 – fordæk 11x4.00 - 5 
122 cm klipper, bagdæk 23x10.50-12 – fordæk 11x4.00 - 5

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

Klippehøjde
Fra 25 til 114 mm

Ekstraudstyr
Punkteringsfrie forhjul
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ZT SRS IS®

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

Klippehastighed 
op til 13 km/t.

Klippekapacitet 
op til 10.000 m2/t.

Patenteret IS© 
uafhængig affjedring
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ISXTM

Vibrationer kan skade din krop! Hvis du udsættes for mange 
vibrationer over lang tid, kan det give skader. F.eks. forandrin-
ger i fingrenes blodkar, ryg- og lændesmerter og tidlig ned-
slidning. Du kan udsættes for vibrationer på to måder:

HÅND-ARM-VIBRATIONER
Opstår, når du betjener en håndholdt maskine, der giver 
rystelser ud i hænder, arme og skuldre. 
Maksimal daglig vibrationsbelastning af hænder og arme, 
hvis vibrationsbelastningen ikke skal overskrides ifølge  
Arbejdstilsynet: 
Ved 2,5 m/s²: 8 timer  
Ved 3,5 m/s²: 4 timer
Ved 5 m/s²: 2 timer
Ved 10 m/s²: 30 min.

HELKROPSVIBRATIONER
Forekommer især ved kørsel med off-road køretøjer, f.eks. 
entreprenør- og landbrugsmaskiner, hvor hele kroppen rystes 
op gennem sædet. 
Maksimal daglig vibrationsbelastning af kroppen, hvis vibrati-
onsbelastningen ikke skal overskrides i følge Arbejdstilsynet:
Ved 0,5 m/s²: 8 timer
Ved 0,7 m/s²: 4 timer
Ved 1,0 m/s²: 2 timer
Ved 1,4 m/s²: 1 time

FERRIS ZERO TURN – INGEN BEGRÆNSNINGER 
Ferris klipperne indtager en unik position i markedet, som 
adskiller dem fra konkurrenterne. Deres unikke professio-

nelle patenterede IS® affjedringssystem findes i hele pro-
grammet. Klipperne er udstyret med uafhængig affjedring. 
Affjedringssystemet reducerer stød fra terrænet, der kan 
give træthed hos dig. Mange sænker hastigheden for at 
kompensere for ujævnt terræn. Ferris affjedringssystemet 
beskytter mod disse stød, så du kan fastholde hastigheden 
og drage fuld fordel af den tilgængelige motorydelse og 
dermed opnå en højere produktivitet. Derudover bidrager det 
unikke affjedringssystem til en vibrationseksponering under 
den maksimale standard, således maskinerne må bruges op 
til 8 timer om dagen uden begrænsninger. 

NYT FORBEDRET AFFJEDRINGSSYSTEM 
Ferris klipperne er de eneste professionelle klippere, der har 
et affjedringssystem, der er udviklet med fokus på dit behov. 
Affjedringen blev introduceret i 1998 og er siden blevet byg-
get med det formål at skabe den stærkeste maskine, som 
passer godt til dig. Den patenterede affjedringsteknologi giver 
eksklusive fordele, herunder minimering af stød på chassiset 
og din krop. Til den kommende sæson vil næste generation 
af Ferris affjedring blive introduceret. Denne opgradering 
omfatter blandt andet ny og forbedret affjedring i fronten. 
ForeFront TM affjedringen sikrer, at fronthjulene altid er i lodret 
position, således kørslen og klipperesultatet forbedres, idet 
klippebordet følger terrænet endnu bedre. Det er den nye 
generation af affjedringen - ISX.

BRANCHENS MEST 
AVANCEREDE  
AFFJEDRINGSSYSTEM 
Ferris adskiller sig fra konkurrenterne på markedet med den unikke patenterede affjedring, som fås på 
alle klipperne i Ferris-programmet. Denne teknologi opgraderes nu til en ny generation på Ferris ZT 800 
og ZT 2200, som vil tage førerkomforten til et helt nyt niveau.  
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EKSTRAUDSTYR
- til din Ferris-klipper

Lovpligtigt lyskit
CE-godkendte lygter. Komplet lyskit 
godkendt til kørsel på offentlig vej.

Støtteben til nem service
Ferris støtteben giver nem adgang til 
service. Løftehøjde op til 44 cm.  

