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Ferris IS® og ISXTM

UNIK, PATENTERET

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.

BEDRE EGENSKABER OG MERE EFFEKTIVITET

FØLGER ALTID TERRÆNET

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.

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.

EKSTREMT HØJ FØRERKOMFORT | STØD OG VIBRATIONER REDUCERES | STØRRE KAPACITET OG
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UANSET TERRÆN
FERRIS YDER KOMFORT!

AFFJEDRING
ØKONOMISKE FORDELE
®

Ferris' patenterede IS affjedring resulterer i reduceret
stødbelastning, overlegen førerkomfort, øget hastighed
på græsslåningen, bedre stabilitet og en forlænget
levetid for klipperen. Det er derfor, Ferris også
økonomisk er det rigtige valg!

KLIPPEHASTIGHED

|

LÆNGERE LEVETID FOR MASKINEN

ØGET KOMFORT
Ferris eksklusive affjedringssystem absorberer de stød
og vibrationer, der kan medføre træthed hos dig. Den
øgede komfort giver større arbejdsglæde og øger produktiviteten.

|

ALTID ENSARTET KLIPPEHØJDE
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DET MEST AVANCEREDE
AFFJEDRINGSSYSTEM I
BRANCHEN
FERRIS ADSKILLER SIG FRA KONKURRENTERNE PÅ MARKEDET MED DE UNIKKE OG PATENTEREDE
AFFJEDRINGER, SOM FÅS PÅ ALLE KLIPPERNE I FERRIS-PROGRAMMET.
Vibrationer kan skade din krop! Hvis du udsættes for mange
vibrationer over lang tid, kan det give skader, som f.eks.
forandringer i fingrenes blodkar, ryg- og lændesmerter og
tidlig nedslidning. 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.
Helkropsvibrationer forekommer især ved kørsel, hvor hele
kroppen rystes op gennem sædet.

FERRIS ZERO TURN – INGEN BEGRÆNSNINGER
Ferris klipperne indtager en unik position på markedet, og
adskiller sig fra konkurrenterne med deres professionelle,
patenterede affjedringssystemer. Klipperne er udstyret med
uafhængig affjedring, som reducerer stød fra terrænet og
dermed ikke giver træthed hos dig.
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Mange sænker hastigheden for at kompensere for ujævnt
terræn. Ferris affjedringssystemet beskytter mod disse stød,
så du kan fastholde hastigheden og få fuld fordel af den
tilgængelige motorydelse og dermed opnå en højere
produktivitet. Derudover bidrager affjedringen til at holde
vibrations-eksponeringen under den maksimale standard,
således at maskinerne må bruges op til 8 timer om dagen
uden begrænsninger.

3 FORSKELLIGE TYPER FRONTAFFJEDRING
Ferris klipperne er de eneste professionelle klippere, der har
affjedringssystemer, der er udviklet med fokus på dit behov.
Affjedringen blev introduceret i 1998 og er siden blevet
videreudviklet med det formål at skabe den stærkeste
maskine, som passer godt til dig.
De patenterede affjedringsteknologier giver eksklusive fordele, herunder minimering af stød på chassiset og din krop.

ISX

TM

Frontaffjedring på
alle ISX™ modeller

Frontaffjedring for IS®-serien
(ZT 2600 IS®, ZT 6200 IS®)

Frontaffjedring for S-serie
(ZT 600 IS®)

Det nye avancerede, uafhængige
affjedringssystem udnytter fire forbindelsesstænger i stål, der arbejder med
underlaget og sikrer at hjulet forbliver
i en ideel lodret position og i kontakt
med jorden. Dette eliminerer i praksis
stød og giver en jævn tur og lige klippelinjer - også ved fuld hastighed.

Gennemtestet uafhængig affjedringsteknologi, der udnytter de uafhængige styrearme, der følger en let bue
ved kørsel. De dæmper vibrationer i
ujævnt terræn og giver mulighed for
slåning ved højere hastigheder uden
stød.

