
Tager en hektar i timen med ny græsklipper
Henning Jensen har investeret i en Ferris ZT 5100 
græsklipper - igen. Det begrunder han med maskin-
ens store kapacitet, komfort og driftssikkerhed. 

Når Henning Jensen, Fåre-
toftegård Træ & Anlæg i 
Halsnæs ved Hundested, slår 

græs med sin helt nye Ferris 
ZT 5100 græsklipper, tager 
han op til en hektar i timen, 

når forholdene er optimale.
Henning Jensen har inves-
teret i den nye græsklip-
per som erstatning for en 
maskine helt magen til, som 
han har haft i tre år. 
Den nye græsklipper er lev-
eret af Helsinge Maskinfor-
retning A/S.
- Når jeg har valgt en Ferris  
ZT 5100 igen, så er det maskin-
ens store kapacitet, komfort 
og driftssikkerhed, der har 
gjort udslaget. Og så er den 
god, både på de store flader, 
og når der skal slås græs im-
ellem bygninger, siger han.
Den kraftige græsklipper er 
udstyret med et 183 cm bredt 
klippebord med bioklip og 
bagudkast. Maskinen drives 
af en vandkølet Caterpillar 
dieselmotor på 33,5 hk. 

Effektiv IS-affjedring
- Under optimale forhold 
kører jeg op til 19 kilometer 
i timen, så det går tit temme-
lig stærkt. Det gør imidlertid 
ikke noget, for den effektive 
IS affjedring på alle fire hjul 
sikrer, at komforten er i or-
den, også selv om der skulle 
være nogle ujævnheder der, 
hvor jeg kører, siger Henning 
Jensen. I øvrigt har græsklip-

peren luksussæde med arm-
læn og udvidet førerkonsol 
med ergonomisk betjening 
som standard.
- Selv om jeg ofte kører på 
skråninger, har maskinen 
rigeligt med motorkraft, også 
selv om bioklip-funktionen 
kræver ekstra motorkraft. 
Og så er det praktisk med den 
40 liter store brændstoftank, 
som rækker til 8-10 timers 
kørsel. Med bioklip-funk-
tionen slået til er de nyslåede 
plæner meget flotte, fortæller 
han og fortsætter:
- Hos en af mine kunder,  
Efterskolen Lindenborg ved 
Lejre nær Roskilde, slår jeg 
seks hektar græs i kuperet 
terræn en gang om ugen. 
Det går der kun cirka 30 liter 
brændstof til, når forholdene 
er normale.

Fodbetjent, hydraulisk løft 
af klippebordet
- Sammenlignet med forgæn-
geren er min nye græsklipper 
forbedret med fodbetjent, 
hydraulisk løft af klippebor-
det, og så er køleren større 
end på den gamle maskine, 
bemærker Henning Jensen.
- Jeg synes, at den nye Ferris 
ZT 5100 har en upåklagelig 

driftssikkerhed. En gang 
imel lem går jeg den lige efter 
og efterspænder nogle bolte. 
Maskinen vejer lige knap 900 
kg og er nem at få op på og 
ned fra traileren, fortæller 
han.
Den nordsjællandske have-
servicemand slår græs fra 
april til oktober med denne 
ene maskine.

- Jeg sliber aldrig knivene, 
men kører med dem til de er 
slidt op. Der går tre sæt knive 
til på en hel sæson. 
Prisen på et sæt nye knive er 
så lav, at det ikke er rentabelt 
for mig at bruge tid på at 
slibe dem, forklarer Henning 
Jensen, der blandt andet også 
tilbyder træfældning og ud-
fører belægningsopgaver.

Henning Jensen har åbnet op til græsklipperens vandkølede 
Caterpillar dieselmotor på 33,5 hk. - Maskinen har rigeligt med 
motorkraft, også selv om bioklip-funktionen kræver ekstra  
motorkraft, siger han.

Sammenlignet med forgængeren er den nye græsklipper blandt 
andet forbedret med fodbetjent, hydraulisk løft af klippebordet, og 
køleren er større end på den gamle.