Træk
Med 19 mm hul og mulighed for 
montering af kuglekobling. 

Nakkestøtte
Kan tilbydes til modellerne ZT 2100 og 
ZT 2200. 

Punkteringsfrie forhjul
Kan tilbydes til alle modeller. 

Bagdæk med godt greb
Bagdæk der sikrer et godt greb i 
underlaget og giver en god trækkraft. 
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Når der køres på offentlige områder, dvs. veje, stier, skovveje mv. 
er der forskellige forskrif ter, der skal overholdes med hensyn til 
klipperens indretning m.m. Hvor færdselsloven gælder kræves 
kørekort. De påbudte lygter skal kunne holdes tændt, uanset om 
motoren er slukket.

På offentligt tilgængelige områder kræves der et godkendt 
lyskit.

(Kilde: Trafikstyrelsen)

GARANTIEN 
koster ikke ekstra på Ferris 
klipperne
Hver kunde har forskellige behov. Derfor tilbyder Ferris to 
garantiperioder, så du altid kan være tryg uanset, hvilken Ferris 
klipper du vælger, og hvor mange timer du kører.

2 + 2 års garanti
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.

5 års garanti på affjedringen
På den unikke IS® affjedring på alle Ferris 
klippere ydes der 5 års garanti uanset 
timeantal. Denne garanti giver dig sammen 
med Ferris 2 + 2 års garantien - en udvidet 
garanti for et produkt af høj kvalitet!

KØRER DU 
LOVLIGT
med din klipper på offentlige  
veje?
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BOOK EN DEMO
- vi stiller gerne op
Test inden du køber nye maskiner - helst i det område, hvor maskinen skal bruges - så du er sikker på, 
at stabiliteten, trækkraften og komforten lever op til lige netop din hverdag.

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

KØRER DU 
LOVLIGT
med din klipper på offentlige  
veje?
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SPECIFIKATIONER          Zero Turn IS® serie
ZT 400 IS® ZT 600 IS® ZT 800 ISX® ZT 2100 IS®

Komfort
Affjedring

Ergonomi

Motordata
Motor

Antal hk

Oil GuardTM System

Tankkapacitet

Egenvægt

Transmission

Klippedata
Klipper

Klippehøjde

Klippekapacitet

Klippehastighed

Dæk
Fordæk

Bagdæk

Garanti
Klipper

Affjedring

Udstyr
Styrtbøjle

Ekstraudstyr

Patenteret IS®  
4-hjuls-affjedring

Helkropsvibrationer  
0,5 m/s2. Hånd- og armvi-

brationer 2,5 m/s2. Komfort-
sæde og justerbare armlæn. 

Skrå fodstøtte sikrer god 
blodcirkulation

B&S Commercial serie  
23 hk V-Twin, benzinmotor 

på 724 ccm med  
cyklonluftfilter

23 hk

21 l

369 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 3100

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

sideudkast

Fra 25 til 114 mm

Op til 10.000 m2/t.

Op til 13 km/t.

11x4.00-5  

20x10.00-10

2 år (ved kørsel mindre 
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

 

Hydraulisk løft af klipper,  
punkteringsfrie forhjul,  

komplet lyskit, vogntræk,  
komfortsæde med høj  

ryg og støtteben 

Patenteret IS®  
4-hjuls-affjedring

Helkropsvibrationer 
0,5 m/s2. Hånd- og 

armvibrationer 2,5 m/s2. 
Komfortsæde og justerba-
re armlæn. Skrå fodstøtte 
sikrer god blodcirkulation

B&S Commercial serie  
25 hk V-Twin, benzinmotor 

på 724 ccm med  
cyklonluftfilter 

25 hk

21 l

418 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 3400 

112 cm klipper med  
bagudkast og mulching

Fra 25 til 114 mm

Op til 9.000 m2/t.

Op til 14 km/t.

11x4.00-5  

20x8.00-10

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-bøjle,  
som kan nedfældes 

Hydraulisk løft af klipper,  
punkteringsfrie forhjul,  

komplet lyskit, vogntræk,  
komfortsæde med høj ryg  

og støtteben

Ny generation af patenteret 
uafhængig ISX® 4-hjuls- 

affjedring

Helkropsvibrationer 
0,5 m/s2. Hånd- og armvi-
brationer 2,5 m/s2. Kom-

fortsæde og justerbare arm-
læn. Skrå fodstøtte sikrer 

god blodcirkulation

B&S Commercial serie  
27 hk V-Twin, benzinmotor 

på 810 ccm med  
cyklonluftfilter  

27 hk

21 l

487 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 3400 

132 cm iCD™ klipper med 
bagudkast og mulching

Fra 25 til 127 mm

Op til 16.000 m2/t.