En svingbar foraksel kombineret
med støddæmpere gør, at forhjulene
har bedre terrænfølge.

DET BAGESTE AFFJEDRINGSSYSTEM
Det bageste affjedringssystem består af en svingarm med coilover støddæmpere og giver et fælles omdrejningspunkt for
baghjulene. Det forbedrer stabiliteten og gør turen over ujævnt
terræn mere behagelig.

COIL-OVER STØDDÆMPERE
Ferris bruger støddæmpere af typen coil-over (som på en bil),
dvs. støddæmperne består af to hovedkomponenter: en fjeder
og en dæmper. Fjederen styrer bevægelsen op og ned, mens
et spjæld styrer, hvor hurtigt fjederen kan bevæge sig op eller
ned. Den progressive fjeder er justerbar og starter blødt, når
den komprimeres, så bumpene reduceres. Denne funktion
giver en mere jævn kørsel ved højere hastigheder.

5 ÅRS GARANTI PÅ
AFFJEDRINGEN
Der ydes 5 års garanti uanset
timeantal på den unikke IS® affjedring
på alle Ferris klippere.
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ZT 6200 IS

®

Komfort
Patenteret uafhængig IS® 4-hjulsaffjedring

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

Miljø
Opfylder Stage 5 emissionskrav / godkendt til HVO brændstof

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 Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

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 emissionskrav og er godkendt til
HVO brændstof.

Trippel-klipper giver alle muligheder
Topydelse med bag-, sideudkast og mulching
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ZT 6200 IS®
HVO
DIESEL
Patenteret IS©
4-hjulsaffjedring

Oplev ultimativ ergonomi og komfort med
højere ydelse og mere fokus på det grønne.

Klippekapacitet
op til 29.000 m2/t.
Klippehastighed
op til 20 km/t.

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring
7

ZT 2600 IS

®

Komfort
Patenteret uafhængig IS® 4-hjulsaffjedring

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 24 hk 3-cylindret dieselmotor på 993 ccm og dobbelt luftfilter.

Miljø
Opfylder Stage 5 emissionskrav / godkendt til HVO brændstof

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 13x6.50-6
155 cm klipper: bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper
132 eller 155 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast 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, nakkestøtte og støtteben for nem vedligeholdelse

Den reneste diesel
Udstyret med det nyeste inden for miljømotorer og teknologi,
der opfylder Stage 5 emissionskrav og er godkendt til HVO
brændstof.

Trippel-klipper giver alle muligheder
Topydelse med side-, bagudkast eller mulching.
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ZT 2600 IS®
HVO
DIESEL

Patenteret IS©
4-hjulsaffjedring
Klippekapacitet
op til 22.000 m2/t.

Klippehastighed
op til 18 km/t.

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring
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BRUG HVO BIODIESEL
OG SPAR OP TIL 90% PÅ
2
CO -UDLEDNINGEN
HVO

Der er flere fordele ved at vælge HVO
Biodiesel. Du får stort set samme tekniske
egenskaber som med almindelig diesel,
men reducerer samtidig din CO2-udledning
med op til 90%.

DIESEL
Derudover mindskes udledningen af partikler og NOx op til 30%,
ligesom røg- og lugtgener bliver betydeligt reduceret. Det sikrer en
højere luftkvalitet, hvilket er en stor fordel ved brug i især byzoner.
Desuden bidrager HVO Biodiesel også til en betydelig støjreduktion.

Hvad er HVO Biodiesel lavet af?
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) Biodiesel kan bestå af mange
forskellige bæredygtige råvarer. Blandt andet animalsk affaldsfedt
fra fødevareindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk, vegetabilske olier,
brugt madolie, restprodukter fra majs, rapsolie, sojabønneolie,
camelinaolie, jatrophaolie og meget andet.

Kan alle motorer køre på HVO Biodiesel?
For at motoren kan håndtere HVO Biodiesel, kræver det generelt
et indsprøjtningssystem, som det på de nye ”Stage 5” motorer, der
sidder på Ferris og Yanmar produkterne.
Der vil oftest i disse motorer ikke kunne registreres forskel i ydeevne
eller effekt, når der skiftes til HVO Biodiesel, da du i kraft af motorstyringen opnår en bedre udnyttelse af brændstoffet. Dette vil
kompensere lidt for den lidt højere pris på HVO Biodiesel.

Fodelene er mange!
- 100% fossilfrit og bæredygtigt alternativ til diesel
- Op til 90% CO2-reduktion
- Renere luft og øget livskvalitet i byerne
- Lugtfri, færre luftpartikler
- Reduceret motorstøj
- Bionedbrydeligt

”

- Vi mærker en større og større
interesse for HVO Biodiesel til den
grønne sektor.
Jens Elkrog, produktspecialist hos MI
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- Kan bruges på Ferris, hvor HVO-logo fremgår
- Kan bruges året rundt (ned til -32 grader)
- Kan blandes med almindelig diesel

Biodiesel på Ferris
Hos MI er vi klar til den grønne fremtid! Alle vores Ferris dieselklippere er godkendt til HVO Biodiesel.

NU MERE MILJØVENLIG
Nu kan du klippe mere bæredygtigt
med HVO100 Biodiesel. HVO udleder op til 90%
mindre CO2 og op til 30% mindre NOx.
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ZT 3300 ISX

TM

Komfort
Patenteret uafhængig ISXTM 4-hjulsaffjedring

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, 40 hk V-twin, benzinmotor på 993 ccm
med elektronisk indsprøjtning og Oil Guard system

Transmission
Hydro Gear® ZT-5400 Powertrain

Tankkapacitet
42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt
788 kg

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

Klipper
183 cm Trippel-klipper med bagudkast, mulching, sideudkast 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

Økonomisk i brændstofforbrug og drift
Vanguard EFI motoren er intelligent og leverer overlegen
ydelse, hvor den selv tilpasser brændstofmængden med en
besparelse på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er
serviceintervallerne ved olieskift op til 500 timer.

ISXTM - branchens mest avancerede
affjedringssystem
Klipperen følger altid terrænet og sikrer ens klippehøjde.
Minimal bevægelse i klippebordet.
Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænet.
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ZT 3300 ISXTM
Patenteret ISXTM
4-hjulsaffjedring
Klippekapacitet
op til 29.000 m2/t.

ISX

Klippehastighed
op til 20 km/t.

TM

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

NYHED
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ZT 2200 ISX

TM

Komfort
Patenteret uafhængig ISXTM 4-hjulsaffjedring

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 og Oil Guard system

Transmission
Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankkapacitet
42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt
594 kg (med 132 cm klipper) / 639 kg (med 155 cm klipper)

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

Klipper
132 cm eller 155 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

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

ISXTM - branchens mest avancerede affjedringssystem
Klipperen følger altid terrænet og sikrer ens klippehøjde.
Minimal bevægelse i klippebordet. Forhjulet er altid i lodret og
giver maksimal kontakt til terrænet.

Økonomisk i brændstofforbrug og drift
Vanguard EFI motoren er intelligent og leverer overlegen
ydelse, hvor den selv tilpasser brændstofmængden med en
besparelse på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er
serviceintervallerne ved olieskift op til 500 timer.
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ZT 2200 ISXTM
Patenteret ISXTM
4-hjulsaffjedring
Klippekapacitet
op til 19.000 m2/t.

Klippehastighed
op til 18 km/t.