Op til 16 km/t.

13x6.50-6   

23x10.50-12

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-bøjle,  
som kan nedfældes 

Hydraulisk løft af klipper,  
punkteringsfrie forhjul,  

komplet lyskit, vogntræk,  
komfortsæde med høj ryg  

og støtteben

Patenteret IS®  
uafhængig 4-hjuls-affjedring

Helkropsvibrationer  
0,5 m/s2. Hånd- og armvi-
brationer 2,5 m/s2. Kom-
fortsæde med høj ryg og 
justerbare armlæn. Skrå 

fodstøtte sikrer god  
blodcirkulation

B&S Vanguard EFI 810, 
28 hk V-twin, benzinmotor 
på 810 ccm m/ elektronisk 

indsprøjtning

28 hk

Standard

42 l fordelt på  
2 brændstoftanke

 
601 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 4400 

155 cm 3-i-1 iCDTM klipper 
med bagudkast, mulching 

og sideudkast

Fra 25 til 127 mm

Op til 22.000 m2/t.

Op til 18 km/t.

13x6.50-6 

24x12.00-12

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-bøjle,  
som kan nedfældes 

Hydraulisk løft af klipper,  
punkteringsfrie forhjul, 

nakkestøtte, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde 
med høj ryg og støtteben

ZT 2200 ISX®

Ny generation af patenteret 
uafhængig ISX® 4-hjuls- 

affjedring

Helkropsvibrationer 
0,5 m/s2. Hånd- og armvi-

brationer 2,5 m/s2. Komfort-
sæde og justerbare armlæn. 

Skrå fodstøtte sikrer god 
blodcirkulation

B&S Vanguard EFI 810,  
28 hk V-twin, benzinmotor 
på 810 ccm m/ elektronisk  

indsprøjtning

28 hk

Standard

42 l fordelt på 
2 brændstoftanke

548 kg 
   

Hydro Gear® Commercial  
ZT 4400 

132 cm 3-i-1 iCDTM klipper 
med bagudkast, mulching 

og sideudkast

Fra 25 til 127 mm

Op til 19.000 m2/t.

Op til 18 km/t.

13x5.00-6 

24x9.5-12 

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-bøjle,  
som kan nedfældes 

Hydraulisk løft af klipper,  
punkteringsfrie forhjul, 

nakkestøtte, komplet lyskit, 
vogntræk, komfortsæde 
med høj ryg og støtteben
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SPECIFIKATIONER          Zero Turn IS® serie
ZT 3200 IS® ZT 2600 IS® ZT 6200 IS® ZT SRS IS®

Patenteret IS®  
uafhængig 4-hjuls-

affjedring

Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hånd- og armvibrationer  

2,5 m/s2. Komfortsæde med 
høj ryg og justerbare armlæn. 

Skrå fodstøtte sikrer god 
blodcirkulation

B&S Vanguard Big Block EFI, 
37 hk V-twin, benzinmotor 

på 993 ccm med elektronisk 
indsprøjtning

37 hk

Standard

42 l fordelt på 
2 brændstoftanke

752 kg

Hydro Gear® Commercial  
ZT 5400  

183 cm iCD™ klipper med  
bagudkast og mulching  

og hydraulisk løft

Fra 25 til 127 mm

Op til 29.000 m2/t.

Op til 20 km/t.

13x6.50-6  

26x12.00-12

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-bøjle,  
som kan nedfældes 

Punkteringsfrie forhjul,  
komplet lyskit, vogntræk  

og støtteben 

Patenteret IS®  
uafhængig 4-hjuls-affjedring

Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hånd- og armvibrationer  

2,5 m/s2. Komfortsæde med  
høj ryg og justerbare armlæn.  

Skrå fodstøtte sikrer god  
blodcirkulation

Yanmar 3-cylindret 24 hk  
dieselmotor på 993 ccm med 

dobbelt luftfilter

24 hk

42 l fordelt på  
2 brændstoftanke

727 kg (med 132 cm klipper)   
743 kg (med 155 cm klipper)

Hydro Gear® Commercial  
ZT 4400   

132 cm eller 155 cm iCDTM  
klipper med bagudkast og 

mulching

Fra 25 til 127 mm

Op til 22.000 m2/t.