ISX

TM

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring
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ZT 800 ISX

TM

Komfort
Patenteret uafhængig ISXTM 4-hjulsaffjedring

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
22 l

Egenvægt
520 kg

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

Klipper
132 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast 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

Trippel-klipper giver alle muligheder
Topydelse med bag-, sideudkast og mulching

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

ISXTM - branchens mest avancerede affjedringssystem
Klipperen følger altid terrænet og sikrer ens klippehøjde.
Minimal bevægelse i klippebordet.
Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænet.
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ZT 800 ISXTM

ISX

Patenteret ISXTM
4-hjulsaffjedring

TM

Klippekapacitet
op til 16.000 m2/t.
Klippehastighed
op til 16 km/t.

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring
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ZT 600 IS

®

Komfort
Patenteret IS© 4-hjulsaffjedring

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
22 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

Effektivitet
Optimal udnyttelse og stor effektivitet 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 cyklonluftfilter er bygget til Zero Turn. V-twin sikrer overlegen ydelse og
holdbarhed.
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ZT 600 IS®
Patenteret IS©
4-hjulsaffjedring
Klippekapacitet
op til 9.000 m2/t.
Klippehastighed
op til 14 km/t.

Garanti
2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring
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ZT 400 IS

®

Komfort
Patenteret IS© 4-hjulsaffjedring

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
23 l

Egenvægt
369 kg

Dækmontering
Bagdæk 20x10.00-10 – fordæk 11x6.00-5

Klipper
122 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

Klippehøjde
Fra 25 til 114 mm

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

Affjedret komfort
IS© 4-hjulsaffjedring øger komforten og kapaciteten.

Trippel-klipper giver alle muligheder
Trippel-klipper giver en effektiv fleksibilitet, når græsset både
kan være tørt, vådt og langt.
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ZT 400 IS®
Patenteret IS©
4-hjulsaffjedring
Klippekapacitet
op til 10.000 m2/t.
Klippehastighed
op til 13 km/t.

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

Det eksklusive iCD™ klippesystem yder på højeste niveau under mange forskellige forhold. Der er indbygget en ekstra bred åbning for at sprede afklippet hurtigt og jævnt. Det skrå næsedesign giver dig
mulighed for at klippe ved højere hastigheder, uden at det går ud over klippekvaliteten.

ICDTM KLIPPESYSTEMETS FUNKTIONER

EKSKLUSIVT MED DOBBELT REMTRÆK

Bredt udkast
Det ekstra brede udkast fordeler græsafklippet jævnt,
og den fleksible gummideflektor reducerer skader fra
stenslag.

Remføring
Stålarme fastholder remmen i den bageste strammerulle, der er fremstillet af støbejern, og beskyttet af en
støvskærm.

To lag stål
To lag 10 gauge stål er svejst sammen for at forstærke
den øverste midterdel af klipperen. En forstærket forkant
beskytter klipperbordet, hvor der er mest brug for det.

Remskivetræk med spindel og dybe riller
De dybe riller i remskiven minimerer risikoen for, at en
rem løsner sig eller ruller af remskiven.

Høj hastighed
Forskudt midtpunkt optimerer luftstrømmen og giver en
større udkaståbning, så der kan arbejdes med høje hastigheder, selv i tæt græs.

Specialdesignet kilerem
Kileremmen er designet til at modstå slæk og for tidlig
slitage. Den har en profil, der overfører mere kraft end
klassiske kileremsprofiler.

*) 2-remsystemet har en garanti på tre år eller 300 timer, alt efter hvad der kommer først.
Garantien dækker reservedele og arbejdsløn i år et, og reservedele i år to og tre.
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EKSTRAUDSTYR
- TIL DIN FERRIS-KLIPPER

Lovpligtigt lyskit

Støtteben for nem service

Træk

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

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

Med 19 mm hul og mulighed for
montering af kuglekobling.

Nakkestøtte

Punkteringsfrie forhjul

Bagdæk med godt greb

Kan tilbydes til modellerne ZT 800,
ZT 2200 og ZT 2600

Kan tilbydes til alle modeller.