Op til 18 km/t.

13x5.00-6 (132 cm klipper)
13x6.50-6 (155 cm klipper)

24x9.5-12 (132 klipper) 
24x12.00-12 (155 cm klipper)

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-bøjle,  
som kan nedfældes 

Hydraulisk løft af klipper,  
punkteringsfrie forhjul,  

komplet lyskit, vogntræk,  
komfortsæde med høj ryg  

og støtteben

Patenteret IS®  
uafhængig førerplatform

Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hånd- og armvibrationer  

2,5 m/s2. Ergonomisk betjening, 
affjedret justerbar førerplatform 

og polstret knæstøtte

Kawasaki® FX600V 19 hk på 
603 ccm eller  

FX691V 22 hk på 703 ccm  
V-twin, benzinmotor 

19 hk eller 22 hk

 

23 l

368 kg (med 91 cm klipper)  
398 kg (med 122 cm klipper)

Hydro Gear® Commercial  
ZT 3400  

91 eller 122 cm iCD™ 
 klipper med bagudkast og 

mulching

Fra 25 til 114 mm

Op til 10.000 m2/t.

Op til 12,8 km/t.

11x4.00-5 (91 cm klipper)
11x4.00-5 (122 cm klipper)

23x8.50-12 (91cm klipper)  
23x10.50-12 (122 cm klipper)

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

 

Punkteringsfrie forhjul

ZT 5100 IS®

Patenteret IS®  
uafhængig 4-hjuls-affjedring

Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hånd- og armvibrationer  

2,5 m/s2. Komfortsæde med  
høj ryg og justerbare armlæn.  

Skrå fodstøtte sikrer god  
blodcirkulation

Caterpillar 3-cylindret 36 hk 
dieselmotor på 1500 ccm med 

dobbelt luftfilter

36 hk

 

52 l fordelt på  
2 brændstoftanke

1.021 kg (med 155 cm klipper)  
1.070 kg (med 183 cm klipper)

Hydro Gear® PW pumper og 
Parker TG0335 hjulmotorer med 

oliekøler

155 cm eller 183 cm iCD™  
klipper med bagudkast og  
mulching og hydraulisk løft

Fra 25 til 152 mm

Op til 29.000 m2/t.

Op til 20 km/t.

13x6.50-6

26x12.00-12 

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-bøjle,  
som kan nedfældes 

Punkteringsfrie forhjul, komplet 
lyskit, vogntræk og støtteben

Patenteret IS®  
uafhængig 4-hjuls-affjedring

Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. 
Hånd- og armvibrationer  

2,5 m/s2. Komfortsæde med  
høj ryg og justerbare armlæn.  

Skrå fodstøtte sikrer god  
blodcirkulation

Caterpillar 48 hk Common-rail 
Turbo-Diesel på 1699 ccm. 

Opfylder Stage 5 emissionskrav

48 hk

 

52 l fordelt på  
2 brændstoftanke

1.180 kg

Hydro Gear® PW pumper og  
Parker TG0335 hjulmotorer  

med oliekøler   

183 cm 3-i-1-klipper med  
bagudkast, mulching og  

sideudkast

Fra 25 til 152 mm

Op til 29.000 m2/t.

Op til 20 km/t.

13x6.50-6

26x12.00-12 

2 år (ved kørsel mindre  
end 500 timer på 4 år  

ydes 4 års garanti)

5 år 

Standard ROPS-bøjle,  
som kan nedfældes 

Punkteringsfrie forhjul, komplet 
lyskit, vogntræk og støtteben
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Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle.
Tlf. 76 40 86 85 – www.mi.dk

Importør: Forhandler:

Ferris er grundlagt i 1909 og er en afdeling af Briggs & Stratton. MI startede med salg af Ferris i Danmark i 2003 
og Sverige i 2005. Vi forbeholder os ret til at ændre på modeller eller specifikationer uden varsel.

Finansieringen skal ikke belaste den likviditet, som er afsat til den daglige drift.  
Kontakt din Ferris forhandler og få tilbudt et skræddersyet finansierings tilbud. 

FÅ LUFT I HVERDAGEN med MI finans
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