Bagdæk med specialprofil, der sikrer et
godt greb i underlaget og giver en god
trækkraft.
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1
DERFOR ER DET BEDRE
1
Dæksel til nem påfyldning samt
integreret oliefilter gør olieskift
nemmere, renere og hurtigere.

2
Større oliebeholder øger
serviceintervallet op til 500 timer
og reducerer olietemperaturen.

2

3
Unikt system med tørt krumtaphus
sikrer smøring, når der arbejdes
i hældende terræn og minimerer
nedbrydning af olien som følge af
overophedning.

3

500 TIMERS SERVICEINTERVAL BETYDER

60%
BESPARELSE
PÅ OLIEVEDLIGEHOLD
PR. ENHED PR. ÅR

• 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.

• Forhøjet serviceinterval for olieskift fra 100 timer til 500 timer

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

• Større oliemængde betyder længere levetid

• EFI forøger motorkraften.

• Stort oliefilter med bedre filtreringsevne

• Nemmere serviceløsninger og
motordiagnostik.

• Løbende motorsmøring ved arbejde i stejlt terræn (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 2200 og ZT 3300
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FORDELENE VED EFI
(elektronisk indsprøjtning)

• Optimeret kold og varm genstart.
• Garanti ved professionelt brug.
Oil Guard er udelukkende
tilgængelig på Vanguard™ EFImotorer på Ferris ZT maskiner.

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?
Når der køres på offentlige områder, dvs. veje, stier, skovveje mv.
er der forskellige forskrifter, 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)
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SPECIFIKATIONER
Komfort

Motordata

ZT 400 IS®

ZT 600 IS®

ZT 800 ISXTM

Affjedring

Patenteret IS® 4-hjulsaffjedring

Patenteret IS® 4-hjulsaffjedring

Ny generation af patenteret
uafhængig ISXTM 4-hjulsaffjedring

Ergonomi

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

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

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

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

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

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

23 hk

25 hk

27 hk

23 l

22 l

22 l

369 kg

418 kg

520 kg

Hydro Gear® Commercial
ZT 3100

Hydro Gear® Commercial
ZT 3400

Hydro Gear® Commercial
ZT 3400

122 cm Trippel med
bagudkast, mulching og
sideudkast

112 cm klipper med
bagudkast og mulching

132 cm iCD Trippel med
bagudkast, mulching og
sideudkast

Klippehøjde

Fra 25 til 114 mm

Fra 25 til 114 mm

Fra 25 til 127 mm

Klippekapacitet

Op til 10.000 m2/t.

Op til 9.000 m2/t.

Op til 16.000 m2/t.

Klippehastighed

Op til 13 km/t.

Op til 14 km/t.

Op til 16 km/t.

Fordæk

11x6.00-5

11x4.00-5

13x6.50-6

Bagdæk

20x10.00-10

20x8.00-10

23x10.50-12

Maskine

2 år (ved klipning under
500 timer ydes 4 år)

2 år (ved klipning under
500 timer ydes 4 år)

2 år (ved klipning under
500 timer ydes 4 år)

5 år

5 år

5 år

Standard ROPS-bøjle,
som kan nedfældes

Standard ROPS-bøjle,
som kan nedfældes

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

Hydraulisk løft af klipper,
punkteringsfrie forhjul,
komplet lyskit, vogntræk,
komfortsæde med høj ryg,
nakkestøtte og støtteben

Motor

Antal hk
Oil GuardTM System
Tankkapacitet

Egenvægt
Transmission

Klippedata

Dæk

Garanti

Klipper

Affjedring

Udstyr

Styrtbøjle
Ekstraudstyr
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Hydraulisk løft af klipper,
komplet lyskit, vogntræk,
komfortsæde med høj
ryg og støtteben

Zero Turn IS® og ISXTM serier
ZT 2200 ISXTM

ZT 3300 ISXTM

ZT 2600 IS®

ZT 6200 IS®

Ny generation af patenteret
uafhængig ISXTM 4-hjulsaffjedring

Ny generation af patenteret
uafhængig ISXTM 4-hjulsaffjedring

Patenteret IS® uafhængig
4-hjulsaffjedring

Patenteret IS® uafhængig
4-hjulsaffjedring

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

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

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

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

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

B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk
V-twin, benzinmotor på 993 ccm
med elektronisk indsprøjtning

Yanmar 24 hk 3-cylindret dieselmotor
på 993 ccm og dobbelt luftfilter.
Opfylder Stage 5 emissionskrav og
godkendt til HVO brændstof

Caterpillar 48 hk Common-rail
Tubo-Diesel på 1699 ccm.
Opfylder Stage 5 emissionskrav og
godkendt til HVO brændstof

28 hk

40 hk

24 hk

48 hk

Standard

Standard

42 l fordelt på
2 brændstoftanke

42 l fordelt på
2 brændstoftanke

42 l fordelt på
2 brændstoftanke

52 l fordelt på
2 brændstoftanke

594 kg (med 132 cm klipper)
639 kg (med 155 cm klipper)

788 kg

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

1.180 kg

Hydro Gear® Commercial
ZT-5400 Powertrain®

Hydro Gear® Commercial
ZT 4400

Hydro Gear® PW pumper og
Parker TG0335 hjulmotorer
med oliekøler

132 cm eller 155 cm iCD Trippel
med bagudkast, mulching og
sideudkast

183 cm iCD Trippel med
bagudkast, mulching og sideudkast.
Hydraulisk løft

132 eller 155 cm iCD Trippel
med bagudkast, mulching og
sideudkast

183 cm iCD Trippel med
bagudkast, mulching og sideudkast.
Hydraulisk løft.

Fra 25 til 127 mm

Fra 25 til 127 mm

Fra 25 til 127 mm

Fra 25 til 152 mm

Op til 19.000 m2/t.

Op til 29.000 m2/t.

Op til 22.000 m2/t.

Op til 29.000 m2/t.

Op til 18 km/t.

Op til 20 km/t.

Op til 18 km/t.

Op til 20 km/t.

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

13x6.50-6

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

13x6.50-6

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

26x12.00-12

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

26x12.00-12

2 år (ved klipning under
500 timer ydes 4 år)

2 år (ved klipning under
500 timer ydes 4 år)

2 år (ved klipning under
500 timer ydes 4 år)

2 år (ved klipning under
500 timer ydes 4 år)

5 år

5 år

5 år

5 år

Standard ROPS-bøjle,
som kan nedfældes

Standard ROPS-bøjle,
som kan nedfældes

Standard ROPS-bøjle,
som kan nedfældes

Standard ROPS-bøjle,
som kan nedfældes

Hydraulisk løft af klipper,
punkteringsfrie forhjul, nakkestøtte,
komplet lyskit, vogntræk,
og støtteben

Punkteringsfrie forhjul,
komplet lyskit, vogntræk
og støtteben

Hydraulisk løft af klipper,
punkteringsfrie forhjul,
komplet lyskit, vogntræk,
komfortsæde med høj ryg,
nakkestøtte og støtteben

Punkteringsfrie forhjul, komplet
lyskit, vogntræk og støtteben

Hydro Gear® Commercial
ZT 4400
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- vi stiller gerne op
Test inden du køber din nye maskine - helst i
det område, hvor maskinen skal bruges - så
er du 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.

FÅ LUFT I HVERDAGEN med MI finans
Finansieringen skal ikke belaste den likviditet, som er afsat til den daglige drift.
Kontakt din Ferris forhandler og få et skræddersyet finansieringstilbud.
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.
Importør:

Forhandler:

Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle.
Tlf. 76 40 86 85 – www.mi.dk

Jan. 2022. Der tages forbehold for udsolgte varer, manglende leverancer, samt tryk- og billedfejl. Billeder kan være vist med ekstraudstyr.
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